
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ 
PROGRAM 

"Klíče k budoucnosti"



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  "Klíče k budoucnosti" 

2

1 Identifikační údaje....................................................................................................................4

1.1 Název ŠVP.................................................................................................................................4

1.2 Údaje o škole............................................................................................................................4

1.3 Zřizovatel ..................................................................................................................................4

1.4 Platnost dokumentu.................................................................................................................4

2 Charakteristika školy ................................................................................................................5

2.1 Úplnost a velikost školy............................................................................................................5

2.2 Charakteristika žáků .................................................................................................................5

2.3 Podmínky školy.........................................................................................................................5

2.4 Charakteristika pedagogického sboru ......................................................................................5

2.5 Dlouhodobé projekty ...............................................................................................................5

3 Charakteristika ŠVP ..................................................................................................................6

3.1 Zaměření školy .........................................................................................................................6

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie...............................................................................................6

3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ............................................6

3.4 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných....................................................6

3.5 Začlenění průřezových témat...................................................................................................6

4 Učební plán ............................................................................................................................10

4.1 Celkové dotace - přehled .......................................................................................................10

4.1.1 Poznámky k učebnímu plánu .................................................................................................12

5 Učební osnovy ........................................................................................................................13

5.1 Jazyk a jazyková komunikace .................................................................................................13

5.2 český jazyk a literatura ...........................................................................................................17

5.3 Anglický jazyk .........................................................................................................................34

5.4 Německý jazyk........................................................................................................................48

5.5 Matematika ............................................................................................................................54

5.6 Informatika.............................................................................................................................73

5.7 Finanční gramotnost ..............................................................................................................78

5.8 Prvouka ..................................................................................................................................80

5.9 Vlastivěda ...............................................................................................................................89

5.10 Přírodověda ............................................................................................................................98

5.11 Dějepis..................................................................................................................................106

5.12 Občanská výchova................................................................................................................115

5.13 Fyzika....................................................................................................................................125

5.14 Chemie .................................................................................................................................133

5.15 Přírodopis .............................................................................................................................141

5.16 Zeměpis ................................................................................................................................149

5.17 Hudební výchova..................................................................................................................160

5.18 Výtvarná výchova .................................................................................................................173

5.19 Tělesná výchova ...................................................................................................................187



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  "Klíče k budoucnosti" 

3

5.20 Výchova ke zdraví.................................................................................................................211

5.21 Pracovní činnosti ..................................................................................................................215

5.22 Volitelný předmět ................................................................................................................228

5.22.1 Sportovní výchova ................................................................................................................228

5.22.2 Plavání ..................................................................................................................................234

5.22.3 Výtvarná tvorba....................................................................................................................239

5.22.4 Technický seminář................................................................................................................245

5.22.5 Volejbal ................................................................................................................................247

5.22.6 Konverzace v angličtině ........................................................................................................251

5.22.7 Cvičení z českého jazyka.......................................................................................................257

5.22.8 Cvičení z matematiky ...........................................................................................................261

5.22.9 Badatelský seminář ..............................................................................................................265

5.22.10 Psaní všemi deseti ................................................................................................................267

5.22.11 Informatika seminář .............................................................................................................273

5.22.12 Dílna čtení a psaní ................................................................................................................276

6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ...................................................................................280

6.1 Způsoby hodnocení ..............................................................................................................280

6.2 Kritéria hodnocení................................................................................................................280



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  "Klíče k budoucnosti" 

4

1 Identifikační údaje 
1.1 Název ŠVP 

NÁZEV ŠVP:  "Klíče k budoucnosti"   

1.2 Údaje o škole 

NÁZEV ŠKOLY:  Základní škola Fryčovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

ADRESA ŠKOLY:   Fryčovice 628, 73945

JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY:  Mgr. Alexandra Filarová

KONTAKT:   e-mail: skola@zsfrycovice.cz, web: www.zsfrycovice..cz

IČ:  70938857

RED-IZO:  600133729   

1.3 Zřizovatel 

NÁZEV ZŘIZOVATELE:   Obec Fryčovice

ADRESA ZŘIZOVATELE:   , 73945 Fryčovice 83   

1.4 Platnost dokumentu 

PLATNOST OD:  1. 9. 2020

DATUM PROJEDNÁNÍ VE ŠKOLSKÉ RADĚ:  31. 8. 2020

DATUM PROJEDNÁNÍ V PEDAGOGICKÉ RADĚ:  25. 8. 2020

................................................                                             .................................................

            ředitel školy                                                                                  Razítko školy 

      Mgr. Alexandra Filarová  



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  "Klíče k budoucnosti" 

5

2 Charakteristika školy 
2.1 Úplnost a velikost školy 

Základní škola Fryčovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace je škola plně organizovaná, 

poskytuje vzdělání od 1. do 9. ročníku. Škola se řadí svým počtem žáků mezi středně velké školy.  

2.2 Charakteristika žáků 

Škola se nezabývá integrací žáků s tělesným handicapem. Škola se nezabývá integrací žáků s jiným 

než tělesným handicapem.  

2.3 Podmínky školy 

Uspořádání školy je . Žáci mají k dispozici . Stravovací zařízení se nachází .

Vyučování probíhá v následujících jazycích a jazykových kombinacích: .

Počet školních budov je , ve venkovním areálu se nachází . Bezbarierový přístup . Pro trávení 

volného času je k dispozici . 

Škola disponuje následujícími odbornými učebnami: . Dále škola poskytuje žákům možnost pro 

připojení k internetu využít pracovních stanic, .

Učitelé mají k dispozici následující odborné kabinety: .

Škola v následujících oblastech úzce spolupracuje s externími specialisty.  

2.4 Charakteristika pedagogického sboru 

2.5 Dlouhodobé projekty
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3 Charakteristika ŠVP 
3.1 Zaměření školy 

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení -
Kompetence k řešení problémů -
Kompetence komunikativní -
Kompetence sociální a personální -
Kompetence občanské -
Kompetence pracovní -
   

3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

3.4 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně 

nadaných 

3.5 Začlenění průřezových témat 

Průřezové 
téma/Tematický 
okruh

1. 
ročník

2. 
ročník

3. 
ročník

4. 
ročník

5. 
ročník

6. 
ročník

7. 
ročník

8. 
ročník

9. 
ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností 
poznávání

Jk , Prv Jk , M , 
Prv 

Čj , M , 
Prv , Pč 

Čj , M , 
Př 

Čj , M , 
Vl , Př , 
Vv , Pč 

Ov , F , 
Vv 

Ov , F , 
Vv 

Ov , F , 
Ch , Vv 

Aj , Ov , 
F , Ch , 

Vv 
Sebepoznání a 
sebepojetí

Prv Prv Vv , TV Př Aj Ov , Vz Ov Ov 

Seberegulace a 
sebeorganizace

Vv , TV , 
Pč 

TV TV Pč Hv , Vv Ov , TV 
, Vz 

F , TV Ov , TV F , TV 

Psychohygiena TV Vv Pč Vv Vz Ov 

Kreativita Vv Pč Vv , Pč Pč Aj , Hv , 
Vv 

Ov , Vv Ov , Vv Ch , Vv , 
Pč 

Aj , Ch , 
Vv , Pč 

Poznávání lidí Jk , M , 
Prv 

Jk , Prv , 
Hv 

Čj , Hv , 
Pč 

Čj , M , 
Vl , Vv 

Čj , M , 
Vl , Př 

D , Ov D , Ov D , Ov Aj , Nj , 
Ov 

Mezilidské vztahy Jk , Prv , 
Vv 

Jk , Prv Čj , Pč Čj , Vv Aj Ov , TV 
, Vz 

Ov , Z , 
TV 

Ov , Z , 
TV 

Ov , Z , 
TV 

Komunikace Jk , Prv Jk , Prv Čj , Hv Čj Aj Čj , Ov , Čj , Ov , Čj , Ov , Čj , Aj , 
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Průřezové 
téma/Tematický 
okruh

1. 
ročník

2. 
ročník

3. 
ročník

4. 
ročník

5. 
ročník

6. 
ročník

7. 
ročník

8. 
ročník

9. 
ročník

I , Vv , 
TV , Vz 

Vv , TV Ch , Vv , 
TV , Pč 

Nj , Ov , 
Ch , Vv , 
TV , Pč 

Kooperace a 
kompetice

Jk , Vv M , Pč Prv , Hv Vl , Př Aj , TV Vz Ch , Pč Ch , Pč 

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti

M Jk , Prv Čj , M , 
Prv 

Čj , M , 
TV 

Čj , M , 
Př , TV 

M , Ov , 
Vz 

M , Ov M , Ov , 
Ch , TV 

M , Ov , 
Ch , TV 

Hodnoty, postoje, 
praktická etika

Jk TV Čj Čj , Vl M Ov Ov Ov Ov 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost 
a škola

 Prv Vl Ov , Vz  Ov 

Občan, občanská 
společnost a stát

 Hv Vl Vl D , Ov D , Ov D , Ov D , Ov , 
Z 

Formy participace 
občanů v politickém 
životě

 Vl  Ov Ov Ov 

Principy demokracie 
jako formy vlády a 
způsobu rozhodování

 Vl Vl D , Ov Ov Ov D , Z 

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

Jk Prv , Pč Čj , M , 
Vl 

Čj , Aj , 
M , Vl 

Aj , D , Z D , Z D , Ch , 
Z 

Aj , Nj , 
D , Ch , 

Z 
Objevujeme Evropu a 
svět

Jk Prv Čj Čj , Aj , 
M , Vl , 

Př 

Z Ov , Z Z Z 

Jsme Evropané Jk Čj , Prv Vl Čj , M , 
Vl 

Ov , Z Z Z Z 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference  Čj Vl Čj , Aj , 

Vl 
D D , Ov , 

Z 
D , Z D , Z 

Lidské vztahy Jk , TV M , TV Aj , Prv , 
Hv 

Čj , Př Čj , Př , 
Hv 

Vz Ov , Z Ov , Z Ov , Z 

Etnický původ  Prv Vl Čj Z Z Z 

Multikulturalita  Prv Čj Čj , Aj , 
Vl 

Z Z Z 

Princip sociálního 
smíru a solidarity

 Př Vl Vz Ov Z 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy Prv Prv Př Př P , Z F , P , Z Ch , P , 

Z 
Ch , P , 

Z 
Základní podmínky  Prv Př Př D , P , Z F , Ch F , Ch , 
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Průřezové 
téma/Tematický 
okruh

1. 
ročník

2. 
ročník

3. 
ročník

4. 
ročník

5. 
ročník

6. 
ročník

7. 
ročník

8. 
ročník

9. 
ročník

života P , Z 
Lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí

Prv Prv Př , Pč Vl , Př , 
Pč 

Ov , F , 
P , Z 

Ov , F , 
P , Z 

Aj , Nj , 
F , Ch , 

P , Z 

Aj , F , 
Ch , P , 

Z 
Vztah člověka k 
prostředí

Prv Prv , Pč Pč Vl , Pč Ov , F , 
P , Z , 

Vz 

Ov , F , 
P , Z 

F , Ch , 
P , Z 

Ov , F , 
Ch , P , 

Z 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení

Prv Čj , Prv Čj Čj , I Čj , I , 
Vz 

Čj , Ov Čj , Ch Čj , Ch 

Interpretace vztahu 
mediálních sdělení a 
reality

 Čj Čj Čj Čj , Vz Čj , Ov Čj , Ch Čj , Ch 

Stavba mediálních 
sdělení

 Čj Čj , I Čj , Vz Čj Čj , Ch Čj , Ch 

Vnímání autora 
mediálních sdělení

 Čj Čj Čj Čj , Vz Čj , Ov Čj Čj 

Fungování a vliv 
médií ve společnosti

 Čj Čj Vz Ov Ch D , Ch 

Tvorba mediálního 
sdělení

Jk Čj Čj Čj Čj , I , 
Vz 

Čj Čj Čj , Aj 

Práce v realizačním 
týmu

 Čj , Vl Čj , Vl , 
Př 

Vv , Vz Vv F , Vv , 
Pč 

Vv , Pč 

    

3.5.1.1 Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat: 

Zkratka Název předmětu
Aj Anglický jazyk
Ch Chemie
Čj český jazyk a literatura
D Dějepis
F Fyzika

Hv Hudební výchova
I Informatika

Jk Jazyk a jazyková komunikace
M Matematika
Nj Německý jazyk
Ov Občanská výchova
P Přírodopis
Pč Pracovní činnosti
Př Přírodověda
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Zkratka Název předmětu
Prv Prvouka
TV Tělesná výchova
Vl Vlastivěda
Vv Výtvarná výchova
Vz Výchova ke zdraví
Z Zeměpis
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4 Učební plán 
4.1 Celkové dotace - přehled 

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

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

Dotace 
2. stupeň

Jazyk a jazyková 
komunikace

6+3 6+4  12+7   

český jazyk a 
literatura

 9 6 6 21 4+1 4+1 3+1 4 15+3

Anglický jazyk  3 3 3 9 3 3 3 3 12

Jazyk a jazyková 
komunikace

Německý jazyk     3 3 6

Matematika a její 
aplikace

Matematika 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 20+5 4+1 4+1 4 3+1 15+3

Informační a 
komunikační 
technologie

Informatika  0+1 1 1+1 1  1

Finanční 
gramotnost

  0+1 0+1   

Prvouka 1+1 1+1 2  4+2   

Vlastivěda  2 2 4   

Člověk a jeho svět

Přírodověda  2 2 4   

Dějepis    2 2 1 2 7Člověk a 
společnost Občanská výchova    1 1 1 1 4

Fyzika    2 2 1 1+1 6+1Člověk a příroda

Chemie     2 1+1 3+1
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Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 
1. stupeň

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

Přírodopis    2 2 2 1 7

Zeměpis    1 2 2 1 6

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4Umění a kultura
Výtvarná výchova 1 1 2 2 1 7 2 2 1 1 6
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8Člověk a zdraví
Výchova ke zdraví    1  1

Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3

Volitelné předměty
• Sportovní výchova
• Plavání
• Výtvarná tvorba
• Technický seminář
• Volejbal
• Konverzace v angličtině
• Cvičení z českého jazyka
• Cvičení z matematiky
• Badatelský seminář
• Psaní všemi deseti
• Informatika seminář
• Dílna čtení a psaní

   0+2 0+2 0+3 0+3 0+10

Celkem hodin 21 22 25 25 25 102+16 30 30 31 31 104+18
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4.1.1 Poznámky k učebnímu plánu 

Výstupy předmětu Výchova ke zdraví v 8. ročníku jsou realizovány v rámci předmětu Přírodopis. 
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5 Učební osnovy 
5.1 Jazyk a jazyková komunikace 

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

Celkem

9 10 0 0 0 0 0 0 0 19
Povinný Povinný      

   

Název předmětu Jazyk a jazyková komunikace
Oblast Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím 

procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa 
základního vzdělávání. Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních 
kompetencí, vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá 
jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého 
poznávání.
Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace je realizován ve 2. ročníku. Jeho obsah tvoří Český jazyk a 
literatura a Anglický jazyk, se kterým se žáci v rámci předmětu seznamují na elementární úrovni. Cílem 
předmětu anglický jazyk na I. stupni v tomto období školního vzdělávání je položit základy výuky, vzbudit 
zájem žáků o tento předmět. Učitelé poskytnou žákům základy slovní zásoby především zajímavou, hravou 
formou pomocí širokého spektra didaktických pomůcek. Využíváme především audio-orální formy výuky, 
zapojujeme všechny žáky do aktivit plných pohybu, říkanek, písniček a pohádek.  V dalších ročnících jsou již 
tyto dva předměty realizovány samostatně.

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

1. ročník – 9 hod. týdně 
2. ročník – 10 hod. týdně 
Obsah předmětu tvoří Český jazyk a literatura a Anglický jazyk, se kterým se žáci v rámci předmětu 
seznamují na elementární úrovni.  

Integrace předmětů • Český jazyk a literatura
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Název předmětu Jazyk a jazyková komunikace
Kompetence k učení:
- učitel vede žáky ke stálému zdokonalování čtení
- učitel vytváří podmínky pro získávání dalších informací potřebných k práci
- učitel stanovuje dílčí vzdělávací cíle v pravopisu
- žáci jsou motivováni k aktivnímu zapojování se do vyučovacího procesu
Kompetence k řešení problémů:
- žáci navrhují různá řešení problémů, dokončují úkoly a zdůvodňují své závěry
- žáci si vzájemně radí a pomáhají
- učitel hodnotí práci žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
Kompetence komunikativní:
- učitel vede žáky k výstižnému a kultivovanému projevu 
- žáci dokážou prezentovat své myšlenky a názory 
Kompetence sociální a personální:
- učitel organizuje práci ve skupinách, aby žáci spolupracovali při řešení problémů
- učitel vede žáky k prezentaci svých myšlenek a názorů a k vzájemnému respektu
- učitel vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky
- žáci respektují pokyny pedagogů
Kompetence občanské:
- učitel využívá literatury naučné i vědecké k vytváření postoje k přírodě, k životnímu prostředí
- žáci zvládnou komunikaci i ve vyhraněných situacích
- pro žáky s postižením jsou k dispozici vhodně přizpůsobené pracovní materiály

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

Kompetence pracovní:
- učitel vede žáky k organizování a plánování učení
- učitel se zajímá, jak žákům vyhovuje jeho způsob výuky
- učitel požaduje dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů

   

Jazyk a jazyková komunikace 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
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Jazyk a jazyková komunikace 1. ročník

• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Mluvený projev – základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, 
výslovnost), vyjadřování závislé na komunikační situaci; komunikační žánry – 
pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, dialog na základě obrázkového materiálu;
Písemný projev – základní hygienické návyky (správné sezení, držení psacího náčiní, 
hygiena zraku, zacházení s grafickým materiálem), technika psaní (úhledný, čitelný 
a přehledný písemný projev, formální úprava textu)

Komunikační a slohová výchova – v krátkých mluvených projevech správně dýchá a 
volí vhodné tempo řeči, píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena 
i slabiky, zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním; kontroluje vlastní 
písemný projev; seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich 
jednoduchý příběh 

Zvuková stránka jazyka – sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, 
souhlásek a souhláskových skupin, modulace souvislé řeči (tempo, intonace, 
přízvuk);
Grafická stránka jazyka – rozlišení psacích a tiskacích písmen, psaní písmen velké a 
malé abecedy, slabik, jednoduchých slov a vět, přepis tiskacího písma do psané 
podoby, diktát;
Technika písemného projevu

Jazyková výchova – rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na 
hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky 

Skládání slov, vět, hlasité čtení, čtení s porozuměním;
Zážitkové čtení a naslouchání, tvořivé činnosti s literárním textem – přednes 
vhodných literárních textů, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, 
dramatizace, vlastní výtvarný doprovod;
Základní literární pojmy – literární druhy a žánry: rozpočítadlo, hádanka, říkanka, 
báseň, pohádka

Literární výchova – skládá slova, tvoří a hlasitě čte jednoduché věty, rozumí 
přečtené větě, dokáže ji zopakovat, vyhledá informaci; čte a přednáší zpaměti ve 
vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
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Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Čtení – praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné, přiměřeně rychlé, plynulé, 
znalost orientačních prvků v textu), věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení 
vyhledávací, klíčová slova);
Vyjadřování závislé na komunikační situaci, komunikační žánry (pozdrav, oslovení, 
omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení), dialog na základě obrazového materiálu;
Základní komunikační pravidla (oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí 
mluvčího a posluchače, zdvořilé vypravování), nonverbální prostředky řeči;
Naslouchání textu

Komunikační a slohová výchova – plynule čte s porozuměním texty přiměřeného 
rozsahu a náročnosti nahlas i potichu, porozumí písemným nebo mluveným 
pokynům přiměřené složitosti, respektuje základní komunikační pravidla v 
rozhovoru, pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost, 
volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i 
mimoškolních situacích, na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev, 
podle osnovy vypráví děj, umí naslouchat druhému 

Abeceda, řazení dle abecedy;
Slovní zásoba a tvoření slov – slova a pojmy, význam slov, slova jednoznačná a 
mnohoznačná, antonyma, synonyma, homonyma;
Druhy vět – oznamovací, tázací, rozkazovací, přací, interpunkční znaménka;
Hlásky – rozdělení hlásek na samohlásky, souhlásky (pravopisně tvrdé, měkké, 
obojetné), spodoba hlásek, ú / ů – rozlišení u psaní;
Slabiky, dělení slova na konci řádku, slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě;
Pojem jednoduchá věta, souvětí

Jazyková výchova – zná abecedu, umí seřadit slova dle abecedy, porovnává 
významy slov, slova jednoznačná a mnohoznačná, zvláště slova opačného významu 
a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova 
příbuzná, rozlišuje v textu druhy vět, pozná začátek a konec věty, správně používá 
interpunkční znaménka, odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých 
souhláskách; dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě; ú / ů; velká písmena na začátku věty a v 
typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování; seznámí 
se s pojmy věta jednoduchá a souvětí 

Poslech literárních textů;
Zážitkové čtení a naslouchání;
Tvořivé činnosti s literárním textem – přednes vhodných literárních textů, volná 
reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní výtvarný 
doprovod;
Základní literární pojmy – literární druhy a žánry: bajka, spisovatel, básník, čtenář, 
verš, rým, přirovnání

Literární výchova – vyjadřuje své pocity z přečteného textu, rozlišuje vyjadřování v 
próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění, pracuje tvořivě s 
literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností 

Seznámení s cizím jazykem
Zvuková podoba cizího jazyka

Rozliší anglický jazyk od českého
 Rozlišuje jednotlivá slova slovní zásoby a snaží se je foneticky reprodukovat
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Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník

Okruhy: Barvy, čísla, rodina, zvířata, jídlo, svátky, škola, tělo
Spojování slov a obrázků

 Rozumí alespoň 7 slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně 
setkal, umí některá slova přiřadit k obrázkům. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

    

5.2 český jazyk a literatura 

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

Celkem

0 0 9 6 6 5 5 4 4 39
 Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu český jazyk a literatura
Oblast Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika předmětu Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové 

vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Užívání češtiny 
jako mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě umožňuje žákům poznat a pochopit 
společensko-kulturní vývoj lidské společnosti. Při realizaci daného vzdělávacího oboru se vytvářejí 
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Název předmětu český jazyk a literatura
předpoklady k efektivní mezilidské komunikaci tím, že se žáci učí interpretovat své reakce a pocity tak, aby 
dovedli pochopit svoji roli v různých komunikačních situacích a aby se uměli orientovat při vnímání 
okolního světa i sebe sama.
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro přehlednost 
je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy. Ve výuce se 
však vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná.
V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, 
kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu 
vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. Ve vyšších ročnících 
se učí posuzovat také formální stránku textu a jeho výstavbu.
V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého 
jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému 
myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvoji 
potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např. 
dovednosti porovnávat různé jevy, jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k 
zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i 
předmětem poznávání.
V Literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich 
specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se 
také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i 
schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům 
a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich 
duchovní život.

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

3. ročník – 9 hod. týdně
4. ročník – 6,5 hod. týdně
5. ročník – 6 hod. týdně
Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura:
 * směřuje k ovládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě
 * k osvojování a rozvíjení čtenářských schopností
 * vede k využívání různých zdrojů informací – př. slovníky, encyklopedie, katalogy, pro rozšiřování znalostí 
a dovedností potřebných pro další rozvoj
 * je úzce spjat s ostatními vyučovacími předměty
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Název předmětu český jazyk a literatura
 * dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou potřebné nejen pro kvalitní 
jazykové vzdělávání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání
6. ročník – 4 hod. týdně
7. ročník – 5 hod. týdně
8. ročník – 4 hod. týdně
9. ročník – 4 hod týdně
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura je zaměřeno na:
 * rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu
 * vyjádření reakcí a pocitů žáků
 * pochopení role v různých komunikačních situacích
 * orientaci při vnímání okolního světa i sebe sama
 * porozumění různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů, poznání záměru autora, hlavní 
myšlenky
 * vnímání literatury jako specifického zdroje poznání a prožitků
 * využívání různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, katalogy, bibliografie, internet) pro 
rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu vzdělávání a sebevzdělávání
Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je úzce spjat s dramatickou výchovou (literatura, sloh), 
dějepisem (např. období Velké Moravy – misijní činnost Konstantina a Metoděje, husitství, veleslavínské 
období, období národního obrození), informačními a komunikačními technologiemi (komunikace 
prostřednictvím elektronické pošty, dodržování vžitých konvencí a pravidel – forma vhodná pro danou 
technologii, náležitosti apod.), hudební výchovou (lidová slovesnost, melodrama, písničkáři, …).

Integrace předmětů • Český jazyk a literatura
Kompetence k učení:
Kompetence k řešení problémů:
Kompetence komunikativní:
Kompetence sociální a personální:
Kompetence občanské:

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

Kompetence pracovní:
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český jazyk a literatura 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Čtení praktické: pozorné, plynulé; technika čtení; znalost orientačních prvků v 
textu;
čtení věcné: vyhledávací, klíčová slova, zdroj informací;
mluvený projev: základy techniky mluveného projevu – dýchání, tvoření hlasu, 
výslovnost; vyjadřování závislé na komunikační situaci; komunikační žánry: pozdrav, 
oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vypravování;
dialog na základě obrazového materiálu;
základní komunikační pravidla dialogu: zahájení a ukončení, oslovení, střídání rolí 
mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování;
mimika a gesta;
naslouchání: praktické/zdvořilé, vyjádření kontaktu s partnerem/; věcné/pozorné, 
soustředěné, aktivní – zaznamenat slyšené, reagovat otázkami;

Komunikační a slohová výchova – pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou 
nebo nedbalou výslovnost, plynule čte s porozuměním přiměřeně náročné a 
rozsáhlé texty, volí vhodné verbální a neverbální prostředky řeči v běžných školních 
i mimoškolních situacích. Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev, 
při kterém správně dýchá a volí vhodné tempo řeči. Respektuje základní 
komunikační pravidla v rozhovoru, porozumí písemným nebo mluveným projevům 
přiměřené složitosti, píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení, seřadí 
ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh. 

Psaní - procvičování správných tvarů písmen; nácvik bezchybného opisu a přepisu;
nácvik vyhledávání chyb ve vlastním písemném projevu;
základní hygienické návyky: správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, 
zacházení s grafickým materiálem; technika psaní/úhledný, čitelný a přehledný 
písemný projev;
žánry písemného projevu: adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin, omluvenka, 
zpráva, oznámení, vzkaz, dopis, popis, vypravování;

Psaní – píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena a slabiky, 
kontroluje vlastní písemný projev, zvládá základní hygienické návyky spojené se 
psaním. 

Zvuková stránka jazyka: sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, 
souhlásek a souhláskových skupin; modulace souvislé řeči/tempo, intonace, 
přízvuk/; slovní zásoba: slova a pojmy, význam slov; tvarosloví;
druhy vět;
skladba: věta jednoduchá a souvětí; základy pravopisu: vyjmenovaná slova; psaní 
slabik s ě; velká písmena

Jazyková výchova – rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na 
hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky; porovnává významy slov, zvláště slova 
opačného významu a slova souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova 
příbuzná; porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, 
vlastnost; rozlišuje vybrané slovní druhy, užívá v mluveném projevu správné 
gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves; spojuje věty do 
jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy; rozlišuje v 
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český jazyk a literatura 3. ročník

textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i 
zvukové prostředky; odůvodňuje a píše správně i/y po tvrdých a měkkých 
souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech, velká 
písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen. 

Poslech literárních textů; zážitkové čtení a naslouchání; dramatizace; základní 
literární pojmy: rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka, kniha, čtenář, 
divadelní představení, herec;

Literární výchova – čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu texty 
přiměřené věku; vyjadřuje své pocity z přečteného textu; rozlišuje vyjadřování v 
próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění; pracuje tvořivě s 
literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení

   

český jazyk a literatura 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
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český jazyk a literatura 4. ročník

• Kompetence pracovní
Učivo ŠVP výstupy
Vyjadřovací schopnosti - popis, vypravování, dopis, telegram;
rozlišení spisovného a nespisovného jazyka;
správná intonace;
vyjádření podstatných faktů, reprodukce textů;
vyjádření v běžných životních situacích;

Komunikační a slohová výchova
 – čte s porozuměním, přiměřeně náročné texty potichu i nahlas; rozlišuje 
podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné 
informace zaznamenává; posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení; 
reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná 
fakta; vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku; 
rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě; volí náležitou intonaci, přízvuk, 
pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru; rozlišuje spisovnou a 
nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace; píše správně 
po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry; sestaví osnovu 
vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s 
dodržením časové posloupnosti 

Nauka o slově - hlásková podoba /zvuková a psaná/; význam slova; slova spisovná a 
nespisovná; slova citově zabarvená
Stavba slova - kořen, předpona, přípona; předložky a předpony;
Vyjmenovaná slova - obojetné souhlásky; vyjmenovaná a příbuzná slova a jejich 
pravopis;
Slovní druhy - slova ohebná a neohebná; přehled slovních druhů;
Podstatná jména - vzory podst. jmen, rod, číslo, pád; skloňování podst. jmen podle 
vzorů;
Slovesa - neurčitek, zvratná slovesa; jednoduché a složené tvary; osoba, číslo, čas a 
způsob; časování sloves v čase přítomném, minulém, budoucím;
Stavba věty - věta, souvětí; skladební dvojice ve větě jednoduché; shoda přísudku s 
podmětem;

Jazyková výchova
 – porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a 
slova vícevýznamová; rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a 
koncovku; určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky 
správných tvarech ve svém mluveném projevu; rozlišuje slova spisovná a jejich 
nespisovné tvary; vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní 
skladební dvojici označuje základ věty; odlišuje větu jednoduchou a souvětí, 
vhodně změní větu jednoduchou v souvětí; píše správně i/y ve slovech po 
obojetných souhláskách 

Čtení a literární výchova - čtení hlasité i tiché; naslouchání textu a mluvenému 
slovu s porozuměním; správné používání výrazových prostředků; reprodukce textu; 
čeští a světoví autoři

Literární výchova
 – vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je; volně reprodukuje text podle 
svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma; rozlišuje různé typy 
uměleckých a neuměleckých textů 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
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český jazyk a literatura 4. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy

   

český jazyk a literatura 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Čtení a naslouchání praktické a věcné, základy techniky mluveného projevu, 
přiměřené vyjadřování;
komunikační žánry: pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, 
vypravování, dialog na základě obrazového materiálu, základní komunikační 
pravidla, mimojazykové prostředky.
Psaní – základní hygienické návyky, technika psaní, žánry písemného projevu: 

Komunikační a slohová výchova
 – čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas; rozlišuje 
podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné 
informace zaznamenává; reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a 
zapamatuje si z něj podstatná fakta; volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo 
podle svého komunikačního záměru; rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost 
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český jazyk a literatura 5. ročník

adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin, omluvenka, oznámení, pozvánka, vzkaz, 
inzerát, dopis, popis, vypravování, jednoduché tiskopisy

a vhodně ji užívá podle komunikační situace; píše správně po stránce obsahové i 
formální jednoduché komunikační žánry; sestaví osnovu vyprávění a na jejím 
základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové 
posloupnosti 

Zvuková stránka jazyka – rozlišení hlásek, výslovnost, modulace řeči;
Slovní zásoba a tvoření slov - slova a pojmy, význam slov, slova jednoznačná, 
mnohoznačná, antonyma, homonyma; stavba slova – kořen, přípona, předpona, 
koncovka;
Slovní druhy, tvary slov; charakteristika slovních druhů, jejich rozpoznávání podle 
otázek, zjišťování ohebnosti a neohebnosti, u ohebných časování a skloňování;
Podstatná jména – charakteristika, určování kategorií (rodu, čísla, pádu), 
skloňování podle vzorů;
Přídavná jména – charakteristika, druhy př. jmen, určování;
Zájmena, číslovky - charakteristika, druhy;
Slovesa – charakteristika, tvary sloves, slovesa zvratná, kategorie sloves (osoba, 
číslo, čas, způsob, sl. rod), časování sloves, shoda podmětu a přísudku;
Skladba - věta jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice,spojování vět v 
souvětí;
Pravopis lexikální - základy morfologického / koncovky podstatných a přídavných 
měkkých a tvrdých jmen/ a syntaktického pravopisu /shoda přísudku s holým 
podmětem/;
Psaní vlastních jmen;

Jazyková výchova
 – porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a 
slova vícevýznamová; rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a 
koncovku; určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky 
správných tvarech ve svém mluveném projevu; rozlišuje slova spisovná a jejich 
nespisovné tvary; vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní 
skladební dvojici označuje základ věty; odlišuje větu jednoduchou a souvětí, 
vhodně změní větu jednoduchou v souvětí; užívá vhodných spojovacích výrazů, 
podle potřeby projevu je obměňuje; píše správně i/y ve slovech po obojetných 
souhláskách, zvládá základní příklady syntaktického pravopisu 

Zážitkové čtení a naslouchání, poslech literárních textů, tvořivé činnosti s literárním 
textem, základní literární pojmy, literární druhy a žánry: hádanky, říkanky, básně, 
rozpočitadla,…

Literární výchova
 – vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je; volně reprodukuje text podle 
svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma; rozlišuje různé typy 
uměleckých a neuměleckých textů; při jednoduchém rozboru literárních textů 
používá elementární literární pojmy 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
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český jazyk a literatura 5. ročník

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané

   

český jazyk a literatura 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Úvod o českém jazyce, jazyk a jeho útvary, nářečí, obecná čeština, jazykověda, 
jazykové příručky

Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí, obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití. Přečte text 
s náležitým přízvukem, přečte si ukázky spisovného a nespisovného jazyka, rozliší 
útvary národního jazyka, používá příručky. Zvládá práci s Pravidly českého 
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a dalšími příručkami. 

Zvuková stránka jazyka, spisovná výslovnost, slovní přízvuk, zvuková stránka věty Spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova, v jednoduchých souvětích 
rozliší v textu hlásky, vyslovuje a napíše správně souhláskové skupiny, napíše slova 
stejných skupin, zjednodušeně vyslovuje souhláskové skupiny. 

Stavba slova a pravopis, slovotvorný základ, předpona a přípona, slova příbuzná, Využívá znalosti jazykových norem při tvorbě vhodných projevů podle komunikační 
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český jazyk a literatura 6. ročník

střídání hlásek při odvozování, zdvojené souhlásky, skupiny bě-bje,pě-pje, mě-mně, 
předpony s/se, z/ze, vz/vze, předložky s,z, i-y po obojetných souhláskách.

situace. Chápe pravopis na základě znalosti stavby slova. 

Určování slovních druhů, podstatná jména – konkrétní, abstraktní, hromadná, 
látková, pomnožná, obecná a vlastní, přídavná jména, druhy, stupňování 
přídavných jmen, druhy zájmen a jejich skloňování, číslovky – druhy a jejich 
skloňování, slovesa - časování sloves, slovesné tvary, podmiňovací způsob přítomný 
a minulý

Správně třídí slovní druhy, sestaví spisovné tvary slov a s pomocí je využívá ve 
vhodné komunikaci. Využívá znalosti v ústním i písemném projevu. Umí určovat 
slovní druhy, skloňovat podstatná jména, přídavná jména, zájmena osobní a 
přivlastňovací, časovat slovesa. 

Základní větné členy, shoda přísudku s podmětem, rozvíjející větné členy – 
předmět, přívlastek, př. určení, věta jednoduchá a souvětí

V písemném projevu zvládá syntaktický pravopis ve větě jednoduché, užívá 
základní principy skladby. Rozliší větu jednoduchou a souvětí. 

Vypravování
Popis
Zpráva a oznámení
Dopis
Výpisky, výtah, čtení s porozuměním

Odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá verbálních, nonverbálních 
prostředků řeči. Dorozumívá se kultivovaně, výstižně. Sestaví jednoduchou zprávu 
a oznámení, dopis. Formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří stručné poznámky, 
výpisky nebo výtah z přečteného textu. Umí souvisle vypravovat příběh, popsat 
osoby, věci, pracovní postup. Pracuje s odbornými texty, napíše dopis osobní, 
úřední. 

Literatura věcná a umělecká
Lidová slovesnost
Epika: bajky, báje, mýty, eposy, pověsti, pohádky lidové a autorské, dobrodružné 
příběhy, humoristická literatura
Lyrika
Lyricko-epické žánry
Próza: povídka, román
Poezie: verš, sloka, rým – druhy,
Drama; dialog, monolog, výstup, dějství, premiéra, repríza, derniéra
Komiks
Alegorie, ironie, nonsens
Lidová slovesnost: přísloví, rčení, pranostiky, hádanky, anekdoty, říkadla, lidové 
písně

Uvede základní znaky poezie a prózy, rozpozná lyrický a epický text. Dokáže 
rozpoznat lit. druhy na základě četby. Uvede nejznámější autory knih na základě 
vlastní zkušenosti. Reprodukuje a shrne text po tematické stránce. Ukáže v textu 
odlišnosti lit. jazyka a jazyka běžné komunikace. Popíše jednoduše výstavbu básně 
a kompozici prozaického textu. Zformuluje správně a výstižně své dojmy z 
divadelního či filmového představení. 

Čtení s porozuměním Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje 
fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
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český jazyk a literatura 6. ročník

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

   

český jazyk a literatura 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Tvarosloví – podstatná jména (odchylné tvary části těla)
Přídavná jména
Zájmena (skloňování a užívání vztažných zájmen).
Číslovky
Slovesa (rod činný, trpný)
Příslovce – příslovečné spřežky, stupňování
Předložky – vlastní, nevlastní
Spojky – souřadící, podřadící
Částice, citoslovce

Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary a vědomě jich používá v komunikaci, 
odhalí odchylky některých tvarů od tvarů vzorů (oči-oka, uši-ucha), rozliší slova 
podle významu a správně je skloňuje, pravopisně správně píše koncovky, zvládne 
tvořit přídavná jména přivlastňovací z podst. jmen a odůvodnit.
 Skloňuje zájmena a nezaměňuje jejich tvary, vyhledává obtížnější spisovné tvary 
číslovek, vhodně používá slovesné tvary v písemném i mluveném projevu, rozlišuje 
neohebné slovní druhy, naučí se je využívat, pravopisně je píše správně, rozlišuje 
syntaktické vztahy ve větě a v souvětí. 

Pravopis, psaní velkých písmen V písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický, vysvětlí 
pravopis i/y po obojetných souhláskách, rozpozná slova příbuzná, vysvětlí pravidla 
psaní velkých písmen u podst. jmen vlastních. 

Význam slov (slovo, věcný a mluvnický význam, sousloví, rčení), slova jednoznačná 
a mnohoznačná, metafora, metonymie
Synonyma, homonyma, antonyma, odborné názvy
Slovní zásoba, způsoby obohacování a tvoření slov – odvozování, skládání, 
zkracování, zkratky

Rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní 
zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpozná přenesená pojmenování, zvláště ve 
frazémech.
 Vysvětlí význam věcný a mluvnický, pojem sousloví, určí význam některých rčení, 
objasní metaforu a metonymii, poznává významové rozdíly mezi slovy, naučí se 
používat běžné odborné názvy, rozlišovat jednotlivé způsoby obohacování slovní 
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zásoby, využívá ji při komunikaci a slohovém výcviku. 
Věty jednočlenné a dvojčlenné
Větné členy – holé, rozvité, několikanásobné
Shoda přísudku s několikanásobným podmětem
Podmět – všeobecný, nevyjádřený
Přísudek – slovesný, jmenný; jednoduchý a složený; způsobová a fázová slovesa
Rozvíjející větné členy; doplněk
Přívlastek několikanásobný a postupně rozvíjející; těsný a volný; přístave
Druhy vedlejších vět
Druhy vět (hlavní, vedlejší)

V písemném projevu zvládá syntaktický pravopis ve větě jednoduché i v souvětí, 
psaní čárky mezi hlavní a vedlejší větou. Seznámí se s druhy vět, rozliší věty 
dvojčlenné i s nevyjádřeným podmětem od vět jednočlenných, vyhledá základní 
větné členy a větné členy rozvíjející, učí se vnímat a chápat různá jazyková sdělení. 

Vypravování v umělecké oblasti
Popis (uměleckých děl, líčení, pracovního výrobků a postupů). Popis prostý, 
odborný.
Charakteristika
Životopis, členění textu
Žádost, pozvánka

Používá vhodné jazykové prostředky v běžné komunikaci a nahrazuje nevhodné 
vhodnějšími. Prohlubuje si poznatky o vhodných jazykových prostředcích při 
komunikaci.
 Dorozumívá se kultivovaně, výstižně jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
komunikaci, vytvoří text, využívá znalostí ze skladby při tvorbě vhodných 
jazykových projevů, vypráví jednoduchý příběh, ve kterém využívá prostředky k 
oživení děje a stupňování napětí, odstraňuje slohové nedostatky, vyhledá ústřední 
motiv, promyslí stavbu popisu a vypracuje osnovu, napíše jednoduché popisy, 
vystihne povahové rysy člověka, jeho schopnosti, zájmy a zvláštnosti, dokáže 
stručně charakterizovat svého kamaráda nebo sám sebe, z textu vyvodí všechny 
důležité části, shromáždí patřičné údaje a napíše vlastní životopis, vyhledá 
podstatné části, dokáže formulovat ústně i písemně. Uvede literární žánry, které 
jsou založeny na vypravování, vybere výrazy, které charakterizují prostředí a 
postavy, dbá na výrazný přednes (řeč autorská od řeči postav). Rozliší popis statický 
a dynamický, porovná popis prostý, odborný a subjektivně zabarvený; vyhledá 
ukázky všech druhů popisu. 

Próza – ich-forma, er-forma, horor, detektivka, cestopis, epos, životopis, legenda, 
kronika, děj, biografie, autobiografie, hrdina díla
Poezie – píseň, kontrast, básnický přívlastek
Drama – scénář, výstup, dramaturg, režisér, premiéra, derniéra
Starověká literatura, antika – nejstarší lit. Památky, Bible, antické drama, antické 
písemnictví
Středověká literatura – nejstarší české lit. památky, J. Hus, lit. za vlády Karla IV., 
světová literatura

Čte plynule s porozuměním, při hlasitém čtení dodržuje přiměřené tempo, dokáže 
reprodukovat přečtený text, pracuje s textem, dokáže objevit hlavní myšlenku, 
vyhledá a uvede zajímavosti o některých autorech.
 Seznamuje se základními charakteristickými znaky nejstarší literatury u nás, 
vyjmenuje osobnosti daného období.
 Dokáže rozpoznat uvedené lit. druhy na základě četby.
 Formuluje vlastní názory na základě vlastní četby.
 Shromažďuje zákl. informace o autorovi. 
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Renesanční literatura - evropská a česká, F. Villon, M. de Cervantes, W. 
Shakespeare
Baroko a klasicismus – v evropské i české lit., J A. Komenský

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení

   

český jazyk a literatura 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Čeština jako jeden ze slovanských jazyků Rozliší slovanské jazyky, přečte si ukázky textů v různých slovanských jazycích, 

vyhledá podobné a rozlišné znaky. 
Nauka o slovní zásobě, slovní zásoba a tvoření slov, slova přejatá a jejich pravopis, 
výslovnost, historismy, archaismy, neologismy

Ve slovníku vyhledá různé významy slov, tvoří slova pomocí předpon a přípon, 
vyhledá v textu cizí slova, vysvětlí jejich význam, ve SSČ zjistí, z kterých jazyků byla 
do češtiny přejata uvedená slova, píše tato slova pravopisně správně. Pracuje se 
Slovníkem spisovné češtiny a dalšími jazykovými příručkami, zvládá pravopis 
lexikální. 

Tvarosloví (skloňování obecných jmen přejatých, skloňování cizích vlastních jmen V textu vyhledá přejatá obecná jména a vyvodí, jak se budou skloňovat, zvládne 
vytvořit náležité tvary a ověří si je v Pravidlech. Zvládá třídění slovních druhů, tvoří 
spisovné tvary slov a vědomě jich používá. 

Slovesa - slovesný vid,třída, přehled slovesných vzorů Rozlišuje vid dokonavý a nedokonavý, tvoří vidové dvojice, seznamuje se s 
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přehledem slovesných tříd a vzorů. Správně tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich 
používá ve vhodné komunikaci. 

Věta jednočlenná a dvojčlenná, základní větné členy, několikanásobné větné členy 
– významový poměr, věta jednoduchá a souvětí (druhy vedlejších vět), souřadně 
spojené věty vedlejší
Souvětí souřadné a podřadné – významové poměry mezi větami hlavním
Interpunkce ve větě jednoduché a v souvětí (oslovení, citoslovce, samostatný větný 
člen, vsuvka, několikanásobný větný člen, přístavek, volný přívlastek)
Řeč přímá a nepřímá

V písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i 
syntaktický ve větě jednoduché i v souvětí. Doplní správně interpunkci, určí 
významový poměr, graficky znázorní stavbu, rozliší větu hlavní a vedlejší, určí jejich 
druh, správně píše interpunkci. Vysvětlí pojem souvětí souřadné a podřadné, 
vyjmenuje významové poměry mezi hlavními větami, pracuje se spojovacími 
výrazy, doplní správně interpunkci. 

Charakteristika literární postavy Vyhledá jazykové prostředky charakteristiky vnější a vnitřní, uvede vlastnosti, 
kterými se lidé od sebe liší, dokáže odstranit kompoziční nedostatky, vybere si 
libovolnou literární postavu a vypracuje její charakteristiku. 

Subjektivně zabarvený popis Vyhledá básnické obrazy, najde příklady subjektivně zabarveného popisu, použije 
personifikaci, přirovnání a metaforu. Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení, 
komunikační záměr. 

Výklad, výtah V textu vyhledá odborné názvy domácího i cizího původu, rozčlení je na 
jednoslovné a sousloví, pracuje se slovníkem cizích slov. 

Úvaha Vyhledá znaky typické pro úvahu, porovná úvahu s výkladem, uvede příklady, ústně 
diskutuje na vybrané téma, napíše úvahu na libovolné téma. Využívá poznatků o 
jazyce a stylu ke gramaticky a věcně správnému písemnému projevu, k tvořivé práci 
s textem. 

Sledování a hodnocení práce svých spolužáků Vytváří si pozitivní vztah k učení,
 hodnocení výsledků své práce. Je schopen si vytvářet komplexnější pohled na 
různé projevy. 

Doba pobělohorská: loutkové divadlo
Osvícenství
Národní obrození
Preromantismus a romantismus
Realismus

Literatura přelomu 20. stol.
Moderní umělecké směry
Česká moderna a buřiči

Čte plynule s porozuměním, při hlasitém čtení dodržuje přiměřené tempo, dokáže 
reprodukovat přečtený text, pracuje s textem, dokáže objevit hlavní myšlenku, 
vyhledá a uvede zajímavosti o některých autorech.
 Formuluje vlastní názory na základě vlastní četby.
 Shromažďuje zákl. informace o autorovi.
 Stručně představí výrazné autory vybraných uměleckých epoch a žánrů v české a 
světové literatuře.
 V literárním textu nalezne neobvykle užité jazykové prostředky.
 Přečte si ukázky z děl světových autorů, formuluje názory na umělecké dílo, uvede 
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základní literární směry. 
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

   

český jazyk a literatura 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Má přehled o slovanských jazycích. Seznamuje se se slovy a větami slovanských 
jazyků, uvede, které z nich používají azbuku a latinku. 

Jazyky slovanské (východní, západní, jižní), germánské, ugrofinské, románské
azbuka, latinka
Vývoj českého jazyka Pracuje s různými ukázkami textu literatury starší a současné, vyhledá slova 

zastaralá a nová. Rozlišuje historii vývoje jazyka. 
Útvary českého jazyka Rozlišuje spisovný jazyk, pozná obecnou češtinu a některá nářečí. 
Zvuková stránka jazyka – spodoba znělosti, melodie věty Spisovně vyslovuje česká i běžně užívaná cizí slova. Vysvětlí spodobu znělosti, 

názorní větnou melodii, dodržuje délku samohlásek a tempo projevu. 
Tvoření slov
Stavba a význam slova

Rozlišuje způsoby obohacování slovní zásoby, rozpozná přenesená pojmenování, 
samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a 
dalšími příručkami. Procvičuje různé způsoby tvoření slov, pozná kořeny slov a 
použije je při písemném dělení slov, vyhledá ve SSČ nejznámější zkratky vědeckých 
titulů a vysvětlí je.
 Vysvětlí pojmy: slovo nadřazené, slovo podřazené, slova souřadná, pracuje s 
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textem. 
Kultura jazyka a řeči Využívá znalostí o jazykové

 normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace. 
Skloňování obecných jmen přejatých a cizích vlastních jmen Užívá frekventovaná přejatá slova, včetně skloňování. Správně skloňuje obecná 

jména přejatá, cizí vlastní jména a tvary ověřuje v Pravidlech. 
Slovní druhy a jejich funkce ve větě,
komplexní jazykové rozbory

Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary a používá je ve vhodné komunikační 
situaci. Určuje slovní druhy, rozpozná slova ohebná, neohebná, skloňuje, stupňuje, 
vhodně doplňuje a používá ke komunikaci. 

Mluvnické kategorie sloves Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě, pozná slovesa, určí 
jejich mluvnické kategorie. 

Interpunkce jednoduché věty a souvětí V písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i 
syntaktický ve větě
 jednoduché a v méně složitých souvětích. Charakterizuje větu jednoduchou a 
souvětí, doplní správně interpunkci. 

Souvětí podřadné, souřadné, interpunkce. Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí; má přehled 
o členění složitého souvětí. Charakterizuje souvětí, určí počet vět v souvětí, doplní 
čárky, odliší od sebe souvětí podřadné a souřadné. 

Zásady českého slovosledu Dbá na ustálený pořádek slov. Vyjmenuje činitele, kteří ovlivňují pořádek slov v 
české větě (významový, mluvnický a zvukový), opraví pořádek slov. 

Funkční styly,
slohové postupy a útvary

V mluveném a psaném projevu užívá verbálních i nonverbálních prostředků. 
Orientuje se v různých slohových stylech a útvarech, využívá vhodně slovní zásoby. 

Subjektivně zabarvený, životopis (profesní) Vhodně využívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu 
záměru, pracuje s odborným textem. 

Výklad
Výtah
Úvaha

Využívá základy studijního čtení, formuluje hlavní myšlenky textu. Shrne a upevní si 
vědomosti, vyhledá části výkladové a popisné, pořídí výtah z předneseného 
výkladu, vyhledá důležité myšlenky, hodnotící prostředky, postoje autora a vyjádří 
se k nim podle svých zkušeností, nahlas uvažuje nad různými problémy. 

Proslov Odliší spisovný a nespisovný projev. Vyhledá obraty a výrazy, s nimiž se v jiných 
útvarech nesetkáváme a uvede, z jakých částí se proslov skládá; dbá na výslovnost, 
přízvuk, tempo a melodii. 

Diskuse Vyjmenuje charakteristické znaky diskuse, vybere si téma ke společné diskusi. 
Publicistické útvary – zpravodajské, úvahové, přechodné, porovnání různých zdrojů Rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj. 
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informací a zaujímání postojů ke sdělovacímu obsahu Charakterizuje zprávu, oznámení, inzerát, interview, vyhledá úvodník, komentář, 
přečte si reportáž a fejeton, pracuje s tiskem, vyhledá jednotlivé útvary, vyjmenuje 
nejrozšířenější deníky a jejich zaměření. 

Formování vlastních myšlenek, využívání poznatků k tvořivé práci s textem nebo k 
tvořivému psaní

Odliší spisovný a nespisovný projev, vhodně používá spisovné jazykové prostředky, 
dokáže reprodukovat text, píše věcně. 

Světová a česká lit. 1. pol. 20. stol. – významní představitelé a díla tohoto období 
(Hemingway, Remarque, Exupéry, Seifert, Nezval)
Avantgardní umění – futurismus, dadaismus, surrealismus, poetismus, volný verš, 
kaligram
Světová a česká meziválečná literatura – významní představitelé a díla tohoto 
období (Wolker, Bass, Poláček, Čapek), Osvobozené divadlo
Světová literatura 2. poloviny 20. století - významní představitelé a díla tohoto 
období (Tolkien, Rowlingová), beat generation, absurdní drama
Česká válečná a poválečná literatura – významní představitelé a díla tohoto období, 
Skupina 42
česká literatura v letech 1945-1948,
Česká poezie literatura v období 1948 - polovina 50. let - významní představitelé a 
díla tohoto období (budovatelský román, agitační poezie)
Česká literatura druhé poloviny 50. a 60. let - významní představitelé a díla tohoto 
období (oficiální, samizdatová a exilová lit.)
Česká literatura 70. a 80. let - významní představitelé a díla tohoto období (Charta 
77, underground, divadla malých forem, Havel)
Česká literatura po 1989 - významní představitelé a díla tohoto období
Lit. pojmy – novela, sonet, epitaf, limerik

Zvládne výrazné čtení vybraného úryvku prózy nebo básně, bude schopen 
zdramatizovat vybraný úryvek prózy.
 Dokáže reprodukovat přečtený text, pracuje s textem, dokáže objevit hlavní 
myšlenku, vyhledá a uvede zajímavosti o některých autorech.
 Dokáže rozpoznat lit. druhy na základě četby.
 Formuluje vlastní názory na základě vlastní četby.
 Shromažďuje zákl. informace o autorovi.
 Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná jejich funkci.
 Na základě četby charakteristických ukázek stručně představí výrazné autory 
vybraných uměleckých epoch a žánrů v české a světové literatuře.
 V literárním textu nalezne neobvyklé nebo neobvykle užité jazykové prostředky.

 Zhlédne adaptaci literárního díla a porovná s literární předlohou, uvědomí si a 
zapamatuje si důležité informace o autorech, o jejich dílech, osvojí si další důležité 
rysy lit. 20. století.
 Osvědčí svou slovesnou tvořivost ve vlastních literárních pokusech.
 Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové 
literatuře. Uvede hlavní lit. směry 20. stol., uvědomí si rozdíly mezi publicistickou 
literaturou a uměleckou.
 Vyhledává informace v internetové učebně, žákovské knihovně i v dalších 
informačních zdrojích. Orientuje se a umí vyhledat potřebné informace z oblasti 
literární historie a teorie, umí předat získané informace formou referátu.
 Rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty. Vybírá si 
hodnotnou četbu, vytváří si názory na umělecké dílo, formuluje své dojmy. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
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český jazyk a literatura 9. ročník

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

    

5.3 Anglický jazyk 

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

Celkem

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

   

Název předmětu Anglický jazyk
Oblast Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika předmětu Osvojování cizích jazyků pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility jednotlivců jak 

v jejich osobním životě, tak v dalším studiu a vbudoucím pracovním uplatnění. Umožňuje poznávat 
odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice. Prohlubuje vědomí závažnosti 
vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance a vytváří podmínky pro spolupráci škol na 
mezinárodních projektech. Požadavky na vzdělávání v cizích jazycích formulované v RVP ZV vycházejí ze 
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, který popisuje různé úrovně ovládání cizího jazyka. 
Vzdělávání v Cizím jazyce předpokládá dosažení úrovně A2, vzdělávání v Dalším cizím jazyce předpokládá 
dosažení úrovně A1 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). 
V tomto období je důraz kladen na ústní komunikaci a vytváření základu (zejména ve fonetice a syntaxi) pro 
další osvojování jazyka. Rovněž je cílem rozvoj jazykového povědomí ve vztahu k mateřskému a případně 
dalším jazykům. 
Společný evropský referenční rámec pro jazyky vymezuje kompetence komunikativní (lingvistické, 
sociolingvistické, pragmatické) a všeobecné (předpokládající znalost sociokulturního prostředí a reálií zemí, 
ve kterých se studovaným jazykem hovoří) jako cílové kompetence jazykové výuky. 
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Název předmětu Anglický jazyk
Úroveň A2: Žák – rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho 
bezprostředně týkají (např. základní informace oněm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a 
zaměstnání). Komunikuje prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a 
přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Popíše jednoduchým
způsobem svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitostí týkající se jeho nejnaléhavějších potřeb. 

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

1., 2. ročník – v rámci předmětu Jazyk a jazyková komunikace
3. ročník – 3 hodiny týdně
4. ročník – 3 hodiny týdně
5. ročník – 3 hodiny týdně
6. ročník – 3 hodiny týdně
7. ročník – 3 hodiny týdně
8. ročník – 3 hodiny týdně
9. ročník – 3 hodiny týdně
Vzdělávací obsah předmětu 
- přispívá k chápání a objevování skutečností
- poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v rámci Evropy a světa
- snižuje jazykové bariéry
- umožňuje poznávat život lidí a kulturní tradice
- prohlubuje mezinárodní porozumění
Místo realizace - jazykové učebny, multimediální učebny, počítačová učebna
Dělení - na skupinky podle počtu žáků v rámci ročníku
Průřezová témata – jsou zařazena i v projektu Den jazyků
Formy a metody realizace
- skupinové vyučování, dialogy, výklad, poslech, četba, reprodukce textu (písemná i ústní), samostatná 
práce (vyhledávání informace, práce se slovníkem a s autentickými materiály), hry, soutěže, recitace, 
dramatizace, zpěv, výukové programy na PC a IT, krátkodobé projekty, příležitostné akce (divadlo).

Integrace předmětů • Cizí jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 

Kompetence k učení:
Žáci
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Název předmětu Anglický jazyk
- vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení
- propojují získané poznatky do širších celků
- poznávají smysl a cíl učení
Učitel
- vede žáky k ověřování výsledků
- zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace
Kompetence k řešení problémů:
Žáci
- jsou schopni pochopit problém
- vyhledávají vhodné informace
Učitel
- klade vhodné otázky
- umožní přístup i informačním zdrojům
Kompetence komunikativní:
Žáci
- komunikují na odpovídající úrovni
- naslouchají promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagují
Učitel
- vede žáky k výstižnému a souvislému projevu
- vytváří příležitosti pro komunikaci mezi žáky
- vede žáky k aktivitám, které mohou být vykonávány individuálně i ve skupinkách
Kompetence sociální a personální:
Žáci
- spolupracují ve skupině
- podílejí se na utváření příjemné atmosféry v týmu
- jsou schopni sebekontroly
Učitel
- hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
- vede žáky k tomu, aby na základě vlastních kritérií hodnotili své činnosti
- podněcuje žáky k argumentaci

jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence občanské:
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Název předmětu Anglický jazyk
Žáci
- respektují názory ostatních
- zodpovědně rozhodují podle dané situace
Učitel
- vede žáky k prezentaci jejich myšlenek a názorů, k diskuzi
- vede žáky k vzájemnému naslouchání si
Kompetence pracovní:
Žáci
- jsou schopni efektivně organizovat svou práci
Učitel
- napomáhá při cestě ke správnému řešení
- zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu žáků

   

Anglický jazyk 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence pracovní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské

Učivo ŠVP výstupy
pozdravy, představování, oslovení osoby; vyjádření souhlasu a nesouhlasu; základní 
gramatické struktury a typy vět,
sloveso BE, vyjádření záporu don´t ..

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

Základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov, 
základní slovní zásoba tematických okruhů a její využití v komunikačních situacích.

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

číslice do 20, barvy, rodina, části těla, zvířata, jídlo, nálady a pocity, oblečení Rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu z běžného života, pokud má 
k dispozici vizuální oporu. 

Získá určité informace z poslechu a využívá základní slovní zásobu, vyjádření 
oblíbenosti a neoblíbeností – I like, I don´t like

Rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen 
pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu. 
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Anglický jazyk 3. ročník

Základní slovní zásoba tematických okruhů Přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení. 
Základní slovní zásoba probíraných tematických okruhů – rodina, osobní údaje, 
oblíbené věci, jídlo, oblečení

Píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy

   

Anglický jazyk 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Pozdrav, oslovení, představení, rozloučení, zdvořilostní fráze Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. Sdělí jednoduchým způsobem základní 

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

Rodina, škola, volný čas, názvy sportů, vyjádření schopností, dovedností a 
neschopnosti – I can/I can´t

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

názvy místností v domě, nábytku, vybavení, názvy obchodů, budov; předložky IN, 
ON, UNDER, BEHIND; vazby There is, There are

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

Lidské tělo, názvy nemocí, zdravý životní styl, rady, vyjádření zákazu, záporu DON'T 
…

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

názvy obchodů, budov, směr a určení umístění; předložky NEXT TO, OPPOSITE; 
směry LEFT, RIGHT, STRAIGHT, PAST

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

Názvy činností ve volném čase, škola; pozdrav z prázdnin, dopis, počasí, zvířata; 
druhy TV programů

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

Činnosti volného času; sloveso HAVE GOT; tázací výrazy WHO, WHEN, WHERE, 
WHAT

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

Dny v týdnu, měsíce, roční období, hodiny, rozvrh hodin; čas na hodinách Vyplní osobní údaje do formuláře. 
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Anglický jazyk 4. ročník

Základní gramatické struktury – tvoření otázky a záporu v přítomném čase prostém 
a průběhovém

Odpovídá na jednoduché otázky týkající se volného času, školy a dalších 
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá. 

Dramatizace, rozhovory Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. 
   

Anglický jazyk 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
názvy zemí, pozdravy, představování, poděkování; zdvořilostní fráze; popis pozice, 
instrukce; vazba There is/There are;
předložky

Zapojí se do jednoduchých rozhovorů.
 Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. 

čísla 0 - 100, telefonní čísla; škola, rodina; osobní údaje, věk; dny v týdnu, měsíce; 
přivlastňovací zájmena; popis osoby

Vyplní osobní údaje do formuláře. 

školní předměty; Přítomný čas prostý; Tvoření záporu a otázky; oblíbené věci; 
výslovnost; sloveso TO HAVE GOT; přídavná jména

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

Předložky času; Režim dne; Vyjádření časových údajů; otázky ano/ne; wh-otázky; 
zájmena this/these; množné číslo jmen

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

denní program; volnočasové aktivity; hodiny - poznávání času Vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k 
osvojovaným tématům. 

vazba there is, there are; předložky místní; sloveso CAN/CAN´T; přítomný čas 
průběhový-otázka, zápor

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

popis lidí – přídavná jména; domácí práce ; oblečení, nakupování; přít. čas 
prostý/průběhový

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

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
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Anglický jazyk 5. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita

   

Anglický jazyk 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Tématické okruhy- mluvení:
Rodina,člověk- popis,
Osobní údaje,
Škola
Denní povinnosti
Třída a třídní klima
Zvířata
Prázdniny, dovolená
Jídlo
Život v přírodě ve světě
Volnočasové aktivity, sport
Film, televize
Reálie, kultura- VB,USA , zjednodušené čtení

Mluví o své rodině, kamarádech, škole volném čase a dalších osvojovaných 
tématech.
 Vypráví jednoduchý příběh či událost, popíše osoby, a věci ze svého každodenního 
života.
 Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy.
 Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace.

 Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který 
se týká osvojovaných témat.
 Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny 
pomalu a zřetelně.
 Zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních a 
neformálních situacích. 
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Anglický jazyk 6. ročník

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

Člen určitý a neurčitý,
Zájmena ukazovací a tázací,
Stavba věty.
Slovesa to be, to have got, can.
Přítomný čas prostý, průběhový- tvoření otázek, záporu
Minulý čas prostý pravidelných sloves a vybraných nepravidelných sloves.
Základní slovesné vazby
Zájmena v pozici předmětu
Sloveso must,
Přídavná jména- stupňování
Počitatelnost podstatných jmen se „some“ a „any“, a few, a little.
Vyjádření budoucnosti pomocí will a vazby going to
Měsíce, datum,
Číslovky 1-1000, řadové číslovky, Příslovce

Používá gramatické jevy k realizaci komunikačního záměru. 

Zvuková a grafická podoba jazyka:
Rozvíjení srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky 
fonologického systému jazyka slovní a větný přízvuk, intonace.
Ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby. (jsou tolerovány elementární 
chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění)

Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických 
materiálech.
 S pomocí učitele čte správně foneticky. 

Psaní:
Slovní zásoba - rozvíjení slovní zásoby k písemné komunikaci vztahující se k 
osvojovaným tématům.
Ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby. (jsou tolerovány elementární 
chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění)

Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři.
 Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
dalších osvojených témat.
 Reaguje na jednoduché písemné sdělení. 

Práce s textem. Práce se slovníkem. Používá slovník. 
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
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Anglický jazyk 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Tématické okruhy- mluvení a čtení:
Rodina a širší příbuzenské vztahy, fáze života
Domov
Vesmír, budoucnost
Moderní technologie
Dopravní prostředky a značky
Přírodní katastrofy
Místa a budovy- popis cesty
Zdraví
Volný čas
Reálie příslušných jazykových oblastí: Velká Británie, New York, zeměpisné názvy, 
zjednodučená četba

Slovní zásoba - ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby, rozvíjení dostačující 
slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým 
okruhům a komunikačním situacím.
(jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění)

Mluví o své rodině, kamarádech, škole volném čase a dalších osvojovaných 
tématech.
 Vypráví jednoduchý příběh či událost, popíše osoby, a věci ze svého každodenního 
života.
 Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy.
 Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace.

 Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který 
se týká osvojovaných témat.
 Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny 
pomalu a zřetelně.
 Zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních a 
neformálních situacích. 

Mluvnice:
Rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka. (jsou 
tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění)
Člen určitý a neurčitý,
Přítomní časy- prostý, průběhový, vazba like – ing, going to,
Budoucí čas/will, will pro rozhodnutí a nabídky, rozhovor- návrhy a nabídky, 
budoucí plány.

Používá gramatické jevy k realizaci komunikačního záměru. 
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Anglický jazyk 7. ročník

Přít. čas průběhový pro budoucnost – plánování
Minulé časy- prostý, průběhový
tvary vybraných nepravidelných sloves
Předpřítomný čas- tvoření, otázky, zápor, použití ever, never
Zájmena osobní a přivlastňovací, neurčitá
Předložky místa a času
Stupňování příd. Jmen
Příkazy, zákazy- modální slovesa must, have to, can, should
Vybraná frázová slovesa
Základní slovesné vazby
Zvuková a grafická podoba jazyka:
Rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem 
prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace, ovládání 
pravopisu slov osvojené slovní zásoby. (jsou tolerovány elementární chyby, které 
nenarušují smysl sdělení a porozumění)

Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických 
materiálech.
 S pomocí učitele čte správně foneticky krátké texty. 

Psaní:
Slovní zásoba - rozvíjení slovní zásoby k písemné komunikaci vztahující se k 
osvojovaným tématům.
Ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby.
(jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění

Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři.
 Napíše jednoduché texty týkající osvojených témat.
 Reaguje na jednoduché písemné sdělení. 

Práce s textem. Práce se slovníkem. Používá slovník. 
   

Anglický jazyk 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Tématické okruhy- mluvení a čtení: Mluví o kamarádech, škole volném čase a dalších osvojovaných tématech.
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Anglický jazyk 8. ročník

Oblečení, Móda, nakupování- rozhovory
Volný čas
Volba povolání, názvy povolání, inzerát
Cestování- život v minulosti
Kultura – hudba, film a divadlo.
Detailní popis osoby, věci a události, vnitřní a vnější charakteristika, známí lidé.
Zdraví, lékař- rozhovory, zdravý životní styl
Životní prostředí, počasí

Reálie zemí příslušných jazykových oblastí - škola a pravidla školy v různých zemích, 
záchrana ohrožených druhů, Austrálie, Kanada a zjednodušená literární díla –četba.

Slovní zásoba - ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby, rozvíjení dostačující 
slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým 
okruhům a komunikačním situacím.
(jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění).

 Vypráví jednoduchý příběh či událost, popíše osoby, a věci ze svého každodenního 
života.
 Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy.
 Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace.

 Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který 
se týká osvojovaných témat.
 Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny 
pomalu a zřetelně.
 Zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních a 
neformálních situacích. 

Mluvnice:
Rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka. (jsou 
tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění)

Člen určitý a neurčitý
Předložky místa a času
Přítomní časy- prostý, průběhový, vazba there is someone ...ing, see/hear someone 
...ing
Minulé časy- prostý, průběhový
2. a 3. tvar vybraných nepravidelných sloves
Předpřítomný čas- použití ever/ never for /since, too/enough, been/gone
Trpný rod
Budoucí časy
Modální slovesa can a must- minulý čas, budoucí čas, should, might
Druhy vět podle postoje mluvčího (tvorba otázek a záporu).
První kondicionál – užití časů, So do I/Nor do I, podmínkové věty,

Používá gramatické jevy k realizaci komunikačního záměru. 
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Anglický jazyk 8. ročník

Spojovací výrazy and, but, because, while, if
Frázová slovesa,
Pořadí rozvíjejících přídavných jmen
Zvuková a grafická podoba jazyka :
Rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem 
prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace, ovládání 
pravopisu slov osvojené slovní zásoby. (jsou tolerovány elementární chyby, které 
nenarušují smysl sdělení a porozumění)

Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických 
materiálech.
 Čte správně foneticky krátké texty 

Psaní:
Slovní zásoba - rozvíjení slovní zásoby k písemné komunikaci vztahující se k 
osvojovaným tématům.
Ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby. (jsou tolerovány elementární 
chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění)

Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři.
 Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
dalších osvojených témat.
 Reaguje na jednoduché písemné sdělení. 

Práce s textem. Práce se slovníkem. Používá slovník. 
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
   

Anglický jazyk 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Tématické okruhy- mluvení a čtení:
Sport- vybavení, místa, - rozhovory
Volný čas, životní styl
Denní režim- věci denní potřeby
Detailní popis osoby- pocity, nálady.
Společnost a její problémy- lidé okolo nás, problémy mládeže, vyjádření 

Mluví o kamarádech, škole volném čase a dalších osvojovaných tématech.
 Vypráví jednoduchý příběh či událost, popíše osoby, a věci ze svého každodenního 
života.
 Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy.
 Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace.
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Anglický jazyk 9. ročník

nesouhlasu- stávky.
Volba povolání,-inzerát, Interview – rozhovor-dohodnutí schůzky
Nákupy a móda.
Nebezpečí- příkazy, zákazy, rady
Média
Cestování- objednávka pokoje a jízdní řád, telefonování.
Nakupování, rozhovory- nákup jízdenky, peníze.
Domov, bydlení, ideální místo pro život. Popis domu, pokoje.

Zjednodušená literární díla –četba knihy.
Reálie zemí příslušných jazykových oblastí –politický systém, škola a pravidla školy v 
různých zemích, druhy zábavy

Slovní zásoba - ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby, rozvíjení dostačující 
slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým 
okruhům a komunikačním situacím.
(jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění)

 Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který 
se týká osvojovaných témat.
 Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny 
pomalu a zřetelně.
 Zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních a 
neformálních situacích. 

Mluvnice:
Rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka.
(jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění)
Člen určitý a neurčitý
Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, abstraktní podstatná jména
Předložky místa a času
Přítomní časy- prostý, průběhový, sloveso a ingový tvar nebo infinitiv
Stavová slovesa
Minulé časy- prostý, průběhový
used to
Předpřítomný čas- for/since
Trpný rod
Budoucí časy
Opakování časů- tvoření otázek, tázací dovětek
Modální slovesa v trpném rodě
Frázová slovesa

Používá gramatické jevy k realizaci komunikačního záměru. 
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Anglický jazyk 9. ročník

Nepřímá řeč, otázky
Druhy vět podle postoje mluvčího (tvorba otázek a záporu).
První a druhý kondicionál – užití časů, So do I/Nor do I, podmínkové věty
Vztažné věty a vztažná zájmena a
zvratná zájmena
(jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění)
Zvuková a grafická podoba jazyka –
Fonetická transkripce, rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti 
rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný přízvuk, 
intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby.
(jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění).

Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických 
materiálech.
 Čte správně foneticky krátké texty. 

Psaní:
Slovní zásoba - rozvíjení slovní zásoby k písemné komunikaci vztahující se k 
osvojovaným tématům.
Pravopis psaní malých a velkých písmen, dělení slov, pravidla interpunkce.
Ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby .
(jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění)

Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři.
 Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, povolání, školy, volného času 
a dalších osvojených témat.
 Reaguje na jednoduché písemné sdělení. 

Práce s textem. Práce se slovníkem. Používá slovník 
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
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5.4 Německý jazyk 

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

Celkem

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

   

Název předmětu Německý jazyk
Oblast Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika předmětu Požadavky na vzdělávání v cizích jazycích formulované v RVP ZV vycházejí ze Společného evropského 

referenčního rámce pro jazyky, který popisuje různé úrovně ovládání cizího jazyka. Vzdělávání v Cizím 
jazyce předpokládá dosažení úrovně A2, vzdělávání v Dalším cizím jazyce předpokládá dosažení úrovně A1 
(podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). 
Další cizí jazyk je od školního roku 2013/2014 vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková 
komunikace. Škola zařazuje Další cizí jazyk podle svých možností nejpozději od 8. ročníku v minimální 
časové dotaci 6 hodin. Vzhledem k posilování významu výuky cizích jazyků musí škola daných 6 
disponibilních hodin využít pouze pro výuku Dalšího cizího jazyka, nebo v odůvodněných případech pro 
upevňování a rozvíjení Cizího jazyka.
V tomto období je důraz kladen na ústní komunikaci a vytváření základu (zejména ve fonetice a syntaxi) pro 
další osvojování jazyka. Rovněž je cílem rozvoj jazykového povědomí ve vztahu k mateřskému a případně 
dalším jazykům. 
Společný evropský referenční rámec pro jazyky vymezuje kompetence komunikativní (lingvistické, 
sociolingvistické, pragmatické) a všeobecné (předpokládající znalost sociokulturního prostředí a reálií zemí, 
ve kterých se studovaným jazykem hovoří) jako cílové kompetence jazykové výuky. 
Úroveň A1: Žák – rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět 
konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používá. Představí sebe a ostatní a klade jednoduché 
otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které 
vlastní, a na podobné otázky odpovídá. Jednoduchým způsobem se domluví, mluví-li partner pomalu a 
jasně a je ochoten mu pomoci. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 8. ročník – 3 hodiny týdně
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Název předmětu Německý jazyk
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

9. ročník – 3 hodiny týdně
Vzdělávací obsah předmětu 
- přispívá k chápání a objevování skutečností
- poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v rámci Evropy a světa
- snižuje jazykové bariéry
- umožňuje poznávat život lidí a kulturní tradice
- prohlubuje mezinárodní porozumění
Místo realizace - jazykové učebny, multimediální učebny, počítačová učebna
Dělení - na skupinky podle počtu žáků v rámci ročníku
Průřezová témata – jsou zařazena i v projektu Den jazyků
Formy a metody realizace
- skupinové vyučování, dialogy, výklad, poslech, četba, reprodukce textu (písemná i ústní), samostatná 
práce (vyhledávání informace, práce se slovníkem a s autentickými materiály), hry, soutěže, recitace, 
dramatizace, zpěv, výukové programy na PC a IT, krátkodobé projekty příležitostné akce (divadlo

Integrace předmětů • Další cizí jazyk
Kompetence k učení:
Žáci
- vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení
- propojují získané poznatky do širších celků
- poznávají smysl a cíl učení
Učitel
- vede žáky k ověřování výsledků
- zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace
Kompetence k řešení problémů:
Žáci
- jsou schopni pochopit problém
- vyhledávají vhodné informace
Učitel
- klade vhodné otázky
- umožní přístup i informačním zdrojům

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

Kompetence komunikativní:
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Název předmětu Německý jazyk
Žáci
- komunikují na odpovídající úrovni
- naslouchají promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagují
Učitel
- vede žáky k výstižnému a souvislému projevu
- vytváří příležitosti pro komunikaci mezi žáky
- vede žáky k aktivitám, které mohou být vykonávány individuálně i ve skupinkách
Kompetence sociální a personální:
Žáci
- spolupracují ve skupině
- podílejí se na utváření příjemné atmosféry v týmu
- jsou schopni sebekontroly
Učitel
- hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
- vede žáky k tomu, aby na základě vlastních kritérií hodnotili své činnosti
- podněcuje žáky k argumentaci
Kompetence občanské:
Žáci
- respektují názory ostatních
- zodpovědně rozhodují podle dané situace
Učitel
- vede žáky k prezentaci jejich myšlenek a názorů, k diskuzi
- vede žáky k vzájemnému naslouchání si
Kompetence pracovní:
Žáci
- jsou schopni efektivně organizovat svou práci
Učitel
- napomáhá při cestě ke správnému řešení
- zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu žáků
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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Pozdravy, poděkování, představení, běžné pokyny ve třídě.
Základní gramatické struktury a typy vět. Pořádek slov ve větách. Podstatná jména 
s určitým a neurčitým členem v 1. pádě
Krátké dialogy, poslech, intonace. Osvojení slovní zásoby, základní výslovnostní 
návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov.

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

Rodina.
Osvojení slovní zásoby – používání v komunikačních situacích.
Základní gramatické struktury. Přivlastňovací zájmena mein, dein, +kein.
Sloveso sein.
Dialogy, intonace – základní výslovnostní návyky. Práce s textem.

Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se osvojovaných témat.

 Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři.
 Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného a rodiny a podobné 
otázky pokládá. Rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k 
dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci. 

Škola.
Používání slovní zásoby v komunikačních situacích. Poslech.
Základní gramatické struktury
Sloveso haben.
Dialogy, zvuková a grafická podoba jazyka.

Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se školy. Rozumí slovům a 
jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. Napíše 
jednoduchý text týkající se školy.
 Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. Odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
školy a podobné otázky pokládá. 

Ve třídě.
Základní gramatické struktury. Časování pravidelných sloves. Podstatná jména ve 4. 
pádě čísla jednotného.
Práce s textem.

Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající osvojovaných témat. 
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům. Napíše 
jednoduchý text týkající se osvojeného tématu.
 Odpovídá na jednoduché otázky týkající se školy a podobné otázky pokládá. Zapojí 
se do jednoduchých rozhovorů. 

Můj týden. Činnosti ve volném čase. Dny v týdnu.
Časování pravidelných sloves.
Osvojení slovní zásoby – používání v komunikačních situacích probíraných 

Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se volného času. Rozumí 
jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům.
 Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. Rozumí krátkému jednoduchému textu 
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tematických okruhů. zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou 
informaci. Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení. Rozumí základním 
informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat. 

Telefonování.
Základní gramatické struktury. Základní číslovky 1-20, rozkazovací způsob. Dialogy, 
zvuková a grafická podoba jazyka. Práce s textem.

Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se osvojovaných témat. 
Rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální 
oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci. Napíše jednoduchý text týkající se 
osvojeného tématu.
 Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. Stručně reaguje na jednoduché písemné 
sdělení. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

   

Německý jazyk 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Základní gramatické struktury a typy vět. Sloveso mochten, mussen, konnen, 
pořádek slov ve větě s konnen, 3.pád podstatných jmen. Předložky se 3. a 4. pádem 
– auf, in, ins, im, unter, über.
Texty k četbě a poslechu. Dialogy. Zvuková a grafická podoba jazyka.

Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se osvojovaných témat.

 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.
 Rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální 
oporu, a vyhledává v něm požadovanou informaci. Zapojí se do jednoduchých 
rozhovorů.
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 Napíše jednoduchý text týkající se osvojovaného tématu.
 Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení. 

Jídlo, ovoce, zelenina.
Časování sloves geben, nehmen, essen, fahren, sprechen, sehen.
Podstatná jména v množném čísle.
Dialogy. Práce s textem. Poslech a čtení. Zvuková a grafická podoba jazyka. Základní 
výslovnostní návyky. Práce se slovníkem. Osvojení slovní zásoby.

Zapojí se do jednoduchých rozhovorů.
 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. 

Časování konnen, pořádek slov ve větě s konnen. Předložky se 3. pádem, 3.pád 
přivlastňovacích zájmen.
Práce s textem. Poslech a čtení. Dialogy. Osvojení slovní zásoby.

Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se osvojovaných témat.

 Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a 
s pečlivou výslovností a reaguje na ně.
 Zapojí se do jednoduchých hovorů.
 Napíše jednoduché texty týkající se osvojovaných témat. 

U babičky a dědy.
Základní gramatické struktury a typy vět. Předložky se 4. pádem.
Osvojení slovní zásoby a používání v komunikačních situacích probíraných 
tematických okruhů Dialogy. Práce s textem. Poslech a čtení. Základní výslovnostní 
návyky. Zvuková a grafická podoba jazyka.

Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se osvojovaných témat.

 Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného a podobné otázky 
pokládá.
 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.
 Rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální 
oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci. Zapojí se do jednoduchých 
rozhovorů. 

Slovesa s odlučitelnými předponami.
Texty k četbě a poslechu.

Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se osvojovaných témat.

 Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného a podobné otázky 
pokládá.
 Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a 
s pečlivou výslovností a reaguje na ně. Zapojí se do jednoduchých rozhovorů.
 Rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální 
oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci. Napíše jednoduchý text 
osvojovaného tématu. 

Zdraví. Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se osvojovaných témat.
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3. a 4. pád osobních zájmen. Dny v týdnu. Časování slovesa schlafen.
Osvojení slovní zásoby a používání v komunikačních situacích probíraných 
tematických okruhů.

 Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. Rozumí jednoduchým informačním nápisům 
a orientačním pokynům.
 Rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální 
oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci.
 Napíše jednoduché texty, týkající se osvojovaných témat.
 Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení 

Oblečení.
Základní gramatické struktury a typy vět.
Dialogy. Práce s textem. Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov. Osvojení 
slovní zásoby a používání v komunikačních situacích probíraných tematických 
okruhů.

Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. 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. 

Na horách.
Préteritum a perfektum - minulý čas sloves.
Dialogy. Práce s textem. Osvojení slovní zásoby a používání v komunikačních 
situacích probíraných tematických okruhů.

Rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální 
oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci. Rozumí slovům a jednoduchým 
větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, 
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu.
 Napíše jednoduchý text.
 Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

    

5.5 Matematika 

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

Celkem

5 5 5 5 5 5 5 4 4 43
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný
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Název předmětu Matematika
Oblast Matematika a její aplikace
Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních 

činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných 
situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat 
matematickou gramotnost. Pro tuto svoji nezastupitelnou roli prolíná celým základním vzděláváním a 
vytváří předpoklady pro další úspěšné studium.
Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky 
a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a 
způsoby jejich užití.
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tematické okruhy. V 
tematickém okruhu Čísla a početní operace na prvním stupni, na který navazuje a dále ho prohlubuje na 
druhém stupni tematický okruh Číslo a proměnná, si žáci osvojují aritmetické operace v jejich třech 
složkách: dovednost provádět operaci, algoritmické porozumění (proč je operace prováděna předloženým 
postupem) a významové porozumění (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.
V dalším tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty žáci rozpoznávají určité typy změn a závislostí, 
které jsou projevem běžných jevů reálného světa, a seznamují se s jejich reprezentacemi. Uvědomují si 
změny a závislosti známých jevů, docházejí k pochopení, že změnou může být růst i pokles a že změna 
může mít také nulovou hodnotu. Tyto změny a závislosti žáci analyzují z tabulek, diagramů a grafů, v 
jednoduchých případech je konstruují a vyjadřují matematickým předpisem nebo je podle možností 
modelují s využitím vhodného počítačového software nebo grafických kalkulátorů. Zkoumání těchto 
závislostí směřuje k pochopení pojmu funkce.
V tematickém okruhu Geometrie v rovině a v prostoru žáci určují a znázorňují geometrické útvary a 
geometricky modelují reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, které se vyskytují všude kolem 
nás, uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině (resp. v prostoru), učí se porovnávat, odhadovat, měřit 
délku, velikost úhlu, obvod a obsah (resp. povrch a objem), zdokonalovat svůj grafický projev. Zkoumání 
tvaru a prostoru vede žáky k řešení polohových a metrických úloh a problémů, které vycházejí z běžných 
životních situací.
Důležitou součástí matematického vzdělávání jsou Nestandardní aplikační úlohy a problémy, jejichž řešení 
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může být do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské matematiky, ale při němž je 
nutné uplatnit logické myšlení. Tyto úlohy by měly prolínat všemi tematickými okruhy v průběhu celého 
základního vzdělávání. Žáci se učí řešit problémové situace a úlohy z běžného života, pochopit a analyzovat 
problém, utřídit údaje a podmínky, provádět situační náčrty, řešit optimalizační úlohy. 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.
Žáci se učí využívat prostředky výpočetní techniky (především kalkulátory, vhodný počítačový software, 
určité typy výukových programů) a používat některé další pomůcky, což umožňuje přístup k matematice i 
žákům, kteří mají nedostatky v numerickém počítání a v rýsovacích technikách. Zdokonalují se rovněž v 
samostatné a kritické práci se zdroji informací. 

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

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka 
k:
* využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech – odhady, měření a 
porovnávání velikostí a vzdáleností, orientace 
* rozvíjení paměti žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si nezbytných matematických 
vzorců a algoritmů
* rozvíjení kombinatorického a logického myšlení, ke kritickému usuzování a srozumitelné a věcné 
argumentaci prostřednictvím řešení matematických problémů
* rozvíjení abstraktního a exaktního myšlení osvojováním si a využíváním základních matematických pojmů 
a vztahů, k poznávání jejich charakteristických vlastností a na základě těchto vlastností k určování a 
zařazování pojmů
* vytváření zásoby matematických nástrojů (početních operací, algoritmů, metod řešení úloh) a k 
efektivnímu využívání osvojeného matematického aparátu
* vnímání složitosti reálného světa a jeho porozumění; k rozvíjení zkušenosti s matematickým 
modelováním (matematizací reálných situací), k vyhodnocování matematického modelu a hranic jeho 
použití; k poznání, že realita je složitější než její matematický model, že daný model může být vhodný pro 
různorodé situace a jedna situace může být vyjádřena různými modely
* provádění rozboru problému a plánu řešení, odhadování výsledků, volbě správného postupu k vyřešení 
problému a vyhodnocování správnosti výsledku vzhledem k podmínkám úlohy nebo problému
* přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky, prováděním 
rozborů a zápisů při řešení úloh a ke zdokonalování grafického projevu
* rozvíjení spolupráce při řešení problémových a aplikovaných úloh vyjadřujících situace z běžného života a 
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následně k využití získaného řešení v praxi; k poznávání možností matematiky a skutečnosti, že k výsledku 
lze dospět různými způsoby
* rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k soustavné sebekontrole při každém 
kroku postupu řešení, k rozvíjení systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti, k vytváření dovednosti vyslovovat 
hypotézy na základě zkušenosti nebo pokusu a k jejich ověřování nebo vyvracení pomocí protipříkladů
1. ročník – 5 hod. týdně
2. ročník – 5 hod. týdně
3. ročník – 5 hod. týdně
4. ročník – 5 hod. týdně
5. ročník – 5 hod. týdně
Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy:
- čísla a početní operace - osvojení aritmetických operací ve třech složkách: 
- dovednost provádět operaci
- algoritmické porozumění
- významové porozumění
- získávání číselných údajů, seznámení se s pojmem proměnná
závislosti, vztahy a práce s daty
- rozpoznávání a uvědomění si určitých typů změn a závislostí, jejich analyzování z tabulek, diagramů a 
grafů 
- geometrie v rovině a prostoru-určování a znázorňování geometrických útvarů a modelování reálných 
situací, zkoumání tvarů a prostoru
- nestandardní aplikační úlohy a problémy-uplatňování logického myšlení, řešení problémových situací a 
úloh z běžného života
6. ročník – 5 hod. týdně
7. ročník – 5 hod. týdně
8. ročník – 4 hod. týdně
9. ročník – 4 hod. týdně
Vzdělávání v matematice je zaměřeno na
- užití matematiky v reálných situacích
- osvojení pojmů, matem. postupů
- rozvoj abstraktního a exaktního myšlení
- logické a kritické usuzování



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  "Klíče k budoucnosti" 

58

Název předmětu Matematika
Předmět matematika je úzce spjat s ostatními předměty (např. fyzika – převody jednotek, rovnice, zeměpis 
– měřítko, výpočty, chemie - řešení rovnic, převody jednotek)

Integrace předmětů • Matematika a její aplikace
Kompetence k učení:
1.stupeň
- učí se přesně a stručně vyjadřovat užíváním mat. jazyka včetně symboliky, prováděním rozborů a zápisů 
při řešení úloh
- zdokonaluje grafický projev, rozvíjí abstraktní, exaktní, kombinatorické a logické myšlení k věcné a 
srozumitelné argumentaci
- učitel umožňuje žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků, 
srozumitelně jim vysvětluje, co se mají naučit, stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího 
programu, vede žáky k ověřování výsledků
2.stupeň
Žáci 
- osvojují si základní matematické pojmy a vztahy postupnou abstrakcí a zobecňováním reálných jevů
- vytváření zásoby matematických nástrojů (pojmů a vztahů, algoritmů, metod řešení úloh)
- využívání prostředků výpočetní techniky
Učitel
- zařazuje metody, při kterých docházejí k řešení a závěrům žáci sami
- vede žáky k plánování postupů a úkolů
- zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů
- zadává úkoly s využitím informačních a komunikačních technologií
- vede žáky k aplikaci znalostí v ostatních vyuč. předmětech a v reálném životě

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

Kompetence k řešení problémů:
1. stupeň
- učí se rozvíjet důvěru ve vlastní schopnosti při řešení úloh
- učí se sebekontrole, systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti
- učí se provádět rozbor problémů a plánu řešení, odhadovat výsledky, volit správný postup, vyhodnocovat 
správnost výsledků
- učitel se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků, klade otevřené otázky a vybízí žáky k pojmenování cíle 
činnosti
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Název předmětu Matematika
- vede žáky k plánování úkolů a postupů, zařazuje metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a 
závěrům sami žáci, umožňuje, aby žáci v hodině pracovali s odbornou literaturou
- učitel podle potřeby žákům v činnostech pomáhá, pracuje s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat 
cestu ke správnému řešení, dodává žákům sebedůvěru
2.stupeň
Žáci 
- zjišťují, že realita je složitější než její matematický model
- provádějí rozbor problému a plánu řešení, odhadování výsledků
- učí se zvolit správný postup při řešení slovních úloh a reálných problémů 
Učitel
- s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení
- vede žáky k ověřování výsledků
Kompetence komunikativní:
1. stupeň
- žáci se učí přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky.
- učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů, vede žáky k užívání správné 
terminologie a symboliky, vede žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu
2.stupeň
Žáci 
- zdůvodňují matematické postupy
- vytvářejí hypotézy
- komunikují na odpovídající úrovni
Učitel
- vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky
- podle potřeby pomáhá žákům
Kompetence sociální a personální:
1. stupeň
- žáci jsou vedeni ke kritickému usuzování, srozumitelné a věcné argumentaci prostřednictvím řešení 
matematických problémů, ke kolegiální radě a pomoci, učí se pracovat v týmu
- učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch, hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní 
pokrok
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Název předmětu Matematika
2.stupeň
Žáci 
- spolupracují ve skupině
- se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu
- učí se věcně argumentovat, schopnosti sebekontroly
Učitel
- zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
Kompetence občanské:
1. stupeň
- při zpracovávání informací jsou žáci vedeni ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, učí se hodnotit svoji 
práci a práci ostatních, jsou vedeni k ohleduplnosti a taktu, učí se vnímat složitosti světa
- učitel podle potřeby žákům v činnostech pomáhá a umožňuje jim, aby na základě jasných kritérií hodnotili 
své činnosti nebo výsledky
2.stupeň
Žáci
- respektují názory ostatních
- si formují volní a charakterové rysy
- se zodpovědně rozhodují podle dané situace
Učitel
- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé
- umožňuje, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její výsledky
- se zajímá, jak vyhovuje žákům jeho způsob výuky
Kompetence pracovní:
1. stupeň
- žáci jsou vedeni k vytváření zásoby matematických nástrojů pro řešení reálných situací v životě, učí se 
využívat matematické poznatky a dovednosti v praktických činnostech 
- pro žáky s postižením jsou k dispozici vhodně přizpůsobené pracovní materiály
- učitel zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace z různých informačních zdrojů a 
které vyžadují využití poznatků z různých předmětů, vede žáky ke správným způsobům užití vybavení, 
techniky a pomůcek
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Název předmětu Matematika
- vytváří příležitosti k interpretaci různých textů, obrazových materiálů, grafů a jiných forem záznamů
2.stupeň
Žáci 
- si zdokonalují grafický projev
- jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce
Učitel
- požaduje dodržování dohodnuté kvality, termínů 
- vede žáky k ověřování výsledků

   

Matematika 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Orientace na číselné ose, sčítání a odčítání v oboru do 20 bez přechodu přes základ, 
rozklad na desítky a jednotky, matematické symboly, jednoduché slovní úlohy.

Číslo a početní operace
 Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném 
souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků. Čte, zapisuje a porovnává 
přirozená čísla do 20, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti. Užívá lineární 
uspořádání, zobrazí číslo na číselné ose. Provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly. Řeší a tvoří jednoduché úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace. 

Porovnávání čísel, vztahy více – méně, orientace v čase, poznávání hodin, práce s 
penězi.

Závislost, vztahy, práce s daty
 Orientuje se v čase.
 Popisuje jednoduché závislosti z praktického života. 

Jednoduché rovinné geometrické útvary, orientace v prostoru, modelování geom. 
útvarů.

Geometrie v rovině
 Rozezná, pojmenuje, vymodeluje základní rovinné útvary, nachází v realitě jejich 
reprezentaci. Porovná velikost útvarů. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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Matematika 1. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

   

Matematika 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Orientace na číselné ose, sčítání a odčítání v oboru do 100 s přechodem přes 
základ, rozklad na desítky a jednotky, obor malé násobilky – násobení a dělení čísel 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 10; matematické symboly, jednoduché slovní úlohy řešené úsudkem, 
odhadem, výpočtem;
Počítání a manipulace s penězi.

Číslo a početní operace
 Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném 
souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků. Čte, zapisuje a porovnává 
přirozená čísla do 100, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti. Užívá lineární 
uspořádání, zobrazí číslo na číselné ose. Seznámí se s principem násobilky. Provádí 
zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly. Řeší a tvoří úlohy, ve 
kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace.

 Počítá a manipuluje s penězi. 
Porovnávání čísel, vztahy o n-více – o n-méně, vztahy n-krát více – n-krát méně; 
tabulky, schémata, posloupnosti čísel.Jednotky času, délky, hmotnosti.

Závislost, vztahy, práce s daty
 Popisuje jednoduché závislosti z praktického života. Doplňuje tabulky,schémata, 
posloupnosti čísel.Orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času, 
délky, hmotnosti 

Jednoduché rovinné a prostorové útvary, modelování geometrických útvarů a 
těles, orientace v prostoru.
Základy rýsování, pojem bod, čára, přímka, úsečka.
Délka úsečky – odhad a měření, jednotky délky a jejich převody.

Geometrie v rovině a v prostoru
 Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá 
tělesa, nachází v realitě jejich reprezentaci. Porovná velikost útvarů, měří a 
odhaduje délku úsečky.
 Rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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Matematika 2. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

   

Matematika 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Počítání v oboru do 100.
Zápis čísla v desítkové soustavě, číselná osa, vlastnosti početních operací s 
přirozenými čísly.
Sčítání a odčítání dvojciferných čísel písemně i zpaměti.
Řešení slovních úloh aditivního typu a složených slovních úloh v oboru do sta.
Počítání v oboru do 1 000.
Zápis a čtení čísel do tisíce v desítkové soustavě, číselná osa, vlastnosti početních 
operací, písemné algoritmy početních operací. Sčítání a odčítání dvojciferných čísel 
písemně i zpaměti.
Zaokrouhlování na desítky, stovky.
Slovní úlohy jednoduché i složené.
Násobení a dělení v oboru malé násobilky.
Násobení a dělení dvojciferných čísel číslem jednociferným.
Dělení se zbytkem.
Slovní úlohy multiplikativního typu,
složené slovní úlohy.
Počítání se závorkami.

Číslo a početní operace
 Počítání v oboru do 100 - zapisuje čísla v desítkové soustavě i na číselné ose, sčítá a 
odčítá dvojciferná čísla zpaměti (typ příkladů 34+25, 67-56), sčítá a odčítá 
dvojciferná čísla písemně, řeší slovní úlohy v oboru do sta, umí pracovat s údaji 
v cenících apod. .

 Čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a 
nerovnosti, setřídí vzestupně a sestupně čísla do tisíce. Užívá lineární uspořádání, 
zobrazí číslo na číselné ose. Sčítá a odčítá zpaměti i písemně, odhadne i zkontroluje 
výsledek.

 Seznámí se se zaokrouhlováním na desítky, na stovky, rozloží číslo v desítkové 
soustavě.
 Provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly. Řeší a tvoří 
úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace.
 Malá násobilka - užívá symbolů pro násobení a dělení, násobí a dělí v oboru malé 
násobilky, automaticky násobí a dělí v oboru malé násobilky, násobí a dělí 
dvojciferná čísla číslem jednociferným, dělí se zbytkem.
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Matematika 3. ročník

 Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace - řeší 
slovní úlohy s pomocí malé násobilky, řeší slovní úlohy se dvěma různými početními 
úkony.
 Užívá závorky. 

Jednotky délky - mm, cm, dm, m, km, jednoduché převody, měření, obvod.
Jednotky času, objemu.
Jízdní řád - orientace.

Závislost, vztahy a práce s daty
 Jednotky - rozlišuje jednotky délky mm, cm, dm, m, km, používá jednoduché 
převody jednotek, jednotky délky používá k měření. Změří rozměry geometrických 
útvarů (úsečka, čtverec, obdélník apod.) a vyjádří je ve vhodných jednotkách, 
vypočítá obvod jednoduchých rovinných obrazců sečtením délek jeho stran.
 Převádí jednotky času. Seznámí se s jednotkami objemu.
 Umí vyhledávat údaje v jízdním řádu a řešit slovní úlohy s časovými údaji. 

Základní útvary v rovině – bod, přímka, polopřímka, úsečka, trojúhelník, obdélník, 
čtverec, kruh, kružnice, čtyřúhelník, mnohoúhelník. Manipulace s kružítkem.
Pojem opačná polopřímka, průsečík.
Modelování geometrických útvarů a těles.
Měření délky hran.

Geometrie v rovině a v prostoru
 Narýsuje a označí bod, přímku, polopřímku, úsečku, trojúhelník, obdélník, čtverec, 
vysvětlí pojem opačná polopřímka, vymezí rozdíl mezi kružnicí a kruhem, narýsuje 
jednoduché tvary pomocí kružítka, objasní pojem průsečík.
 Rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině.
 Změří délku hran u krychle a kvádru. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

   

Matematika 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Přirozená čísla do 1 000 000, sčítání a odčítání, orientace na číselné ose, 
zaokrouhlování, vlastnosti a vztahy početních operací.

Číslo a početní operace
 Provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel, zaokrouhluje 
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Matematika 4. ročník

Násobení a dělení, pamětné násobení a dělení, dělení se zbytkem v oboru malé 
násobilky, násobení písemně jednociferným a dvojciferným činitelem, písemné 
dělení jednociferným dělitelem, vlastnosti násobení, rozlišování pořadí početních 
výkonů.
Slovní úlohy jednoduché a složené. Počítání se závorkami.
Práce s kalkulátorem – sčítání, odčítání, násobení a dělení na kalkulátoru, kontrola 
výpočtů kalkulátorem.
Římské číslice.

přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru 
přirozených čísel.
 Počítání do 1 000 000 – zapíše a přečte čísla do 1 000 000, sčítá a odčítá čísla 
v daném oboru, orientuje se na číselné ose do 1 000 000, užívá vlastnosti sčítání 
(využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost sčítání) a odčítání, 
rozlišuje vztahy mezi sčítáním a odčítáním. Zaokrouhluje na statisíce, desetitisíce, 
tisíce, stovky, desítky.
 Násobení a dělení – užívá pamětného dělení se zbytkem v oboru malé násobilky, 
násobí písemně jednociferným a dvojciferným činitelem, písemně dělí 
jednociferným dělitelem, užívá vlastnosti násobení (využívá při pamětném i 
písemném počítání asociativnost násobení), rozlišuje pořadí početních výkonů.

 Slovní úlohy – řeší jednoduché a složené slovní úlohy aditivního i multiplikativního 
typu.Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru 
přirozených čísel.Užívá závorek.
 Práce s kalkulátorem – sčítá, odčítá, násobí a dělí na kalkulátoru, používá 
kalkulátor ke kontrole.
 Přečte a zapíše římské číslice. 

Závislosti, vztahy a práce s daty
Celek, část; polovina, čtvrtina, třetina, pětina, desetina z celku.
Jednotky délky, hmotnosti, času, obsahu, převádění jednotek.
Řešení úloh úsudkem, číselné a obrázkové řady.

Provádí a zapisuje jednoduchá pozorování (např. měření teploty). Závislosti, vztahy 
a práce s daty
 Vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho částí vyjádřenou zlomkem na 
příkladech z běžného života, využívá názorných obrázků k určování poloviny, 
čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny celku.
 Využívá úsudek pro řešení jednoduchých slovních úloh a problémů.
 Jednotky – určí a aplikuje jednotky hmotnosti, délky, času, obsahu, převádí 
jednotky. 

Rýsování jednoduchých geometrických útvarů. Vzájemná poloha přímek v rovině, 
čtvercová síť, pravoúhlá soustava souřadnic.
Obvod a obsah obdélníku a čtverce.
Kvádr, krychle – síť, osová souměrnost.

Geometrie v rovině a v prostoru Dodržuje zásady rýsování. Narýsuje a znázorní 
základní rovinné útvary, tj. trojúhelník, čtverec, obdélník, kružnici s daným středem 
a poloměrem. Užívá jednoduché konstrukce - sestrojí trojúhelník zadaný třemi 
stranami, pozná a narýsuje pravoúhlý, rovnostranný, rovnoramenný trojúhelník. 
Narýsuje kolmici, rovnoběžky, různoběžky, dokáže určit vzájemnou polohu přímek 
v rovině, určí souřadnice bodů ve čtvercové síti, řeší jednoduché slovní úlohy na 
výpočet obvodu a obsahu obdélníku a čtverce. Rozpozná a znázorní ve čtvercové 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  "Klíče k budoucnosti" 

66

Matematika 4. ročník

síti jednoduché osově souměrné útvary, vymodeluje kvádr a krychli z dané sítě. 
Určí osu souměrnosti útvaru modelováním, překládáním papíru. Rozpozná a využije 
osovou souměrnost i v praktických činnostech a situacích. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá

   

Matematika 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Přirozená čísla 0 - 1 000 000 000, číselná osa, zaokrouhlování, odhad a kontrola 
výsledků.
Písemné algoritmy početních operací, jejich vlastnosti.
Zlomky, čtení a zápis čísla v desítkové soustavě a jeho znázornění (číselná osa, 
čtvercová síť, kruhový diagram, teploměr, model)
Porovnávání zlomků se stejným jmenovatelem.
Desetinná čísla, znázornění na číselné ose.
Celá čísla, znak „-„ , znázornění celých čísel na číselné ose v rozmezí -100 až +100.

Číslo a početní operace
 Přirozená čísla – čte a zapisuje dané přirozené číslo v požadovaném tvaru 
v desítkové soustavě, porovnává přirozená čísla a zobrazuje je na číselné ose, 
zaokrouhluje přirozená čísla s požadovanou přesností, provádí odhady a kontroluje 
výsledky početních operací v daném oboru.
 Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a 
násobení. Písemně sčítá tři až čtyři přirozená čísla, písemně odčítá dvě přirozená 
čísla, pamětně násobí a dělí přirozená čísla v jednoduchých případech, písemně 
násobí víceciferným činitelem, písemně dělí jedno nebo dvojciferným 
dělitelem.Účelně propojuje písemné a pamětné počítání, v některých případech 
užívá závorek.
 Modeluje a určí část celku, vyjádří celek z jeho poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, 
desetiny. Používá zápis ve formě zlomku. Porovnává, sčítá a odčítá zlomky se 
stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel pomocí názorných obrázků.
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 Čte, zapíše, porovná desetinná čísla a zobrazí je na číselné ose.
 Vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho částí vyjádřenou desetinným číslem 
na příkladech z běžného života.
 Porozumí významu znaku ,,-„ pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí 
na číselné ose v rozmezí -100 až +100, nalezne reprezentaci záporných čísel 
v běžném životě. 

Tabulky, grafy, diagramy, jízdní řády, ceníky. Řešení slovních úloh s časovými údaji.

Jednotky délky, času, hmotnosti, obsahu a objemu, jejich převody.

Závislosti, vztahy, práce s daty
 Vyhledává, sbírá a třídí data v diagramech, jízdních řádech. Řeší slovní úlohy 
s časovými údaji. Pracuje s údaji v cenících apod.
 Sestaví a čte jednoduché tabulky a diagramy v soustavě souřadnic.
 Měření - převádí jednotky délky, času, hmotnosti, obsahu a objemu. 

Grafické sčítání, odčítání a porovnávání úseček.
Obvod mnohoúhelníku.

Základní útvary v rovině.
Rýsování rovnoběžek a kolmic daným bodem.
Konstrukce obdélníku, čtverce a kružnice.
Konstrukce obecného, pravoúhlého, rovnoramenného, rovnostranného 
trojúhelníku. Obvod trojúhelníku a čtyřúhelníku. Obsah čtverce a obdélníka.
Základní útvary v prostoru.
Krychlové stavby - prostorová představivost.
Modelování krychle a kvádru ze sítí.
Povrch kvádru a krychle; úlohy z praxe na výpočty obsahů obdélníků a čtverců, 
povrchů kvádrů a krychlí.
Osově souměrné útvary.

Geometrie v rovině a v prostoru
 Sčítá a odčítá graficky úsečky, porovnává úsečky podle délky.
 Určí délku lomené čáry a obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran.
 Sestrojí k dané přímce rovnoběžku a kolmici vedoucí daným bodem pomocí 
trojúhelníku s ryskou. Při konstrukcích rovinných útvarů využívá elementární 
geometrické konstrukce a základní vlastnosti těchto útvarů(čtverec, obdélník, 
kružnice, trojúhelník obecný, pravoúhlý, rovnoramenný, rovnostranný).
 Změří a vypočítá obvod trojúhelníku a čtyřúhelníku, určí obsah čtverce a obdélníku 
pomocí čtvercové sítě, užívá základní jednotky obsahu.
 Doplňuje potřebné údaje ke krychlovým stavbám.
 Vymodeluje krychli a kvádr z dané sítě.
 Řeší úlohy z praxe na výpočty obsahů obdélníku a čtverce, povrchů kvádru a 
krychle, dbá na přesnost a čistotu rýsování.
 Rozpozná a znázorní jednoduché osově souměrné útvary ve čtvercové síti, 
překládáním papíru určí osu souměrnosti.Rozpozná a využije osovou souměrnost i 
v praktických činnostech a situacích. 

Slovní úlohy.
Číselné a obrázkové řady.
Magické čtverce.
Prostorová představivost.

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

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané

   

Matematika 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Rozšířené opakování - přirozená čísla
Rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě
Desetinná čísla

- provádí početní operace v oboru kladných desetinných čísel
 - užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část přirozeným a 
desetinným číslem
 - čte a zobrazuje na číselné ose 

Geometrické útvary v rovině
Úsečka, přímka, polopřímka, kružnice, kruh
Vzájemná poloha přímek v rovině
Vzdálenost bodu od přímky

Geometrické útvary v rovině
 - užívá a rozlišuje pojmy přímka, polopřímka, úsečka, kružnice, kruh
 - sestrojí osu úsečky 

Povrch a objem krychle a kvádru.
Jednotky obsahu, objemu
Síť krychle a kvádru
Zobrazování těles ve volném rovnoběžném promítání

-odhaduje a vypočítá objem a povrch krychle, kvádru
 -užívá jednotky objemu a obsahu a vzájemně je převádí
 - načrtne a narýsuje síť tělesa
 - načrtne a sestrojí obraz krychle a kvádru v rovině 

Dělitelnost přirozených čísel.
Násobek, dělitel, znaky dělitelnosti
Prvočíslo, číslo složené

- modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel 
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Nejmenší společný násobek, největší společný dělitel.
Slovní úlohy
Úhel a jeho velikost, osa úhlu, rýsování a měření úhlu
Jednotky velikosti úhlu, početní operace s velikostmi úhlů
Ostrý, tupý, pravý a přímý úhel
Vrcholové a vedlejší úhly
Mnohoúhelníky – pojem, pravidelný šestiúhelník, pravidelný osmiúhelník

- načrtne a narýsuje úhel dané velkosti
 - určí velikost úhlu měřením a výpočtem
 - sestrojí osu úhlu
 - charakterizuje a třídí úhly
 - provádí početní operace s velikostmi úhlů (ve stupních i minutách) 

Konstrukční úlohy - osová souměrnost - načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové souměrnosti
 - určí útvary osově souměrné 

Trojúhelník, typy trojúhelníku
Těžnice, střední příčky, výšky
Kružnice opsaná, vepsaná

- třídí různé druhy trojúhelníků a zná jejich vlastnosti
 - správně užívá základní pojmy (strana, výška, vnitřní a vnější úhly)
 - sestrojí těžnice, střední příčky, výšky trojúhelníku, osy 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

   

Matematika 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Racionální čísla,zlomky
Převrácený zlomek, smíšené číslo, složený zlomek
Úprava číselných výrazů
Slovní úlohy

- provádí početní operace v oboru racionálních čísel
 - analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nich využívá 
matematický aparát v oboru racionálních čísel
 - čte a zobrazuje na číselné ose 

Celá čísla
Zobrazení na číselné ose, opačné číslo
Číselné výrazy
Slovní úlohy.

- provádí početní operace s celými čísly
 - analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nich využívá 
matematický aparát v oboru celých čísel
 - čte a zobrazuje na číselné ose 
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Trojúhelník
Shodné útvary, věty o shodnosti trojúhelníků
Trojúhelníková nerovnost

- užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti trojúhelníku
 - načrtne a sestrojí trojúhelník 

Poměr
Měřítko plánu a mapy
Přímá a nepřímá úměrnost, úměra, trojčlenka.

- řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem
 - určuje vztah přímé a nepřímé úměrnosti
 - využívá úměru a trojčlenku při řešení slovních úloh
 - pracuje s měřítky plánu a map 

Procenta
Pojem procento, základ, procentová část, počet procent, promile
Jednoduché úrokování
Slovní úlohy

- řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je větší než 
celek)-užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek – část (poměrem, 
zlomkem a procentem)
 - zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností 

Čtyřúhelníky
Rovnoběžník, lichoběžník
Vlastnosti, konstrukce
Obvod a obsah trojúhelníku a čtyřúhelníků

- charakterizuje a třídí čtyřúhelníky
 - odhaduje a vypočítá obsah a obvod čtyřúhelníků a obsah trojúhelníku
 - načrtne a sestrojí čtyřúhelník 

Povrch a objem hranolu - určuje a charakterizuje hranoly, analyzuje jejich vlastnosti
 - načrtne obraz tělesa v rovině
 - načrtne a narýsuje síť hranolu
 - odhaduje a vypočítá povrch a objem hranolu 

Středová souměrnost.
Útvary středově souměrné.

- načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové souměrnosti
 - určí útvary středově souměrné 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

   

Matematika 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
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Učivo ŠVP výstupy
Výrazy, číselné výrazy, proměnná,
výrazy s proměnnou, hodnota výrazu, slovní úlohy, mnohočleny

- určí hodnotu výrazu
 - provádí početní operace s mnohočleny
 - provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkání 

Druhá mocnina a odmocnina - užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu
 - účelně využívá kalkulátor 

Pythagorova věta
Slovní úlohy řešené pomocí lineární rovnice

- analyzuje a řeší geometrické úlohy s využitím Pythagorovy věty 

Lineární rovnice s jednou neznámou
Slovní úlohy
Výpočet neznámé ze vzorce

- formuje a řeší reálnou situaci pomocí lineárních rovnic
 - vyjádří neznámou ze vzorce 

Kruh, kružnice, délka kružnice, obsah kruhu
Vzájemná poloha přímky a kružnice, vzájemná poloha dvou kružnic, Thaletova 
kružnice

- vypočítá délku kružnice a obsah kruhu
 - využívá pojem množina bodů daných vlastností k charakteristice útvarů 

Válec, koule, povrch a objem
Slovní úlohy.

- charakterizuje válec, kouli, analyzuje jejich vlastnosti
 - vypočítá povrch a objem válce a koule
 - sestrojí síť válce
 - načrtne obraz válce v rovině 

Konstrukční úlohy
Množiny bodů dané vlastnosti

- využívá pojmu množiny bodů dané vlastnosti k řešení polohových a nepolohových 
konstrukčních úloh
 - využívá potřebnou matematickou symboliku
 - analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného 
matematického aparátu 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

   

Matematika 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
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• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Lomené výrazy
Krácení,násobení a dělení lomených výrazů

- využívá při úpravě lomených výrazů vybrané početní operace
 - matematizuje jednoduché reálné situace s vyžitím proměnných 

Soustava dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými
Slovní úlohy

- formuluje a řeší reálnou situaci pomocí soustav lineárních rovnic
 - aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích 
oblastí 

Funkce
Pravoúhlá soustava souřadnic, lineární funkce a přímá úměrnost
Nepřímá úměrnost

- vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem
 - matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů 

Podobnost rovinných útvarů
Věty o podobnosti trojúhelníků
Logické a netradiční geometrické úlohy

- užívá k argumentaci a při výpočtech věty o podobnosti trojúhelníků
 - řeší úlohy na prostorovou představivost 

Závislosti a data
Shromažďování, třídění a vyhodnocování statistických údajů, četnost znaku, 
aritmetický průměr, nákresy, schémata, tabulky, grafy, diagramy
Číselné a logické řady, číselné a obrázkové analogie
Příklady závislostí z praktického života jejich vlastnosti

- porovnává soubory dat
 - vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
 -užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá 
různé řešení předpokládaných nebo zkoumaných situací 

Základy finanční matematiky,
jistina, úrok, daň z úroku, úrokovací období, slovní úlohy

- řeší úlohy z praxe související s finanční gramotností 

Rovnice s neznámou ve jmenovateli - řeší rovnice s neznámou ve jmenovateli s využitím znalostí o lomených výrazech 
Jehlan, rotační kužel, povrch a objem
Slovní úlohy

- charakterizuje jehlan, kužel, analyzuje jejich vlastnosti
 - vypočítá povrch a objem jehlanu a kužele
 - sestrojí síť jehlanu
 - načrtne obraz jehlanu a kužele v rovině 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
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5.6 Informatika 

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

Celkem

0 0 0 1 1 1 0 0 0 3
 Povinný Povinný Povinný    

   

Název předmětu Informatika
Oblast Informační a komunikační technologie
Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně 

informační gramotnosti - získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních 
informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při 
dalším vzdělávání i v praktickém životě. Získané dovednosti jsou v informační společnosti nezbytným 
předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti.
Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných informací pomocí 
internetu a jiných digitálních médií, umožňuje realizovat metodu „učení kdekoliv a kdykoliv“, vede k 
žádoucímu odlehčení paměti při současné možnosti využít mnohonásobně většího počtu dat a informací 
než dosud, urychluje aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje standardní učební texty a pomůcky.
Dovednosti získané ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat 
výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích 
oblastech celého základního vzdělávání. Tato aplikační rovina přesahuje rámec vzdělávacího obsahu 
vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie, a stává se součástí všech vzdělávacích oblastí 
základního vzdělávání.
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka 
k: 

• poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních informačních 
a komunikačních technologií

• porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložen  na médium, přenosem, zpracováním, 
vyhledáváním a praktickým využitím

• schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem algoritmické myšlení
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Název předmětu Informatika
• porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních informačních zdrojů, a tím k 

dosahování větší věrohodnosti vyhledaných informací
• využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení efektivnosti své učební 

činnosti a racionálnější organizaci práce
• tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce
• pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních 

i sociálních jevů a procesů
• respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání SW
• zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujících se na internetu či 

jiných médiích
• šetrné práci s výpočetní technikou

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

4. třída - 1 hod. týdně
5. třída – 1 hod. týdně
6. třída – 1 hod. týdně
Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti. Dále jsou 
vedeni k praktickému zvládnutí práce s grafikou, textem, s tabulkami a k tvorbě prezentací. Všechny tyto 
nástroje se žáci učí používat pro zpracování informací, které se učí vyhledávat na Internetu. Pro vzájemnou 
komunikaci a předávání souborů se učí používat elektronickou poštu.

Integrace předmětů • Informační a komunikační technologie
Kompetence k učení:
- zadávanými úkoly jsou žáci vedeni k samostatnému objevování možností využití informačních a 
komunikačních technologií v praktickém životě, pro toto poznávání využívají zkušeností s jiným SW, 
spolupráci s ostatními žáky, nápovědu u jednotlivých programů, literaturu apod.
- tím, že žáci mohou využívat svých poznámek při praktických úkolech, se žáci učí pořizovat si takové 
poznámky, které jim pak pomohou při praktické práci s technikou

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

Kompetence k řešení problémů:
- žáci jsou vedeni zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení, učí se chápat, že v životě 
se při práci s informačními a komunikačními technologiemi budou často setkávat s problémy, které nemají 
jen jedno správné řešení, ale že způsobů řešení je více
- vyučující v roli konzultanta - žáci jsou vedeni nejen k nalézání řešení, ale také k jeho praktickému 
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Název předmětu Informatika
provedení a dotažení do konce
Kompetence komunikativní:
- žáci se také učí pro komunikaci na dálku využívat vhodné technologie – některé práce odevzdávají 
prostřednictvím elektronické pošty
- při komunikaci se učí dodržovat vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou technologii, 
náležitosti apod.)
Kompetence sociální a personální:
- při práci jsou žáci vedeni ke kolegiální radě či pomoci, při projektech se učí pracovat v týmu, rozdělit a 
naplánovat si práci, hlídat časový harmonogram apod.
- žáci jsou přizváni k hodnocení prací - žák se učí hodnotit svou práci i práci ostatních, při vzájemné 
komunikaci jsou žáci vedeni k ohleduplnosti a taktu
Kompetence občanské:
- žáci jsou seznamování s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, autorský zákon, 
ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla ...) s tím, že je musí dodržovat (citace použitého pramene, žáci 
si chrání své heslo ...)
- při zpracovávání informací jsou žáci vedeni ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke kterým se 
mohou dostat prostřednictvím Internetu i jinými cestami
Kompetence pracovní:
- žáci dodržují bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou
- žáci mohou využít ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst

   

Informatika 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
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Informatika 4. ročník

Základní pojmy (hardware, software)
Zásady bezpečnosti práce, ochrana zdraví, ochrana dat před poškozením a 
zneužitím.
Seznámení s textovým editorem

Základy práce s počítačem- využívá základní standardní funkce počítače a jeho 
nejběžnější periferie 

Internet – základní způsoby komunikace (zásady a pravidla chování na internetu) Vyhledávání informací a komunikace
 při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty, 
komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení. 

   

Informatika 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Základní pojmy (hardware, software, operační systém, aplikace).
Multimediální využití počítače.
Jednoduchá údržba počítače.
Zásady bezpečnosti práce, ochrana zdraví, ochrana dat před poškozením a 
zneužitím.

Základy práce s počítačem - využívá základní standardní funkce počítače a jeho 
nejběžnější periferie, respektuje pravidla bezpečné práce s hardwarem i softwarem 
a postupuje poučeně v případě jejich závady, chrání data před poškozením, ztrátou 
a zneužitím. 

Internet
Metody a nástroje vyhledávání informací.
Formulace požadavku při vyhledávání na internetu, vyhledávací atributy, způsoby 
komunikace, e-mail, chat, telefonování.

Vyhledávání informací a komunikace- při vyhledávání informací na internetu 
používá jednoduché a vhodné cesty, vyhledává informace na portálech, v 
knihovnách a databázích, komunikuje pomocí internetu či jiných běžných 
komunikačních zařízení. 

Textový a grafický editor.
Základní funkce, tvorba textu, obrázku, tabulky, uložení a tisk.
Základy kódování.
Základy programování.

Zpracování a využití informací - pracuje s textem a obrázkem v textovém a 
grafickém editoru. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
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Informatika 5. ročník

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
   

Informatika 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Textový, grafický a tabulkový editor
Prezentace (využití multimédií)
Webové stránky – základy html
Základy programování

Zpracování a využití informací - ovládá práci s textovými a grafickými editory i s 
tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací, uplatňuje základní estetická a 
typografická pravidla pro práci s textem a obrazem, pracuje s informacemi v 
souladu se zákony o duševním vlastnictví, používá informace z různých 
informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji, zpracuje a 
prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální 
formě. 

Internet (vyhledávače, e-mail, cloud)
Informační systém
Vývojové trendy informačních technologii
Citace
Přístup k datům (zabezpečení, obsah)

Vyhledávání informací a komunikace - vyhledá nové trendy informačních 
technologií, respektuje pravidla bezpečné práce, pracuje na uživatelské úrovni, 
ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a 
vzájemnou návaznost 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
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5.7 Finanční gramotnost 

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

Celkem

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
  Povinný   

   

Název předmětu Finanční gramotnost
Oblast

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována pouze 
pro 1. stupeň základního vzdělávání. Tato oblast vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, 
společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví, bezpečí a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i 
současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický život. Svým široce pojatým integrovaným obsahem 
spoluutváří povinné základní vzdělávání na 1. stupni.  

Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve 
výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich 
vzájemné vztahy a souvislosti, utváří se tak jejich prvotní ucelený obraz světa. 

V tematickém okruhu  Lidé kolem nás  si žáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a 
jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu pomoci a solidarity mezi lidmi, vzájemné úcty, 
snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen. Poznávají, jak se lidé sdružují, baví, jakou vytvářejí kulturu. 
Seznamují se se základními právy a povinnostmi, se světem financí, ale i s problémy, které provázejí soužití 
lidí, celou společnost i svět (globální problémy). Celý tematický okruh tak směřuje k prvotním poznatkům a 
dovednostem budoucího občana demokratického státu. 

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

 5. ročník - 1 hodina
* utváření návyků v samostatné i týmové činnosti
 * orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního rozpočtu
 * orientaci ve světě informací 
 * rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných skutečností a k jejich 
zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech
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Název předmětu Finanční gramotnost
Integrace předmětů • Člověk a jeho svět

Kompetence k učení:
•    žák pracuje s užívanými termíny, vytváří si komplexnější pohled na nakládání s penězi

Kompetence k řešení problémů:
•        žák se učí obhájit svůj způsob řešení v konfrontaci s názory s ostatními

Kompetence komunikativní:
•            žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory
•           žák pracuje s různými druhy textů, vyhledává v nich podstatné informace

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

Kompetence sociální a personální:
•       žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory
•     žák pracuje s různými druhy textů, vyhledává v nich podstatné informace

   

Finanční gramotnost 5. ročník

Učivo ŠVP výstupy
Vlastnictví – soukromé, veřejné, osobní, společné
Majetek – hmotný, nehmotný

Orientuje se v základních formách vlastnictví. 

Úlohy z běžného učiva;
České mince a bankovky;

Používá peníze v běžných situacích. 

Srovnání cen;
Způsoby placení;

Odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze; odhadne cenu základních 
potravin a celkovou cenu nákupu. Zkontroluje kolik peněz je vráceno při placení. 

Hotovostní a bezhotovostní forma peněz – karta, složenka, převodem; Uvede příklad využití platební karty 
Rozpočet – příjmy a výdaje domácnosti; Porozumí hospodaření domácnosti - uvede příklady základních příjmů a výdajů 

domácnosti. 
Nezbytné výdaje;
Kalkulace nákladů;

Sestaví jednoduchý osobní rozpočet - ukáže na příkladu nemožnost realizace všech 
chtěných nákupů; porovná svá přání a potřeby se svými finančními možnostmi. 

Peněžní doklad;
Záruční doba;

Vysvětlí, jak reklamovat zboží. 

Úspory, půjčky, splátky, úroky; Vysvětlí proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy; objasní, jak řešit situaci, kdy 
jsou příjmy menší než výdaje; objasní rizika půjčování peněz na příkladech. 
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Finanční gramotnost 5. ročník

Banka jako firma a správce peněz, služby banky;
Bankovní účet;

Vlastními slovy vyjádří, co znamená, že banka je správce peněz. 

    

5.8 Prvouka 

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

Celkem

2 2 2 0 0 0 0 0 0 6
Povinný Povinný Povinný    

   

Název předmětu Prvouka
Oblast Člověk a jeho svět
Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována pouze pro 1. 

stupeň základního vzdělávání. Tato oblast vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, 
společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví, bezpečí a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i 
současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický život. Svým široce pojatým integrovaným obsahem 
spoluutváří povinné základní vzdělávání na 1. stupni. 
Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve 
výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich 
vzájemné vztahy a souvislosti, utváří se tak jejich prvotní ucelený obraz světa.
Poznávají sebe i své nejbližší okolí a postupně se seznamují s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy a 
se složitějšími ději. Učí se vnímat lidi, vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek i krásy 
lidských výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je pozorovat, přemýšlet o nich a chránit je. Na základě 
poznání sebe, svých potřeb a porozumění světu kolem sebe se žáci učí vnímat základní vztahy ve 
společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům (včetně situací 
ohrožení), učí se vnímat současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti. Při osvojování 
poznatků a dovedností ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se žáci učí vyjadřovat své myšlenky, názory a 
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Název předmětu Prvouka
podněty jiných.
Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétních nebo 
modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání a rozhodování. K tomu výrazně 
přispívá i osobní příklad učitelů. Propojení této vzdělávací oblasti s reálným životem a s praktickou 
zkušeností žáků se stává velkou pomocí i ve zvládání nových životních situací i nové role školáka, pomáhá 
jim při nalézání jejich postavení mezi vrstevníky a při upevňování pracovních i režimových návyků.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti:
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka 
k:
 * utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti
 * orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního rozpočtu
 * orientaci ve světě informací a k časovému a místnímu propojování historických, zeměpisných a 
kulturních informací
 * rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných skutečností a k jejich 
zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech
 * poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na základě 
respektu a společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel soužití, k plnění 
povinností a společných úkolů
 * samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní a bezkonfliktní komunikaci v méně 
běžných situacích, k bezpečné komunikaci prostřednictvím elektronických médií, k poznávání a ovlivňování 
své jedinečnosti (možností a limitů)
 * utváření ohleduplného vtahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při 
jejich ochraně
 * přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí
 * objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět
 * 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

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

1. ročník – 2 hod. týdně
2. ročník – 2 hod. týdně
3. ročník – 2 hod. týdně
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Název předmětu Prvouka
Obsahové a organizační vymezení:
Pozorování a pojmenování věcí, jevů, dějů, jejich vzájemných vztahů a souvislostí, utváří se prvotní ucelený 
obraz světa, poznání sebe i nejbližšího okolí, seznámení s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy, 
vnímání lidí a vztahů mezi nimi, všímání si podstatných stránek i krásy lidských výtvorů, porozumění světu 
kolem sebe a vnímání základních vztahů společnosti, porozumění současnému způsobu života, jeho 
přednostem i problémům.
Vzdělávací obsah je členěn do pěti tematických okruhů:
Místo, kde žijeme 
- důraz je kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na 
utváření přímých zkušeností žáků
Lidé kolem nás 
- upevňování základů vhodného chování a jednání mezi lidmi, seznámení se základními právy a povinnostmi
Lidé a čas 
- orientace v čase a dějích, znalost některých kulturních a historických památek
Rozmanitost přírody 
- poznávání Země jako planety sluneční soustavy
- rozmanitosti živé a neživé přírody, vliv přírodních jevů na možnosti vzniku mimořádných událostí
Člověk a jeho zdraví 
- základní poučení o zdraví, nemocech, zdravotní prevenci, první pomoc 
- bezpečné chování v různých situacích, poznání sebe sama

Integrace předmětů • Člověk a jeho svět
Kompetence k učení:
- objevování a poznávání všeho, co žáky zajímá a v čem by v budoucnu mohli uspět
- poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí
- upevňování preventivního chování
- orientace ve světě informací
- časové a místní propojování historických, zeměpisných a kulturních informací 
- učitel pomáhá řešit a třídit informace podle zvolených nebo zadaných kritérií
- učitel motivuje žáky pro celoživotní učení

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

Kompetence k řešení problémů:
- žáci si upevňují účelné rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i 
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Název předmětu Prvouka
zdraví a bezpečnosti druhých
- poznávají a ovlivňují svou jedinečnost 
- učitel pomáhá žákům, aby došli k samostatným objevům, řešením a závěrům
- učitel učí žáky pracovat s odbornou literaturou, encyklopediemi apod., jako různých informačních zdrojů
Kompetence komunikativní:
- žáci si rozšiřují slovní zásobu v osvojovaných tématech
- jsou vedeni k samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a 
bezkonfliktní komunikaci
- pojmenovávají pozorované skutečnosti a zachycují je ve vlastních projevech, názorech a výtvorech
- přirozeně vyjadřují pozitivní city ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí 
- učitel podporuje u žáků prezentaci svých myšlenek a názorů, kladení otázek k věci, vzájemnému se 
naslouchání a zdůvodňování svých závěrů, vzájemně si radí a pomáhají si
Kompetence sociální a personální:
- žáci pracují ve skupině
- efektivně spolupracují na řešení problémů
- učí se respektovat názory druhých
- přispívají k diskusi
- učitel učí se věcně argumentovat 
- učitel vede děti k oceňování svých názorů a přínosů
Kompetence občanské:
- učitel utváří ohleduplný vztah k přírodě i kulturním výtvorům
- učitel motivuje žáky hledat možnosti aktivního uplatnění ochrany přírody
- učitel vede žáky k respektování pravidel
Kompetence pracovní:
- žáci jsou vedeni k utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti. 
- učitel učí žáky používat různé materiály, nástroje a vybavení
- učitel zohledňuje soudobý stav a poznání a technického rozvoje 

   

Prvouka 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
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Prvouka 1. ročník

• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
pojmy domov, bydliště, les, prostředí domova, obec Fryčovice, orientace 
v prostředí a okolí školy, název školy;
jméno třídní učitelky a ředitele školy; činnosti ve škole, chování ve škole i mimo 
školu;

Místo, kde žijeme – zná místo svého bydliště, prostředí školy, orientuje se 
v prostředí a okolí školy, zná název školy, jméno třídní učitelky, ředitelky školy, 
rozlišuje čas k práci a odpočinku, projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům; orientuje se v pojmech 
domov, bydliště, les. 

- role členů rodiny, vztahy mezi rodinnými příslušníky, život a funkce rodiny;
- pravidla slušného chování;

Lidé kolem nás – rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině a vztahy mezi nimi, 
pravidla slušného chování. 

- orientace v čase – rok, roční období, měsíc, týden, den, hodina, denní režim;
- Vánoce a Velikonoce – zvyky a tradice; lokální tradice (Šibřinky, jarmarky, poutě, 
Dožínky);

Lidé a čas – využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, kultura 
– zná tradice, zná místní tradice. 

- roční období – charakteristické znaky;
- nejznámější domácí zvířata a jejich mláďata, nejznámější ptáci;
- rozdíl mezi domácími a volně žijícími zvířaty, jednotlivé části těla ptáků a 
domácích zvířat;

Rozmanitost přírody – pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě 
v jednotlivých ročních obdobích.
 Živočichové – rozpozná domácí zvířata a jejich mláďata, základní stavba těla ptáků 
a domácích zvířat. 

- základní hygienické návyky, základy správné životosprávy, zásady správného 
chování u lékaře;
- pojmenování částí lidského těla, názvy běžných onemocnění, úraz;

Člověk a jeho zdraví – uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně 
preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví. 

- bezpečné chování v silničním provozu (cesta do školy a zpět), riziková místa a 
situace, přecházení vozovky, vhodná a nevhodná místa pro hru;
- mimořádné události, telefonní čísla tísňového volání, přivolání dospělého, adresa 
bydliště;

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí – dokáže rozlišit 
nežádoucí formy chování, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času, 
uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu; 
seznámí se s čísly tísňového volání, přivolá pomoc. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
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Prvouka 1. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

   

Prvouka 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
- orientace v obci, části obce, poloha v krajině, minulost a současnost obce, 
význačné budovy a síť obchodů a služeb v nejbližším okolí (Fryčovice, Brušperk)

Místo, kde žijeme – vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, 
cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí.
 Obec - orientuje se v sítí obchodů a služeb v nejbližším okolí (Fryčovice, Brušperk), 
orientuje se v obci Fryčovice. 

- rodina – postavení jedince v rodině, život a funkce rodiny, příbuzenské a 
mezigenerační vztahy
- ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní emocionality, rizikové situace, 
rizikové chování, předcházení konfliktům

Lidé kolem nás – rozlišuje vztahy v rodině, blízké příbuzenské vztahy v rodině, role 
rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi. Projevuje toleranci k přirozeným 
odlišnostem jiných lidí. Zná pravidla slušného chování, požádá o pomoc, poděkuje. 

zaměstnání rodičů a jiná povolání, fyzická a duševní práce; chod domácnosti

- komunikace s prodavačem, starostou, na poště, atd.
- práce s penězi
- vážnost lidí a věcí kolem nás

Určí zaměstnání rodičů, jiná povolání, objasní význam a potřebu nástrojů, přístrojů 
a zařízení v domácnosti.

 Právo a spravedlnost, vlastnictví, používá peníze v běžných situacích, posuzuje 
váhu lidí a věcí kolem sebe. 

- orientace v čase a časový řád - minulost, přítomnost, budoucnost, určování času - 
kalendářní rok, školní rok, týden, den, hodina, minuta; státní svátky; denní režim – 
práce a odpočinek

Lidé a čas – rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti, na příkladech 
porovnává minulost a současnost, orientuje se v čase, dodržuje denní režim. 

- proměny přírody v jednotlivých ročních obdobích a ekosystémech; stromy 
jehličnaté a listnaté, keře, byliny a zemědělské plodiny, domácí zvířata, volně žijící 
zvířata, stěhovaví a stálí ptáci
- ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody, význam životního prostředí pro 

Rozmanitosti přírody – pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v 
jednotlivých ročních obdobích, určí charakteristické znaky ekosystémů, rozlišuje 
stromy jehličnaté a listnaté, keře, byliny a zemědělské plodiny, pozná domácí 
zvířata, volně žijící zvířata.
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Prvouka 2. ročník

člověka;
- rizika v přírodě – rizika spojená s ročními obdobími a sezónními činnostmi; 
mimořádné události způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi

 Uvědomuje si význam životního prostředí pro člověka. 

- lidské tělo, smysly – zrak, čich, sluch, chuť, hmat
- nemoc, drobné úrazy a poranění, zásady první pomoci, lékárnička a její vybavení, 
hygiena a čistota
- potraviny, jídelníček, stolování

Člověk a jeho zdraví – umí popsat lidské tělo a zná jeho hlavní části, zná naše 
smysly, dokáže vyjmenovat nejčastější dětské nemoci a dokáže určit příznaky, zná 
prevenci proti úrazům, dodržuje základní hygienické návyky.

 Zná základní druhy potravin, ví, z čeho se potraviny vyrábějí, rozlišuje základní 
denní jídla, dodržuje kulturu stolování. 

- nebezpečí v okolí (oheň, elektřina, hluboká voda, hry na silnici)
- čísla tísňového volání a správný způsob volání na tísňovou linku
- základní pravidla silničního provozu, dopravní značky, předcházení rizikovým 
situacím v dopravě a v dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky)

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí – rozpozná nebezpečí 
v okolí, přivolá pomoc dospělých, zná čísla tísňového volání, BESIP; reaguje 
adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

   

Prvouka 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
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Prvouka 3. ročník

• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
- domov, škola, místní krajina, obec, město, venkov; obec Fryčovice – její části, 
poloha v krajině, minulost a současnost obce, význačné budovy, dopravní síť
- hlavní a vedlejší světové strany
- důležitá telefonní čísla

- naše vlast – státní symboly (vlajka, hymna, velký státní znak), prezident,

Místo, kde žijeme – vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, 
cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí; začlení svou 
obec do příslušného kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny 
v nejbližším okolí, obci; rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří 
různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost.

 Vysvětlí pojmy státní symboly, prezident. 
- rodina – postavení jedince v rodině, příbuzenské a mezigenerační vztahy,
- soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace, principy demokracie, obchod, firmy, 
zájmové spolky; chování lidí – vlastnosti lidí
- povolání a vymezení činností, práce a volný čas
- právo a spravedlnost - základní lidská práva a práva dítěte, práva a povinnosti 
žáků školy, protiprávní jednání

Lidé kolem nás – rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, vztahy mezi 
rodinnými příslušníky, projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i 
jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům. Odvodí význam a potřebu různých 
povolání a pracovních činností. 

- orientace v čase a časový řád – určování času, čas jako veličina, minulost, 
současnost, budoucnost, život lidí v minulosti a dnes
- báje, pověsti – minulost kraje a předků, - domov, vlast, rodný kraj, regionální 
památky – péče o památky, lidové a místní zvyky
- činnosti člověka, soužití lidí, denní režim

Lidé a čas – rozlišuje a orientuje se v minulosti, současnosti, budoucnosti. Na 
příkladech porovnává minulost a současnost. Měří čas a orientuje se v čase. 
Využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj 
v minulosti, přítomnosti a budoucnosti.
 Uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské 
společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí, na příkladech porovnává minulost a 
současnost. 

- látky a jejich vlastnosti - třídění látek, změny látek a skupenství, vlastnosti, 
porovnávání látek a měření veličin s praktickým užíváním základných jednotek
- voda, vzduch, půda, nerosty a horniny, světlo a teplo, koloběh vody v přírodě, 
Slunce, Země
- rostliny, houby, živočichové – dělení, znaky života, životní potřeby a projevy, 
průběh a způsob života, výživa, stavba těla u některých nejznámějších druhů, 
význam v přírodě a pro člověka
- životní podmínky, rovnováha v přírodě, ohleduplné chování k přírodě, ochrana 
přírody, zásady bezpečného chování
- vlastnosti a změny látek – barva, chuť, rozpustnost, hořlavost, atd.

Rozmanitost přírody – pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě 
v jednotlivých ročních obdobích. Roztřídí některé přírodniny podle nápadných 
určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě; provádí 
jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné 
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů.

 Neživá příroda – vysvětlí základní podmínky života.

 Živá příroda – rozezná rostliny, houby, živočichy a uvede hlavní rozlišovací znaky.
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Prvouka 3. ročník

- základní materiály a jejich využití, přírodniny, lidské výtvory, suroviny
- třídění odpadu  Pozoruje, rozlišuje a popisuje některé vlastnosti a změny látek. 
stavba těla, základní funkce a projevy, životní potřeby člověka, společné znaky, 
pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, základy sexuální výchovy, rodina, 
partnerství, manželství, rodičovství, osobní vztahy, etická stránka vztahů a 
sexuality, krizové situace, návykové látky
- dětská práva, ochrana zdraví, zdravý životní styl, nemoci, ochrana před infekcemi 
a úrazy, první pomoc, její přivolání
- mimořádné události a rizika

Člověk a jeho zdraví – uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně 
preventivní návyky s využitím elementárních znalostí

 Chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je 
mu nepříjemná, v případě potřeby požádá pomoc pro sebe i pro jiné.
 Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí – v modelové situaci 
použije správný způsob komunikace s operátory tísňových linek, reaguje adekvátně 
na pokyny dospělých při mimořádných událostech. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
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5.9 Vlastivěda 

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

Celkem

0 0 0 2 2 0 0 0 0 4
 Povinný Povinný   

   

Název předmětu Vlastivěda
Oblast Člověk a jeho svět
Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována pouze pro 1. 

stupeň základního vzdělávání. Tato oblast vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, 
společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví, bezpečí a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i 
současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický život. Svým široce pojatým integrovaným obsahem 
spoluutváří povinné základní vzdělávání na 1. stupni. 
Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve 
výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich 
vzájemné vztahy a souvislosti, utváří se tak jejich prvotní ucelený obraz světa.
Poznávají sebe i své nejbližší okolí a postupně se seznamují s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy a 
se složitějšími ději. Učí se vnímat lidi, vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek i krásy 
lidských výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je pozorovat, přemýšlet o nich a chránit je. Na základě 
poznání sebe, svých potřeb a porozumění světu kolem sebe se žáci učí vnímat základní vztahy ve 
společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům (včetně situací 
ohrožení), učí se vnímat současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti. Při osvojování 
poznatků a dovedností ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se žáci učí vyjadřovat své myšlenky, názory a 
podněty jiných.
Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétních nebo 
modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání a rozhodování. K tomu výrazně 
přispívá i osobní příklad učitelů. Propojení této vzdělávací oblasti s reálným životem a s praktickou 
zkušeností žáků se stává velkou pomocí i ve zvládání nových životních situací i nové role školáka, pomáhá 
jim při nalézání jejich postavení mezi vrstevníky a při upevňování pracovních i režimových návyků.
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Název předmětu Vlastivěda
Vzdělávací oblast tak připravuje základy pro specializovanější výuku ve vzdělávacích oblastech Člověk a 
společnost, Člověk a příroda a ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví. 
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět je členěn do pěti tematických okruhů. 
Propojováním tematických okruhů je možné vytvářet v ŠVP různé varianty vyučovacích předmětů a jejich 
vzdělávacího obsahu.
V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a 
souvislostí v něm chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci, ve společnosti. Učí se do tohoto 
každodenního života vstupovat s vlastní aktivitou a představami, hledat nové i zajímavé věci a bezpečně se 
v tomto světě pohybovat. Důraz je kladen na praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na 
utváření přímých zkušeností žáků (např. v dopravní výchově). Různé činnosti a úkoly by měly přirozeným 
způsobem probudit v žácích kladný vztah k místu jejich bydliště, postupně rozvíjet jejich národní cítění a 
vztah k naší zemi.
V tematickém okruhu Lidé kolem nás si žáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a 
jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu pomoci a solidarity mezi lidmi, vzájemné úcty, 
snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen. Poznávají, jak se lidé sdružují, baví, jakou vytvářejí kulturu. 
Seznamují se se základními právy a povinnostmi, se světem financí, ale i s problémy, které provázejí soužití 
lidí, celou společnost i svět (globální problémy). Celý tematický okruh tak směřuje k prvotním poznatkům a 
dovednostem budoucího občana demokratického státu.
V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak a proč se čas měří, jak 
události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů. Učí se poznávat, jak se život a věci vyvíjejí a jakým 
změnám podléhají v čase. Vychází se od nejznámějších událostí v rodině, obci, regionu a postupuje se k 
nejdůležitějším okamžikům v historii naší země. Podstatou tematického okruhu je vyvolat u žáků zájem o 
minulost, o kulturní bohatství regionu i celé země. Proto je důležité, aby žáci mohli samostatně vyhledávat, 
získávat a zkoumat informace z dostupných zdrojů, především pak od členů své rodiny i od lidí v nejbližším 
okolí, aby mohli společně navštěvovat památky, sbírky regionálních i specializovaných muzeí, veřejnou 
knihovnu, atd.

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.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti:
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka 
k:
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Název předmětu Vlastivěda
 * utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti
 * orientaci ve světě informací a k časovému a místnímu propojování historických, zeměpisných a 
kulturních informací
 * rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných skutečností a k jejich 
zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech
 * poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na základě 
respektu a společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel soužití, k plnění 
povinností a společných úkolů
 * samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní a bezkonfliktní komunikaci v méně 
běžných situacích, k bezpečné komunikaci prostřednictvím elektronických médií, k poznávání a ovlivňování 
své jedinečnosti (možností a limitů)
 * utváření ohleduplného vtahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při 
jejich ochraně
 * přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí
 * objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět
 * poznávání podstaty zdraví i příčin jeho ohrožení, vzniku nemocí a úrazů a jejich 
 * předcházenípoznávání a upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání 

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

4. ročník – 2 hod. týdně
5. ročník – 2 hod. týdně
Obsahové a organizační vymezení:
Ve vlastivědě se realizují tři okruhy vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět:
Místo, kde žijeme 
- chápání organizace života v obci, ve společnosti 
- praktické poznávání místních, regionálních skutečností, s důrazem na dopravní výchovu 
- postupné rozvíjení vztahu k zemi, národní cítění
Lidé kolem nás 
- upevnění základů vhodného chování a jednání mezi lidmi
- uvědomování si významu a podstaty tolerance, pomoci, solidarity, úcty, snášenlivosti a rovného postavení 
mužů a žen
- seznamování se se základními právy a povinnostmi i problémy ve společnosti i ve světě 
- směrování k výchově budoucího občana demokratického státu
Lidé a čas 
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Název předmětu Vlastivěda
- orientace v dějích čase, postup událostí a utváření historie věcí a dějů
- snaha o vyvolání zájmů u žáka samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat informace z historie a 
současnosti
Žáci pracují ve třídě nebo v počítačové učebně s využíváním různých forem práce, s využitím dostupných 
vyučovacích pomůcek.

Integrace předmětů • Člověk a jeho svět
Kompetence k učení:
- učí se vyznačit v jednoduchém plánu obce místo bydliště, školy, cestu na určené místo 
- učí se začlenit obec (město) do příslušného kraje
- učitel vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky
- učitel žákům srozumitelně vysvětluje, co se mají naučit
Kompetence k řešení problémů:
- učí se rozlišit přírodní a umělé prvky v okolní krajině
- učitel umožňuje, aby žáci v hodině pracovali s odbornou literaturou, encyklopediemi apod.
- učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch
Kompetence komunikativní:
- učí se vyjádřit různými způsoby estetické hodnoty a rozmanitost krajiny
- využívá časové údaje při řešení různých situací, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
- učitel vede žáky k ověřování výsledků
- učitel podněcuje žáky k argumentaci
Kompetence sociální a personální:
- rozlišuje vztahy mezi lidmi, národy
- odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností
- učitel vytváří příležitosti k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů a jiných forem 
záznamů
- učitel vytváří heterogenní pracovní skupiny

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

Kompetence občanské:
- pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události v oblastech ČR (případně ve 
státech Evropy)
- projevuje toleranci přirozeným odlišnostem lidské společnosti
- učitel umožňuje žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků
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Název předmětu Vlastivěda
- učitel vede žáky k hodnocení vlastních výsledků
Kompetence pracovní:
- uplatňuje elementární poznatky o lidské společnosti, soužití a o práci lidí, na příkladech porovnává 
minulost a současnost
- učitel se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků
- učitel vede žáky k plánování úkolů a postupů
- učitel zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat

   

Vlastivěda 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Časová osa, sled událostí, kalendáře, letopočet, generace Orientuje se v čase - dějiny jako časový sled událostí, kalendáře, letopočet, 

generace 
Informační zdroje - televize, internet, rozhlas apod.
Informační centra, knihovny
Zámek ve Frýdku- Místku
Z. Burian

Využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro 
pochopení minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, 
nemovitých a movitých památek 

Nejstarší osídlení naší vlasti
Staří Slované
Pověsti o počátcích našich dějin
Velkomoravská říše
České království - Karel IV.
Jan Hus
Habsburkové, Třicetiletá válka
Marie Terezie, Josef II.

Vyjádří svými slovy způsob života starých Slovanů
 Vyjmenuje první statní útvary na našem území, popíše způsob života
 Jmenuje významné osobnosti husitského období
 Charakterizuje život lidí a nejvýznamnější události za doby Habsburků- Marie 
Terezie, Josef II. 

Současnost a minulost v našem životě - proměny způsobu života, bydlení, Dokáže vlastními slovy vysvětlit pokrok ve většině oborů lidské činnosti
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Vlastivěda 4. ročník

předměty denní potřeby, průběh lidského života (pravěk, středověk, současnost)  Porovná způsob života předků se současností s využitím regionálních specifik
 Popíše charakteristické rysy způsobu života v pravěku, středověku a dnes 

Naše státní svátky Zná nejvýznamnější státní svátky a dokáže vysvětlit důvod jejich zařazení do 
kalendáře 

Naše vlast – Česká republika - poloha, počasí a podnebí; obyvatelé ČR; území ČR 
(povrch,půda a zemědělství, nerostné suroviny a průmysl, doprava)
Historické země - členění území ČR

Posuzuje a objasňuje typické regionální zvláštnosti.
 Ukáže na regionální mapě významné zemědělské, průmyslové, rekreační a 
chráněné oblasti 

Světové strany na mapě (směrová růžice), v přírodě (kompas, buzola)
Zásady bezpečného pohybu a pobytu v přírodě

Určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich
 a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě 

Mapa – grafika, vysvětlivky, druhy map

Vybrané regiony ČR (kraje Moravy + Středočeský kraj + Praha) – nejvýznamnější 
česká a moravská města; řeky, rybníky, jezera, přehrady, hory a pohoří, nejvyšší 
vrcholy

Rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map
 Vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách 
naší republiky, Evropy a polokoulí.
 Vyhledá na mapě Evropy ČR, ukáže Čechy, Moravu, Slezsko; pomocí map 
charakterizuje přírodní prvky ČR
 Na mapě ČR vyhledá vybrané regiony ČR, jejich významná města, řeky, hory, 
pohoří 

Významná místa a kulturní památy okolí svého domova a povodí Ondřejnice (kostel 
Nanebevzetí Panny Marie, Sovinec, hrad Hukvaldy, Štramberská trúba, jeskyně 
Šipka, Starý Jičín, osobnosti - L. Janáček, V. Martínek)
Znalost místních významných obchodů, firem

Posuzuje a objasňuje typické regionální zvláštnosti.
 Ukáže na regionální mapě významné zemědělské, průmyslové, rekreační a 
chráněné oblasti 

Zajímavosti z cest, porovnání způsobu života, přírody Zprostředkovává ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest.

 Jednoduše porovnává způsob života a přírodu v jednotlivých regionech, státech. 
První a poslední československý prezident (T. G. Masaryk, V. Havel), prezidenti ČR
Státní symboly
Pojmy domov, národ, vlast, vlastenectví, cizina, stát, prezident, vláda, volby.

Rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce.
 Rozpoznává symboly našeho státu a objasňuje jejich význam.
 Vysvětlí pojmy domov, národ, vlast, vlastenectví, cizina, stát, prezident, vláda, 
volby. 

Moje rodina, rodokmen
Pravidla pro soužití ve škole

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 

Mezilidské vztahy
Komunikace
Role ve skupině

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

Osobní bezpečí Rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která
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Vlastivěda 4. ročník

Tolerantní chování
Šikana
(modelové situace)

 se už nemohou tolerovat a která porušují základní lidská práva nebo demokratické 
principy 

Ochrana životního prostředí v obci a v blízkém okolí
(Den Země)

Poukáže v nejbližším společenském a přírodním
 prostředí na změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního 
prostředí obce 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference

   

Vlastivěda 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Časová osa, sled událostí, kalendáře, letopočet, generace Orientuje se v čase - dějiny jako časový sled
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Vlastivěda 5. ročník

 událostí, kalendáře, letopočet, generace 
Národní obrození (ND, vznik hymny)
Století páry (19. st.), průmyslová revoluce
1. světová válka
vznik ČSR
2. světová válka
Okupace
Obnovení demokracie (1989)

Zná souvislosti a příčiny vzniku Národního obrození. Objasní pojem století páry, 
průmyslová revoluce, zná nejvýznamnější objevy a jejich vliv pro život.
 Popíše historické příčiny vzniku 1. světové války, príběh války, život lidí
 Objasní vznik samostatné ČSR
 Psoudí život v době nacistické okupace
 Popíše způsob života v poválečném období, v období totality a po obnovení 
demokracie 

Současnost a minulost v našem životě, proměny
způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby (18., 19., 20. stol. + současnost)

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

Datum vzniku ČSR, ČR Zná letopočet vzniku ČSR, ČR 
Soužití lidí, lidská práva a povinnosti (modelové situace) 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 
Mezilidské vztahy
Rozdíly mezi lidmi, komunikace

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

Principy demokracie
Pojmy privilegium, konflikt
Kultura - podoby a projevy kultury, kulturní instituce, masová kultura

Rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už nemohou tolerovat a která 
porušují základní lidská práva nebo demokratické principy 

Základní globální problémy - významné sociální problémy,
problémy konzumní společnosti, nesnášenlivost mezi lidmi, globální problémy 
přírodního prostředí

Poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny
 a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce 

Mapa obecně zeměpisná a tematická - obsah, grafika, vysvětlivky

Vybrané regiony ČR (kraje Čech) – nejvýznamnější česká města; řeky, rybníky, 
jezera, přehrady, hory a pohoří, nejvyšší vrcholy

Evropa a svět - kontinenty; státy EU - Polsko, Německo, Rakousko, Slovensko, 
Francie, Velká Británie, Rusko; jižní a severní Evropa, Island

Vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na 
zeměpisných mapách naší republiky, Evropy a polokoulí.
 Vyhledá na mapě Evropy ČR, ukáže Čechy, Moravu, Slezsko; pomocí map 
charakterizuje přírodní prvky ČR
 Na mapě ČR vyhledá vybrané regiony ČR, jejich významná města, řeky, hory, 
pohoří

 Orientuje se na mapě, ukáže kontinenty, významné státy EU, Norsko, Švýcarsko, 
Velkou Británii, Rusko 

Moravskoslezský kraj - obvatelstvo, povrch, vodstvo,
podnebí, zemědělství, průmysl, doprava, těžba nerostných surovin;

Místo, kde žijeme - vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody,
 osídlení, hospodářství a kultury
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Vlastivěda 5. ročník

Osobnosti - F. Palacký, Lub. Havlák (*1921 - 2014)  Jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, 
politického, správního a vlastnického 

Zajímavosti z cest, porovnání způsobu života,
přírody

Zprostředkovává ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti
 z vlastních cest.

 Porovnává způsob života a přírodu v jednotlivých regionech, v naší vlasti i v jiných 
státech. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
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5.10 Přírodověda 

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

Celkem

0 0 0 2 2 0 0 0 0 4
 Povinný Povinný   

   

Název předmětu Přírodověda
Oblast Člověk a jeho svět
Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována pouze 

pro 1. stupeň základního vzdělávání. Tato oblast vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, 
společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví, bezpečí a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i 
současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický život. Svým široce pojatým integrovaným obsahem 
spoluutváří povinné základní vzdělávání na 1. stupni.  

Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve 
výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich 
vzájemné vztahy a souvislosti, utváří se tak jejich prvotní ucelený obraz světa. 

Poznávají sebe i své nejbližší okolí a postupně se seznamují s místně i časově vzdálenějšími osobami i 
jevy a se složitějšími ději. Učí se vnímat lidi, vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek i krásy 
lidských výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je pozorovat, přemýšlet o nich a chránit je. Na základě 
poznání sebe, svých potřeb a porozumění světu kolem sebe se žáci učí vnímat základní vztahy ve 
společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům (včetně situací 
ohrožení), učí se vnímat současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti. Při osvojování 
poznatků a dovedností ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se žáci učí vyjadřovat své myšlenky, názory a 
podněty jiných. 

Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétních nebo 
modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání a rozhodování. K tomu výrazně 
přispívá i osobní příklad učitelů. Propojení této vzdělávací oblasti s reálným životem a s praktickou 
zkušeností žáků se stává velkou pomocí i ve zvládání nových životních situací i nové role školáka, pomáhá 
jim při nalézání jejich postavení mezi vrstevníky a při upevňování pracovních i režimových návyků. 
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Název předmětu Přírodověda
Vzdělávací oblast tak připravuje základy pro specializovanější výuku ve vzdělávacích oblastech Člověk a 

společnost, Člověk a příroda a ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví.  
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět je členěn do pěti tematických okruhů. 

Propojováním tematických okruhů je možné vytvářet v ŠVP různé varianty vyučovacích předmětů a jejich 
vzdělávacího obsahu. 

V tematickém okruhu  Místo, kde žijeme  se žáci učí na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a 
souvislostí v něm chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci, ve společnosti. Učí se do tohoto 
každodenního života vstupovat s vlastní aktivitou a představami, hledat nové i zajímavé věci a bezpečně se 
v tomto světě pohybovat. Důraz je kladen na praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na 
utváření přímých zkušeností žáků (např. v dopravní výchově). Různé činnosti a úkoly by měly přirozeným 
způsobem probudit v žácích kladný vztah k místu jejich bydliště, postupně rozvíjet jejich národní cítění a 
vztah k naší zemi. 

V tematickém okruhu  Lidé a čas  se žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak a proč se čas 
měří, jak události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů. Učí se poznávat, jak se život a věci vyvíjejí a 
jakým změnám podléhají v čase. Vychází se od nejznámějších událostí v rodině, obci, regionu a postupuje 
se k nejdůležitějším okamžikům v historii naší země. Podstatou tematického okruhu je vyvolat u žáků zájem 
o minulost, o kulturní bohatství regionu i celé země. Proto je důležité, aby žáci mohli samostatně 
vyhledávat, získávat a zkoumat informace z dostupných zdrojů, především pak od členů své rodiny i od lidí 
v nejbližším okolí, aby mohli společně navštěvovat památky, sbírky regionálních i specializovaných muzeí, 
veřejnou knihovnu, atd. 

V tematickém okruhu  Lidé kolem nás  si žáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a 
jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu pomoci a solidarity mezi lidmi, vzájemné úcty, 
snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen. Poznávají, jak se lidé sdružují, baví, jakou vytvářejí kulturu. 
Seznamují se se základními právy a povinnostmi, se světem financí, ale i s problémy, které provázejí soužití 
lidí, celou společnost i svět (globální problémy). Celý tematický okruh tak směřuje k prvotním poznatkům a 
dovednostem budoucího občana demokratického státu. 

V tematickém okruhu  Rozmanitost přírody  žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy, kde 
vznikl a rozvíjí se život. Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody naší vlasti. Jsou 
vedeni k tomu, aby si uvědomili, že Země a život na ní tvoří jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny 
hlavní děje ve vzájemném souladu a rovnováze, kterou může člověk snadno narušit a velmi obtížně 
obnovovat. Na základě praktického poznávání okolní krajiny a dalších informací se žáci učí hledat důkazy o 
proměnách přírody, učí se využívat a hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na 
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Název předmětu Přírodověda
přírodu, hledat možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí a k trvale 
udržitelnému rozvoji. 

V tematickém okruhu  Člověk a jeho zdraví  žáci poznávají především sebe na základě poznávání 
člověka jako živé bytosti, která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby. Poznávají zdraví jako stav 
bio-psycho-sociální rovnováhy života. Žáci se seznamují s tím, jak se člověk vyvíjí a mění od narození do 
dospělosti, co je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, výživy, mezilidských 
vztahů, atd. Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci a poskytování první 
pomoci. Osvojují si bezpečné chování a vzájemnou pomoc v různých životních situacích, včetně 
mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel. Žáci si postupně uvědomují, 
jakou odpovědnost má každý člověk za své zdraví a bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci docházejí 
k poznání, že zdraví je důležitá hodnota v životě člověka. 

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. 
Cílové zaměření vzdělávací oblasti: 
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka 
k: 

• utváření      pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti 
• orientaci      v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního      rozpočtu 
• orientaci      ve světě informací a k časovému a místnímu propojování historických,      zeměpisných 

a kulturních informací 
• rozšiřování      slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání      pozorovaných 

skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech,      názorech a výtvorech 
• poznávání      a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a      jednání na 

základě respektu a společně vytvořených a přijatých nebo obecně      uplatňovaných pravidel 
soužití, k plnění povinností a společných      úkolů 

• samostatnému      a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní a bezkonfliktní      
komunikaci v méně běžných situacích, k bezpečné komunikaci      prostřednictvím elektronických 
médií, k poznávání a ovlivňování své      jedinečnosti (možností a limitů) 

• utváření      ohleduplného vtahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání      možností aktivního 
uplatnění při jejich ochraně 

• přirozenému      vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí 
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Název předmětu Přírodověda
• objevování      a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by      v budoucnu mohl uspět 
• poznávání      podstaty zdraví i příčin jeho ohrožení, vzniku nemocí a úrazů a jejich      předcházení 

poznávání a upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání 
Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

4. ročník – 2 hod. týdně
5. ročník – 2 hod. týdně
Obsahové a organizační vymezení:
Obsah je členěn do pěti tematických okruhů:
Místo, kde žijeme 
- okolní krajina (místní oblast, region),
- zemský povrch, rozšíření půd, rostlinstva a živočichů, působení lidí na krajinu a životní prostředí
Lidé kolem nás 
- základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, principy demokracie
- základní globální problémy, problémy konzumní společnosti, globální problémy přírodního prostředí
Lidé a čas 
- orientace v čase 
- kalendáře, letopočet, režim dne 
- současnost a minulost v našem životě
Rozmanitost přírody 
- Země jako planeta sluneční soustavy
- rozmanitost i proměnlivost živé a neživé přírody, rostliny, houby, živočichové, znaky života, životní 
potřeby a podmínky
- rovnováha v přírodě
- vliv lidské činnosti na přírodu, ochrana přírody a životního prostředí, likvidace odpadů, živelné pohromy, 
ekologické katastrofy
Člověk a jeho zdraví 
- lidské tělo, biologické a fyziologické funkce a potřeby člověka, vývoj jedince, základy lidské reprodukce
- partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy
- péče o zdraví, první pomoc
- odpovědnost člověka za své zdraví
- situace hromadného ohrožení

Integrace předmětů • Člověk a jeho svět
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Název předmětu Přírodověda
Kompetence k učení:
- učitel umožňuje žákům používat vhodné učební pomůcky, encyklopedie a odbornou literaturu
- žáci získávají informace o přírodě, učí se pozorovat přírodu, zaznamenávat a hodnotit výsledky svého 
pozorování
Kompetence k řešení problémů:
učitel zařazuje metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům žáci sami
- žáci se učí řešit zadané úkoly, správně se rozhodovat v různých situacích, učí se vyhledávat informace 
vhodné k řešení problémů.
Kompetence komunikativní:
- učitel vede žáky k používání správné terminologie
- žáci si rozšiřují slovní zásobu v osvojovaných tématech, k pojmenování pozorovaných skutečností a k jejich 
zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech
- žáci se učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných
Kompetence sociální a personální:
- učitel zadává úkoly, při kterých žáci mohou pracovat společně
- žáci pracují ve skupině, učí se spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, respektují názory a 
zkušenosti druhých
- učitel se zajímá o náměty, názory a zkušenosti žáků
Kompetence občanské:
- učitel buduje u žáků ohleduplný vztah k přírodě
- učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 
- žáci se učí poznávat a chápat rozdíly mezi lidmi, učí se tolerantnímu chování a jednání, bezproblémové a 
bezkonfliktní komunikaci, chování v situacích ohrožení vlastního zdraví i zdraví a bezpečnosti druhých
- učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch

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

Kompetence pracovní:
učitel umožňuje žákům pozorovat, manipulovat a experimentovat
- učitel vede žáky ke správným způsobům užití pomůcek, vybavení, techniky
- učitel vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti
- žáci si utvářejí pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti, dodržují vymezená pravidla
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Přírodověda 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Lidské tělo- kostra, svalstvo, vnitřní orgány) mozek, srdce, plíce, žaludek, ledviny) - 
části, význam - projekt

Popíše stavbu lidského těla, hlavní části kostry, svalstvo, pojmenuje a na modulu 
ukáže některé vnitřní orgány. 

Vývoj jedince
Vývojové etapy lidského života

Rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po 
jeho narození 

Denní režim Účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb 
s ohledem na nároky jiných osob 

Evakuace, evakuační zavazadlo
Situace hromadného ohrožení
Pojem terorismus a anonymní oznámení
Pravidla silničního provozu - chodec, cyklista

Ví, co je evakuace obyvatel a evakuační zavazadlo.
 Ví, co je terorismus a anonymní oznámení, situace hromadného ohrožení.
 Vnímá dopravní situaci, správně hodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své 
chování jako chodec a cyklista. 

Péče o zdraví, význam
Sportování
Správná výživa, pitný režim, tělesná hygiena

Zná a řídí se zásadami péče o zdraví, zná význam sportování, správné výživy. 

Člověk a neživá příroda, nerosty a horniny
Rostlinná patra
Chování v přírodě

Objevuje zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy 
přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka. 

Základní společenstva - pole, les ,louka, voda, okolí lidských obydlí Zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné 
vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení 
organismů prostředí. 

Živočichové a rostliny v jednotlivých společenstvech, stavba těla, způsob života, 
orientace v atlasech

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

Ohleduplné chování v přírodě a ochrana přírody (odpovědnost lidí, ochrana a 
tvorba životního prostředí, ochrana rostlin a živočichů, likvidace odpadů, živelné 
pohromy a ekologické katastrofy)

Zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které 
mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat 
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Přírodověda 4. ročník

Jednoduchý pokus Založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí 
výsledky pokusu 

Život ohrožující zranění, zásady první pomoci )zlomeniny, zástava dýchání apod.)
Telefonní čísla nouzového volání, integrovaný záchranný systém

Rozpozná život ohrožující zranění a zajistí lékařskou pomoc 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

   

Přírodověda 5. ročník

Učivo ŠVP výstupy
Lidské tělo - základní stavba a funkce, základy lidské reprodukce, pohlavní rozdíly 
mezi mužem a ženou; orgánové soustavy

Využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení
 základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a
 k podpoře vlastního zdravého způsobu života 

Mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená - postup v případě ohrožení 
(varovný signál, evakuace, zkouška sirén); požáry (příčiny a prevence vzniku, 
ochrana a evakuace)
Bezpečné chování v silničním provozu, v rizikovém prostředí

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 

Návykové látky a zdraví, hrací automaty a počítače, závislost
Odmítání návykových látek, nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických 
médií

Předvede v modelových situacích osvojené
 jednoduché způsoby odmítání návykových látek 

Uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho 
preventivní ochranou 

Zdravý životní styl

Prakticky třídí organismy do známých skupin,
 využívá k tomu jednoduché klíče a atlasy. 
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Přírodověda 5. ročník

Osobní bezpečí, elektrické spotřebiče a bezpečné zacházení s nimi, označování 
nebezpečných látek
Zásady poskytnutí první pomoci

Dbá na osobní bezpečí, pečuje o zdraví 

Partnerské a osobní vztahy, ohleduplné chování k druhému pohlaví, nemoci 
přenosné a nepřenosné, ochrana před infekcemi přenosnými krví

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

Člověk a neživá příroda, princip rovnováhy v přírodě - význam, vzájemné vztahy 
mezi organismy
Základní podmínky života na Zemi a jejich rozmanitost, význam ovzduší, vodstva, 
půdy, rostlinstva a živočišstva na Zemi

Objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé
 a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným 
vzhledem přírody a činností člověka.
 Zná, popíše a uvědomuje si podmínky života na Zemi. 

Vesmír a Země - sluneční soustava, rozdíl mezi
planetou a hvězdou
Podmínky života na Zemi, význam Slunce pro život na Zemi
Střídání dne a noci a ročních období jako důsledek pohybu Země ve vesmíru
Podnebné pásy, počasí

Vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost 
s rozdělením času a střídáním ročních období 

Rostliny, houby živočichové - třídění dle klíčů
a atlasů

Prakticky třídí organismy do známých skupin,
 využívá k tomu jednoduché klíče a atlasy. 

Odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního prostředí
Likvidace odpadků

Zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které 
mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat 

Rizika v přírodě spojena s ročními obdobími a sezónními činnostmi, mimořádné 
události způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi
Výrobky, průmysl - vliv a ochrana životního prostředí

Stručně charakterizuje specifické přírodní
 jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí; v modelové situaci 
prokáže schopnost se účinně chránit 

Jednoduché technické pokusy (kladka, páka apod.) Založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí 
výsledky pokusu 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
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Přírodověda 5. ročník

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

    

5.11 Dějepis 

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

Celkem

0 0 0 0 0 2 2 1 2 7
  Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Dějepis
Oblast Člověk a společnost
Charakteristika předmětu Vzdělávací obor  Dějepis  přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním 

posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování kontinuity historické paměti, především ve 
smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je zejména poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním 
způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti. Důraz je kladen především 
na dějiny 19. a 20. století, kde leží kořeny většiny současných společenských jevů. Významně se uplatňuje 
zřetel k základním hodnotám evropské civilizace. Podstatné je rozvíjet takové časové a prostorové 
představy i empatie, které umožňují žákům lépe proniknout k pochopení historických jevů a dějů. Žáci jsou 
vedeni k poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů, ale je 
kladením otázek, jimiž se současnost prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své 
možné budoucnosti. Obecné historické problémy jsou konkretizovány prostřednictvím zařazování dějin 
regionu i dějin místních. 
Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka 
k: 

• rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utváření 
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Název předmětu Dějepis
a upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře

• odhalování kořenů společenských jevů, dějů a změn, promýšlení jejich souvislostí a vzájemné 
podmíněnosti v reálném a historickém čase

• hledání paralel mezi minulými a současnými událostmi a jejich porovnávání s obdobnými či 
odlišnými jevy a procesy v evropském a celosvětovém měřítku

• utváření pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost
• rozlišování mýtů a skutečnosti, rozpoznávání projevů a příčin subjektivního výběru a hodnocení 

faktů i ke snaze o objektivní posouzení společenských jevů současnosti i minulosti
• vytváření schopnosti využívat jako zdroj informací různorodé verbální i neverbální texty 

společenského a společenskovědního charakteru 
• rozvíjení orientace v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, politických, právních a 

ekonomických faktů tvořících rámec každodenního života; k poznávání a posuzování každodenních 
situací a událostí ve vzájemných vazbách a širších souvislostech včetně souvislostí mezinárodních a 
globálních

• úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům; k rozvíjení respektu ke kulturním či jiným 
odlišnostem (zvláštnostem) lidí, skupin i různých společenství

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

6. ročník – 2 hod. týdně
7. ročník – 2 hod. týdně
8. ročník – 1 hod. týdně
9. ročník – 2 hod. týdně
Výuka dějepisu otevírá žákům pohled na hlavní období vývoje lidstva a vlastního národa, seznamuje je s 
významnými historickými událostmi a osobnostmi, které ovlivnily život předcházejících generací a mají 
význam i pro orientaci v současném společenském životě.
Obsahové a organizační vymezení 
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu dějepis směřuje k:
- pochopení souvislostí dějinných událostí a procesů
- získávání orientace v historickém čase
- chápání kulturní rozmanitosti světa a přínosu civilizací pro rozvoj vzdělanosti
- poznání a pochopení vzájemných vztahů mezi dějinami regionu, národa a světa
- úctě ke kulturnímu dědictví lidstva a vlastního národa
- vnímání obrazu hlavních vývojových linií
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Název předmětu Dějepis
- rozvíjení vlastního historického vědomí, samostatného a kritického myšlení
- utváření pozitivního hodnotového systému
- rozvíjení zájmu o současnost a minulost svého národa i jiných společenstv
í
Vyučovací předmět dějepis je úzce spjat s dalšími vyučovacími předměty:
zeměpis - orientace na mapách, územní rozsah států, nerostné bohatství
matematika, fyzika, přírodopis, chemie - rozvoj vědy a techniky, vědecké poznatky, díla
výtvarná výchova - stavební slohy, umělci a jejich tvorba
hudební výchova - významní skladatelé a jejich tvorba, historické období
jazyky - významní spisovatelé
občanská výchova- lidská a občanská práva, volební systém, státní zřízení, společnost
tělesná výchova - olympijské hry, sport v jednotlivých histor. etapách

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

Kompetence k učení:
Učitel
- vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky
- předkládá žákům dostatek spolehlivých informačních zdrojů, které jim umožní poznat dějiny národa, 
regionu a svět
- zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace z různých zdrojů
- vede žáky k využití poznatků z různých předmětů a ze života / televizní a rozhlasové pořady, divadelní hry, 
muzea, kulturní památky, historické expozice, výstavy /
- vede žáky k zamyšlení nad historickým vývojem
- přibližuje žákům problematiku dějin kultury a přínosu jednotlivých civilizací pro rozvoj vzdělanosti / 
besedy, historické vycházky, exkurze, návštěva galerie,../
- snaží se, aby žáci posoudili vlastní pokrok a dokázali zhodnotit své výsledky
Žák
- vytváří si komplexnější pohled na společenské a kulturní jevy na základě propojení poznatků z různých 
vzdělávacích oblastí
- operuje s obecně využívanými termíny, znaky symboly, uvádí věci do souvislostí
- vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení a propojení je využívá v učebním procesu i v 
životě
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Název předmětu Dějepis
Kompetence k řešení problémů:
Učitel
- vede žáky k využívání získaných vědomostí pro další práci
- zařazuje rozmanité aktivity do výuky / výklad, práci s učebnicí, s historickými mapami a dokumenty, 
ukázky z odborné a krásné literatury, výroba maket, využití poč. programů,../
- vede ke kritickému myšlení a logickému uvažování
Žák
- vyhledává informace vhodné k řešení problému, srovnává jejich znaky, využívá
získané vědomosti a dovednosti
- samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení
- kriticky myslí, je schopen obhájit své rozhodnutí
Kompetence komunikativní:
Učitel
- vede žáka k přesnému a výstižnému vyjadřování
- zařazuje do výuky diskuzi a umožňuje žákům formulovat a vyjadřovat své myšlenky
- vede žáky k naslouchání jiných názorů a reagování na ně
- vede žáky k věcnému argumentování a obhajování svého názoru
- umožňuje žákům pracovat s různými texty, mapami, dokumenty, videozáznamy,..
- vede k užívání informačních a komunikativních prostředků
- vede žáky ke komunikaci ve skupině
Žák
- formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle, kultivovaně 
v písemném i ústním projevu
- účinně se zapojuje do diskuze, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
- využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním 
světem
Kompetence sociální a personální:
Učitel
- umožní žákům podílet se na vytváření příznivé atmosféry v týmu
- podle potřeby žákům v činnostech pomáhá
- dodává žákům sebedůvěru
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Název předmětu Dějepis
Žák
- účinně spolupracuje ve skupině a ovlivňuje kvalitu společné práce
- podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu
- přispívá k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat se spolužáky
při řešení daného problému
Kompetence občanské:
Učitel
- pěstuje v žácích vztah k tradicím, národnímu, historickému a kulturnímu dědictví při návštěvách muzeí, 
divadel, historických památek
- vede žáky k aktivnímu zapojování se do kulturního dění na vesnici, účast v soutěžích
- vede žáky k pochopení základních ekologických souvislostí vyvozených z historie
- rozvíjí u žáků chápání základních principů zákonů a společenských norem a chování se podle nich
- motivuje žáky k srovnání svého názoru s názory druhých
Žák
- chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy
- respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních 
lidí 
- odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnosti postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
- respektuje, chrání a oceňuje naše tradice, kulturní a historické dědictví
- projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům a ke kultuře, aktivně se zapojuje do kulturního dění a 
sportovních aktivit
Kompetence pracovní:
Učitel
- požaduje dodržování dohodnuté kvality práce
- umožňuje žákům vzájemně si radit a pomáhat
- vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi
Žák
- dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky
- využívá svých znalostí v běžné praxi
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Dějepis 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Úvod do učiva
Význam zkoumání dějin
Získávání informací o dějinách
Historické prameny, historický čas a prostor

Pravěk - uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků, 
uvede příklady zdrojů informací o minulosti; pojmenuje instituce, kde jsou tyto 
zdroje shromažďovány, orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní 
historické epochy v chronologickém sledu 

Člověk a lidská společnost v pravěku,Starší doba kamenná Starší doba kamenná - charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, jejich 
materiální a duchovní kulturu 

Mladší doba kamenná -způsob života a obživy počátky řemesel Mladší doba kamenná - objasní význam zemědělství, dobytkářství pro lidskou 
společnost 

Doba kovů - rozvoj řemesel a obchodu zánik rodové společnosti Doba kovů – objasní význam zpracování kovů 
Naše země v období pravěku Naše země v pravěku - uvede příklady archeologických kultur na našem území 
Starověk – nejstarší starověké civilizace a jejich kulturní odkaz. Oblasti starověkého 
východu - charakteristické rysy oblasti, vývoj společnosti, náboženské představy, 
počátek písma a kultury, přínos starověkých civilizací.

Starověk - rozpozná souvislosti mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních 
velkých zemědělských civilizací, uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly 
součástí světového kulturního dědictví, porovná formy vlády a postavení 
společenských skupin v jednotlivých státech 

Řecko - kořeny řecké civilizace,archaické a klasické období, Makedonie, helénismus Řecko - uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového 
kulturního dědictví, demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a 
uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci, vysvětlí podstatu antické 
demokracie 

Řím – království, republika, císařství, počátky křesťanství, římská kultura, rozpad 
římské říše, Střední Evropa a její styky s antickým Středomořím - naše země v době 
římské

Řím - uvede zrod křesťanství a souvislost s judaismem, porovná formy vlády a 
postavení společenských skupin v jednotlivých státech 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
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Dějepis 6. ročník

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference

   

Dějepis 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů
• Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Raný středověk - nový etnický obraz Evropy, utváření států ve východoevropském a 
západoevropském kulturním okruhu a jejich specifický vývoj, islám a islámské říše 
ovlivňující Evropu /Arabové, Turci/

Raný středověk- popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v 
důsledku příchodu nových etnik,christianizace a vznik států,porovná základní rysy 
západoevropské, byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti 

Velká Morava a český stát, jejich vnitřní vývoj a postavení v Evropě, boj mezi mocí 
světskou a církevní

Objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vývoj českého státu a jejich postavení 
těchto státních útvarů v evropských souvislostech 

Románská kultura a gotické umění a vzdělanost Uvede příklady románské a gotické kultury 
Vrcholný středověk – struktura středověké společnosti, funkce jednotlivých vrstev Vrcholný středověk – ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké 

společnosti 
Křesťanství, papežství, císařství, křížové výpravy Vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka, konflikty mezi 

světskou a církevní mocí, vztah ke kacířství a jiným věroukám 
Rozvoj řemesel a obchodu, vznik měst a jejich význam, český stát za vlády 
posledních Přemyslovců, nástup Lucemburků a vláda Karla IV., doba poděbradská a 
jagellonská

Objasní vnitřní vývoj českého státu 

Husitství Vymezí význam husitské tradice pro český politický a kulturní život 
Pozdní středověk – renesance, humanismus, reformace a jejich šíření Evropou Pozdní středověk – vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka, nové myšlenky 

žádající obnovu církve včetně reakce církve na tyto požadavky 
Zámořské objevy a počátky dobývání světa Popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky 
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Dějepis 7. ročník

Objasní postavení českého státu v podmínkách Evropy rozdělené do řady 
mocenských a náboženských center a jeho postavení uvnitř habsburské 
monarchie, 

Český stát a velmoci v 15.-17. století

Objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté války a posoudí její důsledky 
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference

   

Dějepis 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Český stát a velmoci v 17. a 18. století /Anglie, Francie, Rusko, Německo, Prusko, 
České země za M. Terezie a Josefa II. /osvícenství

Na příkladech evropských dějin konkretizuje absolutismus, konstituční monarchie, 
parlamentarismus 

Novověk od počátku 19. stol. do r. 1914. Velká francouzská revoluce a napoleonské 
období, její vliv na Evropu a svět

Objasní souvislosti mezi událostmi francouzské revoluce a napoleonských válek na 
jedné straně s rozbitím starých společenských struktur v Evropě na straně druhé 

Národní hnutí velkých a malých národů, utváření novodobého českého národa Porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého národa v souvislosti s 
národními hnutími vybraných evropských národů 

Industrializace a její důsledky pro společnost, sociální otázka Vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny ve vybraných 
zemích a u nás, které charakterizují modernizaci společnosti 

Revoluce 19. století jako prostředek řešení politických, sociálních a národnostních 
problémů

Charakterizuje emancipační úsilí významných sociálních skupin; uvede požadavky 
formulované ve vybraných evropských revolucích 

Politické proudy / konzervativismus, liberalismus, demokratismus, socialismus/, 
ústava, politické strany, občanská práva

Na vybraných příkladech demonstruje základní politické proudy 
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Dějepis 8. ročník

Konflikty mezi velmocemi, kolonialismus 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 

Kulturní směry 17.- počátek 20.století Rozpozná základní znaky kulturních směrů a uvede jejich představitele a příklady 
významných kulturních památek 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí

   

Dějepis 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Moderní doba
První a druhá světová válka a jejich důsledky

Na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky 

Nové politické uspořádání Evropy a úloha USA ve světě Rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů 
Vznik Československa, jeho hospodářsko-politický rozvoj republiky, sociální a 
národnostní problémy

Zhodnotí postavení Československa v evropských souvislostech a jeho vnitřní, 
sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí 

Mezinárodně politická situace Evropy ve 20. a 30. letech, totalitní systémy- 
komunismus, fašismus, nacismus- důsledky pro Československo a svět

Charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny jejich nastolení v širších 
ekonomických a politických souvislostech a důsledky jejich existence pro svět, 
rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a vypjatého nacionalismu 

Druhá světová válka, holocaust, koncentrační tábory, odboj v našich zemích a 
porušování lidských práv

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

Únorový převrat 1948 Vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa,uvede příklady střetávání obou 
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Dějepis 9. ročník

Studená válka, rozdělení světa do vojenských bloků reprezentovaných 
supervelmocemi,politické, hospodářské, sociální a ideologické soupeření

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

Rozpad koloniálního systému, mimoevropský svět
Vnitřní situace v zemích východního bloku /na vybraných příkladech srovnání s 
charakteristikou západních zemí/

Posoudí postavení rozvojových zemí 

Vývoj Československa od roku 1945 do r. 1989, vznik České republiky Zhodnotí postavení Československa v evropských souvislostech a jeho vnitřní, 
sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí 

Problémy současnosti, globalizace Prokáže základní orientace v problémech současného světa 
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát

    

5.12 Občanská výchova 

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

Celkem

0 0 0 0 0 1 1 1 1 4
  Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Občanská výchova
Oblast Člověk a společnost
Charakteristika předmětu Vzdělávací obor  Občanská výchova  se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací žáků v 

sociální realitě a s jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb. Otevírá cestu k 
realistickému sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního jednání i jednání 
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Název předmětu Občanská výchova
druhých lidí v kontextu různých životních situací. Seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších 
společenstvích, s hospodářským životem a rozvíjí jejich orientaci ve světě financí. Přibližuje žákům úkoly 
důležitých politických institucí a orgánů, včetně činností armády, a ukazuje možné způsoby zapojení 
jednotlivců do občanského života. Učí žáky respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla 
společenského soužití a přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání i jejich důsledky. Rozvíjí 
občanské a právní vědomí žáků, posiluje smysl jednotlivců pro osobní i občanskou odpovědnost a motivuje 
žáky k aktivní účasti na životě demokratické společnosti. 
Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka 
k: 

• rozlišování mýtů a skutečnosti, rozpoznávání projevů a příčin subjektivního výběru a hodnocení 
faktů i ke snaze o objektivní posouzení společenských jevů současnosti i minulosti

• vytváření schopnosti využívat jako zdroj informací různorodé verbální i neverbální texty 
společenského a společenskovědního charakteru 

• rozvíjení orientace v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, politických, právních a 
ekonomických faktů tvořících rámec každodenního života; k poznávání a posuzování každodenních 
situací a událostí ve vzájemných vazbách a širších souvislostech včetně souvislostí mezinárodních a 
globálních

• úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům; k rozvíjení respektu ke kulturním či jiným 
odlišnostem (zvláštnostem) lidí, skupin i různých společenství

• uplatňování aktivního přístupu k ochraně zdraví, života, majetku při běžných, rizikových i 
mimořádných událostech i poznávání otázek obrany státu

• získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU, NATO a ve světě, k rozvíjení zájmu o veřejné 
záležitosti 

• utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, k rozvíjení realistického sebepoznávání 
a sebehodnocení, k akceptování vlastní osobnosti i osobnosti druhých lidí 

• orientace v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního (rodinného) rozpočtu 
s ohledem na měnící se životní situaci

• utváření pozitivních vztahů k opačnému pohlaví v prostředí školy i mimo školu, k rozpoznávání 
stereotypního nahlížení na postavení muže a ženy v rodině, v zaměstnání i v politickém životě, k 
vnímání předsudků v nazírání na roli žen ve společnosti 
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Název předmětu Občanská výchova
• rozpoznávání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujících základním 

principům demokratického soužití; ke zvyšování odolnosti vůči myšlenkové manipulaci
• uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů 

a postojů, k zaujímání a obhajování vlastních postojů a k přiměřenému obhajování svých práv
Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

6. ročník – 1 hod. týdně
7. ročník – 1 hod. týdně
8. ročník – 1 hod. týdně
9. ročník – 1 hod. týdně
Vzdělávací obor předmětu – obsahové vymezení: postupné formování a rozvíjení občanského profilu žáků, 
orientace ve významných okolnostech společenského života, utváření vztahů žáků ke skutečnosti, 
formování vnitřních postojů žáků k důležitým okolnostem lidského života, formování vědomí za vlastní 
život, vedení k sebepoznávání

Integrace předmětů • Výchova k občanství
Kompetence k učení:
- žáci vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojují získané poznatky do 
širších celků, nalézají souvislosti
- žáci získané poznatky hodnotí, třídí a vyvozují z nich závěry
Kompetence k řešení problémů:
- žáci tvořivě přistupují k řešení problému, umí vyhledat vhodné informace, pracovat s nimi a umí nalézt 
řešení
- žáci umí kriticky myslet a jsou schopni hájit svá rozhodnutí
Kompetence komunikativní:
- žáci formulují a vyjadřují své myšlenky a názory souvisle a kultivovaně 
- žáci umí naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagují
- žáci komunikují na odpovídající úrovni
- žáci umí využívat ke komunikaci vhodné technologie 

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

Kompetence sociální a personální:
- žáci umí spolupracovat v týmu, vzájemně si naslouchají a pomáhají, 
- žáci upevňují dobré mezilidské vztahy 
- žáci umí hodnotit svoji práci i práci ostatních
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Název předmětu Občanská výchova
Kompetence občanské:
- žáci znají legislativu a obecné morální zákony a dodržují je
- žáci respektují názory ostatních
- žáci si formují volní a charakterové rysy
- žáci se zodpovědně rozhodují podle dané situace
Kompetence pracovní:
- žáci jsou vedeni k efektivitě při organizovánívlastní práce

   

Občanská výchova 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Hospodaření s penězi, rozpočet domácnosti Sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší 

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

Obecní úřad, obecní zastupitelstvo; naše obec, region, kraj - důležité instituce, 
zajímavá a památná místa, významní rodáci, místní tradice.

Uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obce; zdůvodní 
nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje; zhodnotí 
nabídku kulturních institucí; orientuje se v místní nabídce volnočasových aktivit. 

Život ve škole, práva a povinnosti žáků, význam a činnost žákovské samosprávy, 
společná pravidla a normy, vklad vzdělání pro život.
Konflikt a jeho řešení, vzájemná komunikace.

Uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, 
případné neshody či konflikty s jinými lidmi řeší nenásilným způsobem.
 Posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a 
dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci.
 Objasní význam pravidel, je schopen pravidla aktivně navrhovat a uplatňovat. 

Bezpečné chování a komunikace – komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi, 
bezpečný pohyb v rizikovém prostředí, nebezpečí komunikace prostřednictvím 

Rozpozná projevy porušování dětských práv, šikany a násilného chování (týrání, 
sexuální zneužívání), ví, jak se zachovat a kam se obrátit s žádostí o pomoc 
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Občanská výchova 6. ročník

elektronických médií.
Stát, pojem vlasti a vlastenectví, národnost a státní občanství, zajímavá a památná 
místa, co nás proslavilo, významné osobnosti; státní symboly, státní svátky, 
významné dny.

Objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání; vysvětlí 
rozdíl mezi národností a státním občanstvím; prokáže, že pochopil pojmy „vlast“ a 
„vlastenectví“; objasní, proč je potřeba respektovat jiné národy a národnosti.
 Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné 
názory, zájmy, způsoby chování, myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k 
menšinám
 Posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a 
dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci. 

Evropa, Evropská unie, OSN. Objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání; vysvětlí 
rozdíl mezi národností a státním občanstvím; prokáže, že pochopil pojmy „vlast“ a 
„vlastenectví“; objasní, proč je potřeba respektovat jiné národy a národnosti.
 Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné 
názory, zájmy, způsoby chování, myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k 
menšinám
 Posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a 
dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
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Občanská výchova 6. ročník

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané

   

Občanská výchova 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Majetek, vlastnictví – formy vlastnictví; hmotné a duševní vlastnictví, jejich 
ochrana; hospodaření s penězi, majetkem a různými formami vlastnictví.

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

Peníze – funkce a podoby peněz, formy placení. Popíše funkci a formy peněz, popíše způsoby hospodárného zacházení s penězi. 
Formy placení – hotovostní a bezhotovostní. Na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a 

bezhotovostního placení, uvede příklady použití debetní a kreditní platební karty, 
vysvětlí jejich omezení. 
Zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají. 
Orientuje se v hlavních světových náboženstvích, ojasní pojem náboženská 
tolerance. 
Respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory 

Přírodní a kulturní památky, rozmanitost kulturních projevů, kulturní hodnoty, 
kulturní tradice, druhy umění, funkce umění, náboženství, kulturní instituce, 
masová kultura, prostředky masové komunikace, masmédia.

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

Ochrana kulturních památek, přírodních objektů a majetku. Zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje. 
Právní základy státu - znaky a formy států.
Principy demokracie – znaky demokratického způsobu rozhodování a řízení státu; 
politický pluralismus, sociální dialog a jejich význam; význam a formy voleb do 
zastupitelstev, volební právo, zapojení do veřejného života.

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. 

Lidská práva v dokumentech, rovnost a nerovnost, svoboda, morálka a mravnost Objasní důležitost dodržování lidských práv a nutnost jejich ochrany 
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Občanská výchova 7. ročník

Evropská integrace – podstata, význam, výhody; EU, její úkoly, spolupráce mezi 
zeměmi EU. Tolerance k národnostním menšinám, nadnárodní organizace

Popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů.
 Uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a 
popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti

   

Občanská výchova 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
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Občanská výchova 8. ročník

• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Výroba, obchod, služby – jejich funkce a návaznost. Principy tržního hospodářství – 
nabídka, poptávka, trh; tvorba cen, inflace; podstata fungování trhu; nejčastější 
právní formy podnikání.
Dělba práce, specializace, výrobní a nevýrobní odvětví, statky a služby.

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. 

Složky státní moci, jejich orgány a instituce; státní správa a samospráva – orgány a 
instituce státní správy a samosprávy, jejich úkoly.

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. 

Podrobnost a odlišnost lidí – projevy chování, rozdíly v prožívání, myšlení a jednání; 
osobní vlastnosti, dovednosti a schopnosti, charakter; vrozené předpoklady, osobní 
potencionál.
Vnitřní svět člověka – vnímání, prožívání, poznávání a posuzování skutečnosti, sebe 
i druhých lidí, systém osobních hodnot, sebehodnocení; stereotypy v posuzování 
druhých lidí.
Osobní rozvoj – životní cíle a plány, životní perspektiva, adaptace na životní 
změny,význam motivace, aktivity a vůle a osobní kázně při seberozvoji, sebezměna

Objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti 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 vlastností u sebe i druhých lidí, 
kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání.
 Popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet 
osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat sebedůvěru. 

Lidská setkání – přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, rovnost a nerovnost, rovné 
postavení mužů a žen; lidská solidarita, pomoc lidem v nouzi, potřební lidé ve 
společnosti.
Zásady lidského soužití – morálka a mravnost, svoboda a vzájemná závislost, 
pravidla chování; dělba práce a činností, výhody spolupráce lidí.
Vztahy mezi lidmi – osobní a neosobní vztahy, mezilidská komunikace; konflikty v 
mezilidských vztazích, problémy lidské nesnášenlivosti.

Zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své 
možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci v 
situacích ohrožení a obrany státu.
 Rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování 
lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti 

Právní řád České republiky – význam a funkce právního řádu; právní norma, 
předpis, publikování právních předpisů; protiprávní jednání.

Respektuje základní právní normy našeho státu, dokáže rozpoznat základní rozdíl 
mezi přestupkem a trestným činem 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity

   

Občanská výchova 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Banky a jejich služby – aktivní a pasivní operace, úročení, pojištění, produkty 
finančního trhu pro investování a pro získávání prostředků.

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

Úspory, investice, úvěry, splátkový prodej, leasing. Uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky a způsoby 
krytí deficitu. 

Rozpočet státu, typy rozpočtu a jejich odlišnosti; význam daní Rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směřuje 
své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají 
občané 

Jednání na úřadech, státní občanství. Objasní obsah pojmu občanství, dokáže využívat svá občanská práva a respektovat 
své občanské povinnosti, podílí se na utváření občanského (veřejného) života, 
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objasní funkci voleb, vyjádří vlastní názor a postoj. 
Občanství v EU. Uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování. 
Vlastenectví, nacionalismus. Rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu. 

Dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují, a uvědomuje si rizika jejich 
porušení. 

Orgány právní ochrany občanů, soustava soudů; protiprávní jednání – druhy a 
postihy protiprávního jednání včetně korupce, trestní postižitelnost.

Rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede příklady jejich 
činnosti a spolupráce při postihování trestných činů. 
Rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady. 
Diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání. 
Objasní právní úpravy důležitých vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství. 
Provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky; uvede příklady 
některých smluv upravujících občanskoprávní vztahy – osobní přeprava, koupě, 
oprava či pronájem věci. 

Právo v každodenním životě – význam právních vztahů; důležité právní vztahy a 
závazky z nich vyplývající; základní práva spotřebitele; styk s úřady.

Přiměřeně uplatňuje svoje 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. 

Obrana státu. Přiměřeně uplatňuje svoje 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. 

Volba povolání, plánování, profesní a personální poradenství, pracovní právo, 
pracovní smlouva.

Orientuje se v pracovněprávních vztazích, dokáže využívat poznatků z oblasti 
sebepoznávání, rozhodování a plánování vlastní budoucnosti při vytyčování a 
dosahování stanovených životních cílů. 
Uvede příklady některých projevů globalizace, porovná jejich klady a zápory. 
Uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a 
popíše jejich hlavní příčiny a možné důsledky pro život lidstva. 
Objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, uvede příklady možných 
projevů a způsobů řešení globálních problémů na lokální úrovni – v obci, regionu. 
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. 

Globalizace – klady a zápory; významné globální problémy včetně válek a 
terorismu, možnosti jejich řešení (člověk a příroda, ekologie, globalizace, populační 
exploze, ekologická stopa, války a ozbrojené konflikty, humanitární pomoc, 
mezinárodní organizace).
Mezinárodní spolupráce – ekonomická, politická a bezpečnostní spolupráce mezi 
státy, její výhody; významné mezinárodní organizace (Rada Evropy, NATO, OSN aj.).

Uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, k nimž má vztah 
ČR, posoudí jejich význam ve světovém dění a popíše výhody spolupráce mezi 
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státy, včetně zajišťování obrany státu a účasti v zahraničních misích. 
Životní plány a cíle, smysl života, seberealizace Rozvíjí zdravé sebevědomí, sebedůvěru a sebeúctu, dokáže být tolerantní k 

druhým, objasní, v čem vidí smysl života a čeho chce dosáhnout, diskutuje o životě, 
vyjádří svůj názor 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy

    

5.13 Fyzika 

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

Celkem

0 0 0 0 0 2 2 1 2 7
  Povinný Povinný Povinný Povinný
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Název předmětu Fyzika
Oblast Člověk a příroda
Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje 

žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem. Dává jim tím i 
potřebný základ pro lepší pochopení a využívání současných technologií a pomáhá jim lépe se orientovat v 
běžném životě.
V této vzdělávací oblasti dostávají žáci příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož součásti jsou 
vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Na takovém poznání je založeno i pochopení důležitosti 
udržování přírodní rovnováhy pro existenci živých soustav, i člověka, včetně možných ohrožení plynoucích z 
přírodních procesů, z lidské činnosti a zásahů člověka do přírody. Vzdělávací oblast také významně 
podporuje vytváření otevřeného myšlení (přístupného alternativním názorům), kritického myšlení a 
logického uvažování.
Vzdělávací obory vzdělávací oblasti Člověk a příroda, jimiž jsou Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis, svým 
činnostním a badatelským charakterem výuky umožňují žákům hlouběji porozumět zákonitostem 
přírodních procesů, a tím si uvědomovat i užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikací v 
praktickém životě. Zvláště významné je, že při studiu přírody specifickými poznávacími metodami si žáci 
osvojují i důležité dovednosti. Jedná se především o rozvíjení dovednosti soustavně, objektivně a spolehlivě 
pozorovat, experimentovat a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných přírodních 
jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a vyvozovat z nich závěry. Žáci se tak učí zkoumat příčiny 
přírodních procesů, souvislosti či vztahy mezi nimi, klást si otázky (Jak? Proč? Co se stane, jestliže?) a hledat 
na ně odpovědi, vysvětlovat pozorované jevy, hledat a řešit poznávací nebo praktické problémy, využívat 
poznání zákonitostí přírodních procesů pro jejich předvídání či ovlivňování.
Ve výše zmíněných vzdělávacích oborech žáci postupně poznávají složitost a mnohotvárnost skutečnosti, 
podstatné souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností, především pak závislost člověka na přírodních 
zdrojích a vlivy lidské činnosti na stav životního prostředí a na lidské zdraví. Učí se zkoumat změny 
probíhající v přírodě, odhalovat příčiny a následky ovlivňování důležitých místních i globálních ekosystémů 
a uvědoměle využívat své přírodovědné poznání ve prospěch ochrany životního prostředí a principů 
udržitelného rozvoje. Komplexní pohled na vztah mezi člověkem a přírodou, jehož významnou součástí je i 
uvědomování si pozitivního vlivu přírody na citový život člověka, utváří - spolu s fyzikálním, chemickým a 
přírodopisným vzděláváním - také vzdělávání zeměpisné, které navíc umožňuje žákům postupně odhalovat 
souvislosti přírodních podmínek a života lidí i jejich společenství v blízkém okolí, v regionech, na celém 
území ČR, v Evropě i ve světě.
Vzdělávací oblast Člověk a příroda navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, která na elementární 
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úrovni přibližuje přírodovědné poznávání žákům 1. stupně základního vzdělávání, a kooperuje především se 
vzdělávacími oblastmi Matematika a její aplikace, Člověk a společnost, Člověk a zdraví a Člověk a svět práce 
a přirozeně i s dalšími vzdělávacími oblastmi.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka 
k:
 * zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod poznávání 
(pozorování, měření, experiment) i různých metod racionálního uvažování
 * potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, které mají vliv i na ochranu 
zdraví, životů, životního prostředí a majetku správně tyto otázky formulovat a hledat na ně adekvátní 
odpovědi
 * způsobu myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních faktech více 
nezávislými způsoby
 * posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných přírodovědných dat pro potvrzení nebo 
vyvrácení vyslovovaných hypotéz či závěrů
 * zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, ke svému zdraví i zdraví 
ostatních lidí
 * porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního prostředí
 * uvažování a jednání, která preferují co nejefektivnější využívání zdrojů energie v praxi, včetně co 
nejširšího využívání jejích obnovitelných zdrojů, zejména pak slunečního záření, větru, vody a biomasy
 * utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi potenciálně či aktuálně 
ohrožujícími životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí lidí

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

6. ročník – 2 hod. týdně
7. ročník – 2 hod. týdně
8. ročník – 1 hod. týdně
9. ročník – 2 hod. týdně
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
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- 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

Integrace předmětů • Fyzika
Kompetence k učení:
Učitel vede žáky:
- k vyhledávání, třídění a propojování informací
- k používání odborné terminologie
k samostatnému měření, experimentování a porovnávání získaných informací
- k nalézání souvislostí mezi získanými daty
Kompetence k řešení problémů:
- učitel zadává 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
- učitel vede 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
- učitel navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti
učitel vede žáky k ochotě pomoci

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

Kompetence občanské:
- učitel vede žáky k šetrnému využívání elektrické energie, k posuzování efektivity jednotlivých 
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energetických zdrojů
- učitel podněcuje žáky k upřednostňování obnovitelných zdrojů ve svém budoucím životě
(např. tepelná čerpadla jako vytápění novostaveb)
Kompetence pracovní:
-          učitel vede žáky k dodržování a upevňování bezpečného chování při práci s fyzikálními přístroji a 

zařízeními
   

Fyzika 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Skupenství látek – souvislost skupenství látek s jejich částicovou stavbou; difúze.
Magnetické a elektrická síla.
Elektrické vlastnosti látek
Magnetické vlastnosti látek

- uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a 
vzájemně na sebe působí
 - využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet
 - vysvětlí pojem těleso, rozliší jej od látky, popíše tvar a vlastnosti tělesa
 - na základě částicové stavby vysvětlí některé vlastnosti látek 

Měřené veličiny.
Délka, objem, hmotnost, teplota a její změna, čas.
Hustota.

- změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující 
látky a tělesa
 - předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané změně jeho teploty
 - využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení 
praktických problémů 

Elektrický obvod – zdroj napětí, spotřebič, spínač
Bezpečné chování při práci s elektrickými přístroji a zařízeními

- rozlišuje některé schematické značky jednotlivých součástek elektrického obvodu

 - sestaví správně podle schématu jednoduchý elektrický obvod 
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
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Fyzika 6. ročník

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

   

Fyzika 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Pascalův zákon – hydraulická zařízení.
Hydrostatický a atmosférický tlak – souvislost mezi hydrostatickým tlakem, 
hloubkou a hustotou kapaliny; souvislost atmosférického tlaku s některými procesy 
v atmosféře.
Archimédův zákon – vztlaková síla, potápění, vznášení se a plování těles v klidných 
tekutinách.

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

Pohyby těles
Pohyb rovnoměrný a nerovnoměrný, přímočarý a křivočarý

- rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu
 - s porozuměním využívá při řešení problémů a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a 
časem u rovnoměrného pohybu těles 

Gravitační pole a gravitační síla - přímá úměrnost mezi gravitační silou a hmotností 
tělesa
Tlaková síla a tlak – vztah mezi tlakovou silou, tlakem a obsahem plochy, na niž síla 
působí
Třecí síla – smykové tření, ovlivňování velikosti třecí síly v praxi
Výslednice dvou sil stejných a opačných směrů
Newtonovy zákony – první, druhý (kvalitativně), třetí
Rovnováha na páce a pevné kladce

- změří velikost působící síly
 - v konkrétní jednoduché situaci určí druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, 
směry a výslednici
 - využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání změn pohybu těles při 
působení stálé výsledné síly v jednoduchých situacích
 - aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení praktických problémů
 - objasní význam třecí síly v praxi 

Vlastnosti světla – zdroje světla, rychlost světla ve vakuu a v různých prostředích
Stín, zatmění Slunce a Měsíce, měsíční fáze
Zobrazení odrazem na rovinném, dutém a vypuklém zrcadle.

- využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí a 
zákona odrazu světla při řešení problémů a úloh
 - vyjmenuje měsíční fáze, popíše zatmění Slunce i Měsíce 
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Fyzika 7. ročník

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

   

Fyzika 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Formy energie – pohybová a polohová energie, vnitřní energie.
Výkon.
Přeměny skupenství – tání a tuhnutí, skupenské teplo tání, vypařování a kapalnění, 
sublimace a desublimace.
Pístové spalovací motory

- v jednoduchých případech určí práci vykonanou silou a z ní určí změnu energie 
tělesa
 - využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem
 - využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich 
přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh
 - v jednoduchých případech určí teplo přijaté či odevzdané tělesem
 - popíše části válce spalovacího motoru a jeho činnost 

Vlastnosti zvuku.
Rychlost šíření zvuku v různých prostředích.
Odraz zvuku na překážce, ozvěna, pohlcování zvuku.

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

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
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Fyzika 8. ročník

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
   

Fyzika 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Sluneční soustava.
Hvězdy – jejich složení.

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

Elektrický náboj
Tepelné účinky elektrického proudu
Elektrický odpor
Stejnosměrný elektromotor, transformátor
Bezpečné zacházení s elektrickými zařízeními.
Zákony elektrického
proudu v obvodech
Elektrická energie
Výroba a přenos elektrické energie
Elektrický proud v kapalinách a plynech
Polovodiče a jejich využití

Elektrické jevy
 - rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí
 - analyzuje správně schéma reálného elektrického obvodu
 - rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností
 - využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických problémů
 - využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s 
proudem a o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného 
napětí v ní
 - charakterizuje transformátor a jeho využití v praxi
 - objasní vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech a polovodičích
 - správně zapojí polovodičovou diodu
 - řídí se základními bezpečnostními pravidly pro práci s elektrickým proudem. 

Čočky a jejich využití
Elektromagnetické vlny a záření
Zdroje záření

- ze znalosti rychlostí světla ve dvou různých prostředích rozhodne, zda se světlo 
bude lámat ke kolmici či od kolmice a využívá této skutečnosti při analýze průchodu 
světla čočkami
 - podá přehled elektromagnetických vln a jejich využití
 - rozlišuje teplé a studené zdroje záření 

Jaderná energie, štěpná reakce, jaderný reaktor, jaderná elektrárna - rozliší chemickou a jadernou reakci
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Fyzika 9. ročník

Ochrana lidí před radioaktivním zářením
Radioaktivita.
Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie

 - charakterizuje druhy jaderného záření, zná způsoby ochrany před nimi
 - za pomocí obrázku popíše jaderný reaktor
 - zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska 
vlivu na životní prostředí 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

    

5.14 Chemie 

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

Celkem

0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
   Povinný Povinný

   

Název předmětu Chemie
Oblast Člověk a příroda
Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje 

žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem. Dává jim tím i 
potřebný základ pro lepší pochopení a využívání současných technologií a pomáhá jim lépe se orientovat v 
běžném životě.
V této vzdělávací oblasti dostávají žáci příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož součásti jsou 
vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Na takovém poznání je založeno i pochopení důležitosti 
udržování přírodní rovnováhy pro existenci živých soustav, i člověka, včetně možných ohrožení plynoucích z 
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Název předmětu Chemie
přírodních procesů, z lidské činnosti a zásahů člověka do přírody. Vzdělávací oblast také významně 
podporuje vytváření otevřeného myšlení (přístupného alternativním názorům), kritického myšlení a 
logického uvažování.
Vzdělávací obory vzdělávací oblasti Člověk a příroda, jimiž jsou Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis, svým 
činnostním a badatelským charakterem výuky umožňují žákům hlouběji porozumět zákonitostem 
přírodních procesů, a tím si uvědomovat i užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikací v 
praktickém životě. Zvláště významné je, že při studiu přírody specifickými poznávacími metodami si žáci 
osvojují i důležité dovednosti. Jedná se především o rozvíjení dovednosti soustavně, objektivně a spolehlivě 
pozorovat, experimentovat a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných přírodních 
jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a vyvozovat z nich závěry. Žáci se tak učí zkoumat příčiny 
přírodních procesů, souvislosti či vztahy mezi nimi, klást si otázky (Jak? Proč? Co se stane, jestliže?) a hledat 
na ně odpovědi, vysvětlovat pozorované jevy, hledat a řešit poznávací nebo praktické problémy, využívat 
poznání zákonitostí přírodních procesů pro jejich předvídání či ovlivňování.
Ve výše zmíněných vzdělávacích oborech žáci postupně poznávají složitost a mnohotvárnost skutečnosti, 
podstatné souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností, především pak závislost člověka na přírodních 
zdrojích a vlivy lidské činnosti na stav životního prostředí a na lidské zdraví. Učí se zkoumat změny 
probíhající v přírodě, odhalovat příčiny a následky ovlivňování důležitých místních i globálních ekosystémů 
a uvědoměle využívat své přírodovědné poznání ve prospěch ochrany životního prostředí a principů 
udržitelného rozvoje. Komplexní pohled na vztah mezi člověkem a přírodou, jehož významnou součástí je i 
uvědomování si pozitivního vlivu přírody na citový život člověka, utváří - spolu s fyzikálním, chemickým a 
přírodopisným vzděláváním - také vzdělávání zeměpisné, které navíc umožňuje žákům postupně odhalovat 
souvislosti přírodních podmínek a života lidí i jejich společenství v blízkém okolí, v regionech, na celém 
území ČR, v Evropě i ve světě.

Vzdělávací oblast Člověk a příroda navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, která na elementární 
úrovni přibližuje přírodovědné poznávání žákům 1. stupně základního vzdělávání, a kooperuje především se 
vzdělávacími oblastmi Matematika a její aplikace, Člověk a společnost, Člověk a zdraví a Člověk a svět práce 
a přirozeně i s dalšími vzdělávacími oblastmi.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka 
k:
 * zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod poznávání 
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Název předmětu Chemie
(pozorování, měření, experiment) i různých metod racionálního uvažování
 * potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, které mají vliv i na ochranu 
zdraví, životů, životního prostředí a majetku správně tyto otázky formulovat a hledat na ně adekvátní 
odpovědi
 * způsobu myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních faktech více 
nezávislými způsoby
 * posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných přírodovědných dat pro potvrzení nebo 
vyvrácení vyslovovaných hypotéz či závěrů
 * zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, ke svému zdraví i zdraví 
ostatních lidí
 * porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního prostředí
 * uvažování a jednání, která preferují co nejefektivnější využívání zdrojů energie v praxi, včetně co 
nejširšího využívání jejích obnovitelných zdrojů, zejména pak slunečního záření, větru, vody a biomasy
 * utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi potenciálně či aktuálně 
ohrožujícími životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí lidí

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

8. ročník – 2 hod. týdně
9. ročník – 2 hod. týdně
Vzdělávání v předmětu 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 jednoduchých chemických pokusů
- učí řešit problémy a správně jednat v praktických situacích, vysvětlovat a zdůvodňovat chemické jevy
- učí poznatky využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů 
- učí získávat a upevňovat dovednosti pracovat podle pravidel bezpečné práce s chemikáliemi a dovednosti 
poskytnout první pomoc při úrazech s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky.
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: 
- frontální výuka je spojována s praktickými cvičeními
- nácviky jednoduchých laboratorních metod a postupů 
- práce ve skupinách
- demonstrační pokusy
Rozdělení žáků do skupin, počet skupin a počet žáků ve skupině je omezen vybavením školy pomůckami. 
Vždy je kladen důraz na dodržování zásad bezpečné práce a postupů v souladu s platnou legislativou. Řád 
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Název předmětu Chemie
učebny chemie a laboratorní řád je nedílným vybavením učebny a laboratoře, dodržování uvedených 
pravidel je pro každého žáka i vyučujícího závazné.
Předmět chemie je úzce spjat s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda a z části s 
matematikou (např. zeměpis – surovinové zdroje chemického průmyslu, přírodopis – význam zelených 
rostlin, životní prostředí, zdraví, fyzika – vlastnosti látek, matematika – chemické výpočty).

Integrace předmětů • Chemie
Kompetence k učení:
Učitel:
- vede žáky k systematickému pozorování jako základní formě zjišťování chemických vlastností látek, jejich 
přeměn a podmínek, za kterých tyto přeměny nastávají, k jejich popisu, hledání souvislostí mezi jevy a 
jejich vysvětlení
- vede žáky ke správnému používání chemických termínů, symbolů a značek
- dává žákům možnost samostatně či ve skupinách formulovat závěry na základě pozorování a pokusů
Kompetence k řešení problémů:
Učitel:
- předkládá problémové situace související s učivem chemie
- dává žákům možnost volit různé způsoby řešení
- dává možnost obhajovat svá rozhodnutí
- vede žáky k promýšlení pracovních postupů praktických cvičení
- vede žáky k nacházení příkladů chemických dějů a jevů z běžné praxe, k vysvětlování jejich chemické 
podstaty
- klade důraz na aplikaci poznatků v praxi
Kompetence komunikativní:
Učitel:
- vede žáky ke správnému užívání chemických symbolů a značek
- podněcuje žáky k argumentaci
- zadává takové úkoly, při kterých mohou žáci navzájem komunikovat 

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

Kompetence sociální a personální:
Učitel:
- zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat
- podněcuje žáky ke smysluplné diskusi 
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Název předmětu Chemie
- vytváří situace, při kterých se žáci učí respektovat názory jiných
Kompetence občanské:
Učitel:
- společně s žáky respektuje pravidla pro práci s chemickými látkami, řád učebny a laboratorní řád
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
- předkládá situace, ve kterých se žáci učí chápat základní ekologické souvislosti a environmentální 
problémy, respektovat požadavky na kvalitní životní prostředí
- vede žáky k zodpovědnému chování v krizových situacích (přivolat pomoc a poskytnout první pomoc)
Kompetence pracovní:
Učitel:
- vede žáky k bezpečnému a účinnému používání materiálů, nástrojů a vybavení
- vyžaduje dodržování vymezených pravidel / povinností z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých a 
ochrany životního prostředí 
- zadává úkoly tak, aby žáci byli schopni využít poznatků v běžné praxi

   

Chemie 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Úvod do chemie: látky a jejich vlastnosti
Bezpečnost práce: ve škole a v životě, mimořádné
události (chemické havárie)

Úvod do chemie a bezpečnost práce -určí společné a rozdílné vlastnosti látek -
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 příkladech 
havárie s únikem nebezpečných látek 

Směsi:
-složení, třídění a oddělování složek směsi

Směsi -rozlišuje směsi a chemické látky -vypočítá složení roztoků, připraví prakticky 
roztok daného složení -vysvětlí základní faktory ovlivňující rozpouštění pevných 
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-roztoky (příprava, výpočty)
- ochrana ovzduší
- vlastnosti vody, význam, znečištění

látek -navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek směsí o známém 
složení; uvede příklady oddělování složek v praxi -rozliší různé druhy vody a uvede 
příklady jejich výskytu a použití -uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v 
pracovním prostředí a domácnosti 

Složení látek
Chemické prvky:
- rozdělení, názvy a značky prvků, jejich výskyt,
vlastnosti a využití
- periodická tabulka prvků

Částicové složení látek a chemické prvky -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 - užívá 
pravidla názvosloví, vytvoří vzorec z názvu a naopak 

Chemické reakce:
- dělení, chemický děj,
- zákon zachování hmotnosti
-chemické rovnice a jejich úpravy
-chemické výpočty

Chemické reakce -rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady 
prakticky důležitých chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich 
využívání -přečte chemické rovnice a s užitím zákona zachování hmotnosti vypočítá 
hmotnost výchozí látky nebo produktu - aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících 
průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení jejich nebezpečnému průběhu 

Anorganické sloučeniny:
- dvouprvkové a tříprvkové sloučeniny: dělení,
názvosloví, vlastnosti, využití, bezpečné zacházení
-kyselé deště: vznik a vliv na životní prostředí

Anorganické sloučeniny -porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky 
významných oxidů, kyselin, hydroxidů, sulfidů a posoudí vliv významných zástupců 
těchto látek na životní prostředí -vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv na 
životní prostředí a uvede opatření, kterými jim lze předcházet 

Kyselost a zásaditost roztoků:
- roztoky, pH, indikátory
- využití neutralizace

Kyselost a zásaditost roztoků -orientuje se na stupnici pH, změří reakci roztoku 
univerzálním indikátorovým papírkem a uvede příklady uplatňování neutralizace v 
praxi 

Soli: vznik, rozdělení, názvosloví a využití solí Soli - porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných solí a posoudí 
vliv významných zástupců těchto látek na životní prostředí 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
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VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

   

Chemie 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Redoxní reakce: zápis reakce, elektrochemická řada,
napětí kovů, výroba železa a oceli
Elektrolytické děje: elektrolýzy, galvanický článek,
koroze

Redoxní reakce a elektrolytické děje -rozliší výchozí látky a produkty chemických 
redoxních reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí, provede 
jejich klasifikaci a zhodnotí jejich využívání 

Zdroje energie:
- příklady, využití a vliv na životní prostředí
-první pomoc při popáleninách, bezpečné chování při
požárech

Zdroje energie - Rozlišuje mezi obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji energie – 
přidat -zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv jako zdrojů energie a 
uvede příklady produktů průmyslového zpracování ropy -aplikuje znalosti o 
principech hašení požárů na řešení modelových situací z praxe 

Organické sloučeniny: složení, vlastnosti, stavba
molekul, typy vzorců, rozdělení

Organická sloučeniny - rozlišuje mezi látkou anorganickou a organickou, uvádí typy 
vzorců, stavbu molekul a rozděluje organické sloučeniny 

Uhlovodíky: třídění, vlastnosti, výroba, využití a
bezpečné zacházení s vybranými zástupci

Uhlovodíky - rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti a 
použití 

Deriváty uhlovodíky: třídění, vlastnosti, výroba, využití
a bezpečné zacházení s vybranými zástupci

Deriváty uhlovodíků -rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, 
vlastnosti a použití 

Přírodní látky: Přírodní látky -orientuje se ve výchozích látkách a produktech fotosyntézy a 
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- fotosyntéza a její význam
- cukry, tuky, bílkoviny: výskyt, využití

koncových produktech biochemického zpracování, především bílkovinách, tucích, 
sacharidech - určí podmínky postačující pro aktivní fotosyntézu -uvede příklady 
zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů 

Chemie a společnost:
-chemie a průmysl: plasty a umělá vlákna
-chemie a výživa
-chemie a zemědělství
-chemie a zdraví
-nebezpečí chemie
-chemie a životní prostředí

Chemie a společnost -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 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
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5.15 Přírodopis 

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

Celkem

0 0 0 0 0 2 2 2 1 7
  Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Přírodopis
Oblast Člověk a příroda
Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje 

žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem. Dává jim tím i 
potřebný základ pro lepší pochopení a využívání současných technologií a pomáhá jim lépe se orientovat v 
běžném životě.
V této vzdělávací oblasti dostávají žáci příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož součásti jsou 
vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Na takovém poznání je založeno i pochopení důležitosti 
udržování přírodní rovnováhy pro existenci živých soustav, i člověka, včetně možných ohrožení plynoucích z 
přírodních procesů, z lidské činnosti a zásahů člověka do přírody. Vzdělávací oblast také významně 
podporuje vytváření otevřeného myšlení (přístupného alternativním názorům), kritického myšlení a 
logického uvažování.
Vzdělávací obory vzdělávací oblasti Člověk a příroda, jimiž jsou Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis, svým 
činnostním a badatelským charakterem výuky umožňují žákům hlouběji porozumět zákonitostem 
přírodních procesů, a tím si uvědomovat i užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikací v 
praktickém životě. Zvláště významné je, že při studiu přírody specifickými poznávacími metodami si žáci 
osvojují i důležité dovednosti. Jedná se především o rozvíjení dovednosti soustavně, objektivně a spolehlivě 
pozorovat, experimentovat a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných přírodních 
jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a vyvozovat z nich závěry. Žáci se tak učí zkoumat příčiny 
přírodních procesů, souvislosti či vztahy mezi nimi, klást si otázky (Jak? Proč? Co se stane, jestliže?) a hledat 
na ně odpovědi, vysvětlovat pozorované jevy, hledat a řešit poznávací nebo praktické problémy, využívat 
poznání zákonitostí přírodních procesů pro jejich předvídání či ovlivňování.
Ve výše zmíněných vzdělávacích oborech žáci postupně poznávají složitost a mnohotvárnost skutečnosti, 
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Název předmětu Přírodopis
podstatné souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností, především pak závislost člověka na přírodních 
zdrojích a vlivy lidské činnosti na stav životního prostředí a na lidské zdraví. Učí se zkoumat změny 
probíhající v přírodě, odhalovat příčiny a následky ovlivňování důležitých místních i globálních ekosystémů 
a uvědoměle využívat své přírodovědné poznání ve prospěch ochrany životního prostředí a principů 
udržitelného rozvoje. Komplexní pohled na vztah mezi člověkem a přírodou, jehož významnou součástí je i 
uvědomování si pozitivního vlivu přírody na citový život člověka, utváří - spolu s fyzikálním, chemickým a 
přírodopisným vzděláváním - také vzdělávání zeměpisné, které navíc umožňuje žákům postupně odhalovat 
souvislosti přírodních podmínek a života lidí i jejich společenství v blízkém okolí, v regionech, na celém 
území ČR, v Evropě i ve světě.

Vzdělávací oblast Člověk a příroda navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, která na elementární 
úrovni přibližuje přírodovědné poznávání žákům 1. stupně základního vzdělávání, a kooperuje především se 
vzdělávacími oblastmi Matematika a její aplikace, Člověk a společnost, Člověk a zdraví a Člověk a svět práce 
a přirozeně i s dalšími vzdělávacími oblastmi.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka 
k:
 * zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod poznávání 
(pozorování, měření, experiment) i různých metod racionálního uvažování
 * potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, které mají vliv i na ochranu 
zdraví, životů, životního prostředí a majetku správně tyto otázky formulovat a hledat na ně adekvátní 
odpovědi
 * způsobu myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních faktech více 
nezávislými způsoby
 * posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných přírodovědných dat pro potvrzení nebo 
vyvrácení vyslovovaných hypotéz či závěrů
 * zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, ke svému zdraví i zdraví 
ostatních lidí
 * porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního prostředí
 * uvažování a jednání, která preferují co nejefektivnější využívání zdrojů energie v praxi, včetně co 
nejširšího využívání jejích obnovitelných zdrojů, zejména pak slunečního záření, větru, vody a biomasy
 * utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi potenciálně či aktuálně 
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ohrožujícími životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí lidí

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

6. ročník – 2 hod. týdně
7. ročník – 2 hod. týdně
8. ročník - 1 hod. týdně
9. ročník – 1 hod. týdně 
Vzdělávání v předmětu přírodopis:
- směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny
- poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům
- umožňuje poznat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují 
se
- podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování
- učí aplikovat přírodovědné poznatky v praktickém životě
- vede k chápání podstatných souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností, závislosti člověka na 
přírodních zdrojích
- seznamuje žáka se stavbou živých organismů
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
 * frontální výuka s demonstračními pomůckami
 * skupinová práce (s využitím přírodnin, pracovních listů, odborné literatury)
 * přírodovědné vycházky s pozorováním
 * krátkodobé projekty 
Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.
Předmět přírodopis úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověka příroda:
- chemie: ochrana životního prostředí – chemické znečištění, chemické vlastnosti minerálů a hornin, 
herbicidy, pesticidy, insekticidy
- fyzika: fotosyntéza, světelná energie, sluch, zrak
- zeměpis: rozšíření živočichů a rostlin, výskyt, biotopy, CHKO, Národní parky

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

Kompetence k učení:
Učitel vede žáky:
- k vyhledávání, třídění a propojování informací
- ke správnému používání odborné terminologie
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- k samostatnému pozorování a porovnávání získaných informací
- k nalézání souvislosti
Kompetence k řešení problémů:
- učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje více postupů
- učitel zařazuje metody, při kterých žáci sami navrhují řešení, docházejí k závěrům a vyhodnocují získaná 
fakta
Kompetence komunikativní:
- práce ve skupinách je založena na komunikaci mezi žáky, respektování názorů druhých, na diskusi
- učitel vede žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě
- učitel umožňuje prezentaci práce žáků, žáci mají možnost sami zhodnotit výsledky své práce a reagovat na 
hodnocení ostatních, argumentovat, přijmout kritiku
Kompetence sociální a personální:
- využívání skupinového vyučování vede žáky ke spolupráci při řešení problémů
- učitel navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti
Kompetence občanské:
- učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
- učitel vede žáky k pochopení práv a povinností v souvislosti s ochranou životního prostředí, ochranou 
vlastního zdraví i zdraví svých blízkých
Kompetence pracovní:
- učitel vede žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci s mikroskopickými 
preparáty a s živými přírodninami
- učitel zadává úkoly tak, aby měli žáci možnost si práci sami organizovat, navrhnout postup a časový rozvrh 

   

Přírodopis 6. ročník

Učivo ŠVP výstupy
Přírodopis jako věda - vysvětlí, co zkoumá přírodopis a jednotlivé přírodopisné vědy 

- orientuje se v přehledu vývoje organismů Třídění organismů do říší
- dokáže roztřídit organismy do říší 

Projevy života – výživa, dýchání, růst, rozmnožování (pohlavní, nepohlavní), vývin, 
reakce na podněty, dědičnost

- vymezí základní projevy života, uvede jejich význam 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  "Klíče k budoucnosti" 

145

Přírodopis 6. ročník

Buňka – vysvětlení pojmu, rostlinná, živočišná, bakteriální - popíše buňku, vysvětlí funkci organel, vysvětlí rozdíl mezi rostlinnou, živočišnou

 a bakteriální buňkou 
Pojmy pletiva, tkáně, orgány, orgánové soustavy - vysvětlí pojmy: pletivo, tkáň, orgán, orgánová soustava, organismus 
Organismy jednobuněčné a mnohobuněčné, nebuněčné - vysvětlí rozdíl mezi nebuněčným, jednobuněčným a mnohobuněčným 

organismem, uvede příklady 
Viry a bakterie – výskyt, význam a praktické využití - objasní význam bakterií a virů v přírodě i pro člověka na příkladech z běžného 

života 
Řasy (jednobuněčné) a sinice – význam a třídění, zástupci Řasy a sinice – vysvětlí význam řas a sinic, rozpozná běžné druhy řas 
Houby – rozmnožování a význam
- houby bez plodnic (stavba, pozitivní a negativní vliv na člověka a živé organismy
- houby s plodnicemi (stavba, výskyt, zásady sběru, konzumace a první pomoc při 
otravě houbami)

Houby – vysvětlí význam hub v přírodě i pro člověka, jejich místo v potravním 
řetězci, popíše jednotlivé části hub
 - rozlišuje mezi parazitismem a symbiózou
 - rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi, porovná je podle 
charakteristických znaků, 
- objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků Lišejníky – stavba, symbióza, výskyt, význam
- charakterizuje lišejníky a jejich vybrané zástupce 
- popíše a porovná základní vnitřní a vnější stavbu prvoků a bezobratlých živočichů 
a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů, pochopí vývojové zdokonalení stavby těla, 
- určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin 
- popíše základní projevy chování živočichů v přírodě, objasní jejich způsob života 

Charakteristika, význam, vybraní zástupci:
- Prvoci
- Žahavci
- Ploštěnci
- Hlísti
- Měkkýši
- Kroužkovci
- Členovci
- Ostnokožci

- objasní jejich význam v přírodě i pro člověka, uplatňuje zásady bezpečného 
chování ve styku s živočichy 

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

Pozorování lupou a mikroskopem, práce s ukázkami bezobratlých živočichů

Pracuje s mikroskopem. 
- odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin 
podmínkám prostředí 

Fyziologie rostlin – fotosyntéza, dýchání

- vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich využití při 
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Přírodopis 6. ročník

pěstování rostlin 
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

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

   

Přírodopis 7. ročník

Učivo ŠVP výstupy
Živočichové – opakování bezobratlých živočichů - vysvětlí význam organismů 
Strunatci – vývoj, vývin a systém strunatců, charakteristika jednotlivých skupin a 
jejich významné druhy (rozšíření, význam a ochrana)
- Kruhoústí
- Paryby
- Ryby
- Obojživelníci
- Plazi
- Ptáci
Savci - vývoj a typické znaky, stavba těla a rozmnožování, zjednodušený přehled 
třídění, určování, rozšíření, význam a ochrana významných druhů, projevy chování 
savců

- porovná vnitřní a vnější stavbu živočichů za použití osvojené odborné 
terminologie a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů
 - rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny strunatců, určuje vybrané živočichy, 
zařazuje je do taxonomických skupin
 - hodnotí projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob 
života a přizpůsobení danému prostředí
 - objasní význam živočichů v přírodě i pro člověka, uplatňuje zásady bezpečného 
chování ve styku se živočichy
 - vymezí základní charakteristiku savců
 - zařadí vybrané druhy savců a uvede jejich charakteristiku 

Anatomie a morfologie rostlin – stavba a význam jednotlivých částí těla vyšších 
rostlin

- odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva 
až k jednotlivým orgánům
 - porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady 
jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku 

Systém rostlin – charakteristika, zástupci, zařazování významných druhů pomocí 
klíčů a atlasů
Řasy (mnohobuněčné) – význam a třídění, zástupci
Rostliny výtrusné (Mechorosty, Kapraďorosty: plavuně, přesličky, kapradiny)
Nahosemenné rostliny
Krytosemenné rostliny (jednoděložné a dvouděložné)
Hospodářsky významní zástupci rostlin

- rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich významné zástupce 
pomocí klíčů a atlasů
 - aplikuje praktické metody poznávání přírody
 - Řasy – vysvětlí význam řas, rozpozná běžné druhy řas 
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Přírodopis 7. ročník

Význam rostlin a jejich ochrana
Pozorování, práce s ukázkami rostlin - dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé 

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

Fyziologie rostlin – růst, rozmnožování

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

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy

   

Přírodopis 8. ročník

Učivo ŠVP výstupy
Anatomie a fyziologie člověka - soustava kosterní, svalová, trávicí, dýchací, 
oběhová, mízní, vylučovací, kožní, nervová, žlázy s vnitřním vyměšováním, soustava 
smyslová, rozmnožovací

- určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav 

Rozmnožování a ontogeneze člověka - vysvětlí ontogenezi člověka 
- rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich 
prevence a léčby 
- aplikuje první pomoc při poranění a jiném poškození těla 
- objasní význam zdravého způsobu života 

Nemoci, úrazy a jejich prevence, epidemie, první pomoc
Životní styl – dopad prostředí a stylu života na zdraví člověka

dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních 
nemocí a v rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky
 - uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v 
souvislosti s běžnými, přenosnými civilizačními a jinými chorobami; svěří se se 
zdravotním problémem a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc
 - projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům 
zdravého životního stylu; dobrovolně se podílí na programech podpory zdraví v 
rámci školy a obce
 - respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně reaguje; kultivovaně se 
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Přírodopis 8. ročník

chová k opačnému pohlaví
 - respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a 
pozitivními životními cíli; chápe význam zdrženlivosti v dospívání a odpovědného 
sexuálního chování 
- vymezí podstatu člověka Fylogeneze člověka
- orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze člověka 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

   

Přírodopis 9. ročník

Učivo ŠVP výstupy
Teorie vzniku Země a života na Zemi - objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života 
Pojmy nerost a hornina - rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny s použitím 

určovacích pomůcek 
Mineralogie – vznik, vlastnosti a třídění nerostů - rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny s použitím 

určovacích pomůcek 
Petrologie – geologické děje vnitřní a vnější, třídění hornin (vyvřelé, usazené, 
přeměněné) – vznik, vlastnosti a jejich praktický význam a využití, určování vzorků 
hornin a nerostů

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

Půdy – složení, vlastnosti a význam půdy pro výživu rostlin, hospodářský význam, 
nebezpečí devastace, možnosti rekultivace

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

Éry vývoje Země – vývoj zemské kůry a organismů na Zemi a jejich přizpůsobování 
prostředí

- rozlišuje jednotlivá geologická období podle charakteristických znaků 

Geologický vývoj a stavba území ČR - rozlišuje jednotlivá geologická období podle charakteristických znaků 
Význam vody a teploty prostředí pro život, ochrana a využití přírodních 
zdrojůVýznam ovzduší pro život, vlivy znečištění ovzduší a klimatických změn na 
živé organismy a na člověka
Mimořádné události způsobené přírodními vlivy, příčiny jejich vzniku a ochrana 
před nimi

- uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj různých ekosystémů a 
charakterizuje mimořádné události způsobené výkyvy počasí a dalšími přírodními 
jevy, jejich doprovodné jevy a možné dopady i ochranu před nimi 
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Přírodopis 9. ročník

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

Dědičnost a proměnlivost organismů – přenos dědičných informací, gen, křížení

- uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a příklady vlivu na utváření 
organismů 
– uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi 
- rozlišuje a uvede příklady systémů organismů 

Organismy a prostředí – vzájemné vztahy mezi organismy, mezi organismy a 
prostředím; populace, společenstva, ekosystémy

- rozlišuje živé a neživé složky životního prostředí 
Potravní řetězce – parazitismus, symbióza - vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců 
Člověk a jeho životní prostředí - rovnováha v ekosystému - vymezí vztahy mezi člověkem a jeho životním prostředím - uvede příklady 

kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a jejich důsledky pro 
rovnováhu ekosystémů 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

    

5.16 Zeměpis 

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

Celkem

0 0 0 0 0 1 2 2 1 6
  Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Zeměpis
Oblast Člověk a příroda
Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje 
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Název předmětu Zeměpis
žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem. Dává jim tím i 
potřebný základ pro lepší pochopení a využívání současných technologií a pomáhá jim lépe se orientovat v 
běžném životě.
V této vzdělávací oblasti dostávají žáci příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož součásti jsou 
vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Na takovém poznání je založeno i pochopení důležitosti 
udržování přírodní rovnováhy pro existenci živých soustav, i člověka, včetně možných ohrožení plynoucích z 
přírodních procesů, z lidské činnosti a zásahů člověka do přírody. Vzdělávací oblast také významně 
podporuje vytváření otevřeného myšlení (přístupného alternativním názorům), kritického myšlení a 
logického uvažování.
Vzdělávací obory vzdělávací oblasti Člověk a příroda, jimiž jsou Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis, svým 
činnostním a badatelským charakterem výuky umožňují žákům hlouběji porozumět zákonitostem 
přírodních procesů, a tím si uvědomovat i užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikací v 
praktickém životě. Zvláště významné je, že při studiu přírody specifickými poznávacími metodami si žáci 
osvojují i důležité dovednosti. Jedná se především o rozvíjení dovednosti soustavně, objektivně a spolehlivě 
pozorovat, experimentovat a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných přírodních 
jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a vyvozovat z nich závěry. Žáci se tak učí zkoumat příčiny 
přírodních procesů, souvislosti či vztahy mezi nimi, klást si otázky (Jak? Proč? Co se stane, jestliže?) a hledat 
na ně odpovědi, vysvětlovat pozorované jevy, hledat a řešit poznávací nebo praktické problémy, využívat 
poznání zákonitostí přírodních procesů pro jejich předvídání či ovlivňování.
Ve výše zmíněných vzdělávacích oborech žáci postupně poznávají složitost a mnohotvárnost skutečnosti, 
podstatné souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností, především pak závislost člověka na přírodních 
zdrojích a vlivy lidské činnosti na stav životního prostředí a na lidské zdraví. Učí se zkoumat změny 
probíhající v přírodě, odhalovat příčiny a následky ovlivňování důležitých místních i globálních ekosystémů 
a uvědoměle využívat své přírodovědné poznání ve prospěch ochrany životního prostředí a principů 
udržitelného rozvoje. Komplexní pohled na vztah mezi člověkem a přírodou, jehož významnou součástí je i 
uvědomování si pozitivního vlivu přírody na citový život člověka, utváří - spolu s fyzikálním, chemickým a 
přírodopisným vzděláváním - také vzdělávání zeměpisné, které navíc umožňuje žákům postupně odhalovat 
souvislosti přírodních podmínek a života lidí i jejich společenství v blízkém okolí, v regionech, na celém 
území ČR, v Evropě i ve světě.
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Zeměpis, který má přírodovědný i společenskovědní charakter, je, v 
zájmu zachování celistvosti oboru, umístěn celý v této vzdělávací oblasti.
Vzdělávací oblast Člověk a příroda navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, která na elementární 
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Název předmětu Zeměpis
úrovni přibližuje přírodovědné poznávání žákům 1. stupně základního vzdělávání, a kooperuje především se 
vzdělávacími oblastmi Matematika a její aplikace, Člověk a společnost, Člověk a zdraví a Člověk a svět práce 
a přirozeně i s dalšími vzdělávacími oblastmi.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka 
k:
 * zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod poznávání 
(pozorování, měření, experiment) i různých metod racionálního uvažování
 * potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, které mají vliv i na ochranu 
zdraví, životů, životního prostředí a majetku správně tyto otázky formulovat a hledat na ně adekvátní 
odpovědi
 * způsobu myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních faktech více 
nezávislými způsoby
 * posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných přírodovědných dat pro potvrzení nebo 
vyvrácení vyslovovaných hypotéz či závěrů
 * zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, ke svému zdraví i zdraví 
ostatních lidí
 * porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního prostředí
 * uvažování a jednání, která preferují co nejefektivnější využívání zdrojů energie v praxi, včetně co 
nejširšího využívání jejích obnovitelných zdrojů, zejména pak slunečního záření, větru, vody a biomasy
 * utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi potenciálně či aktuálně 
ohrožujícími životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí lidí

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

6. ročník – 1 hod. týdně
7. ročník – 2 hod. týdně
8. ročník – 2 hod. týdně
9. ročník – 1 hod. týdně
Vzdělávání v předmětu zeměpis směřuje k: 
 * získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí, osvojování hlavních geografických objektů, jevů, 
pojmů a používání poznávacích metod
 * získávání a rozvíjení dovedností pracovat se zdroji geografických informací
 * respektování přírodních hodnot, lidských výtvorů a k podpoře ochrany životního prostředí
 * rozvoji trvalého zájmu o poznávání vlastní země a regionů světa jako nedílné součásti životního způsobu 
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Název předmětu Zeměpis
moderního člověka
 * rozvíjení kritického myšlení a logického uvažování
 * aplikování geografických poznatků v praktickém životě
Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
 * frontální výuka s demonstračními pomůckami, obrazovým materiálem
 * skupinová práce (s využitím map, pracovních listů, odborné literatury, časopisů, internetu)
 * zeměpisné vycházky s pozorováním
 * projekty 
Předmět zeměpis úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk
a příroda:
 * chemie: znečištění atmosféry, hydrosféry, biosféry,…
 * fyzika: sluneční soustava, vesmír, …
 * přírodopis: rozšíření živočichů a rostlin, biotopy, CHKO, národní parky, …
Mezipředmětové vztahy jsou aplikovány i na předměty z ostatních vzdělávacích oblastí:
 * matematika: měřítko mapy, převody jednotek, práce s grafy, diagramy, …
 * ICT: zdroj aktuálních informací a jejich zpracování 
 * dějepis: kultura národů, historie států,…

Integrace předmětů • Zeměpis (Geografie)
Kompetence k učení:
- žáci vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojují získané poznatky do 
širších celků, nalézají souvislosti
- žáci získané poznatky kriticky posuzují, porovnávají a formulují závěry
- žáci poznávají smysl a cíl učení, mají pozitivní vztah k učení
Učitel vede žáky:
- k vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací
- k používání odborné terminologie
- k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a využití v praxi
- k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů 

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

Kompetence k řešení problémů:
- žáci formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřují se souvisle a kultivovaně v 
písemném i ústním projevu
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Název předmětu Zeměpis
- žáci se učí naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagují
Učitel vede žáky:
- ke komunikaci mezi sebou a učitelem a k dodržování předem stanovených pravidel vzájemné komunikace
- k naslouchání a respektování názorů druhých
- k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů, grafů a jiných forem záznamů v písemné 
i mluvené podobě
Kompetence komunikativní:
- žáci jsou schopni pochopit problém, vyhledat k němu vhodné informace, diskutovat o možnostech řešení
- žáci se učí myslet kriticky, jsou schopni hájit svá rozhodnutí
Učitel vede žáky:
- k vyhledávání a kombinování informací z různých informačních zdrojů
- k využívání metod, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům sami žáci
- k argumentaci, k diskusi na dané téma, k obhajování svých výroků
- k odpovědím na otevřené otázky
- k práci s chybou
Kompetence sociální a personální:
- žáci spolupracují ve skupinách na základě vytvořených pravidel, upevňují dobré mezilidské vztahy, 
pomáhají si a jsou schopni o pomoc požádat, učí se vzájemnému naslouchání
Učitel vede žáky:
- k využívání skupinového a inkluzivního vyučování
- k utváření pocitu zodpovědnosti za svá jednání
- k ochotě pomoci a o pomoc požádat
- k spoluúčasti na vytváření kritérií hodnocení a k následnému hodnocení svých výsledků
- k dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů
- k občanské odpovědnosti za vytváření podmínek pro udržitelný rozvoj v lokálním a globálním měřítku
Kompetence občanské:
- žáci respektují názory druhých, uvědomují si svá práva a povinnosti ve škole i mimo školu
- žáci se rozhodují zodpovědně podle dané situace
- žáci chápou základní environmentální problémy, respektují požadavky na kvalitní životní prostředí, jednají 
v zájmu trvale udržitelného rozvoje
Učitel vede žáky:
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Název předmětu Zeměpis
- k dodržování pravidel slušného chování
- k pochopení práv a povinností v souvislosti s principem trvale udržitelného rozvoje
- k tomu, aby brali ohled na druhé
k vytváření osobních představ o geografickém a životním pros
Kompetence pracovní:
- žáci jsou seznámeni s pravidly bezpečného chování v terénu
- žáci jsou vedeni k efektivní práci
Učitel vede žáky:
- k dodržování pravidel bezpečného chování v terénu
- k vyhledávání a využívání různých zdrojů informací

   

Zeměpis 6. ročník

Učivo ŠVP výstupy
Země jako vesmírné těleso – pojmy: planeta, hvězda, měsíce, meteorická tělesa, 
komety, Galaxie, galaxie, vesmír

- zhodnotí postavení Země ve vesmíru 

- srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy Tvar a pohyby planety Země a Měsíce – tvar, velikost;
- prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země 

Pohyby Země - střídání dne a noci, střídání ročních období; - zhodnotí a aplikuje důsledky pohybů Země na život lidí a organismů 
Čas na Zemi – časová pásma, světový a pásmový čas, datová hranice - zhodnotí a aplikuje důsledky pohybů Země na život lidí a organismů 

- používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou 
terminologii 
- organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných 
kartografických produktů a elaborátů 
- vytváří a využívá osobní myšlenková schémata a mapy pro orientaci v konkrétních 
regionech, pro prostorové vnímání a hodnocení míst, objektů a jevů 

Glóbus, mapa, atlas, plán; jazyk mapy - vysvětlivky, smluvené značky a symboly, 
statistická data a jejich vyjádření, měřítko, světové strany;

- s pomocí zeměpisných souřadnic určuje na mapě absolutní geografickou polohu 
jednotlivých lokalit na Zemi 

Zeměpisná síť – poledníky, rovnoběžky, určování zeměpisné polohy - s pomocí zeměpisných souřadnic určuje na mapě absolutní geografickou polohu 
jednotlivých lokalit na Zemi 

Světové strany, azimut, pohyb podle mapy - ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu 
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Zeměpis 6. ročník

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

Nebezpečí živelních pohrom a jejich řešení v modelových situacích - uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině, uplatňuje v 
modelových situacích zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných 
událostech 
- rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost a 
podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu 

Krajinná sféra Země – složky a prvky přírodní sféry:

- porovná působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na 
přírodu a na lidskou společnost 

stavba zemského tělesa, pevninské a oceánské tvary zemského povrchu, - objasní stavbu zemského tělesa 
význam a popis jednotlivých přírodních složek na Zemi (litosféra, atmosféra, 
hydrosféra, pedosféra, biosféra)

- 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 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

   

Zeměpis 7. ročník

Učivo ŠVP výstupy
Zeměpis světadílů a oceánů – poloha, základní charakteristika - lokalizuje na mapách světadíly a oceány 

- rozlišuje základní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, 
ohraničení a lokalizaci regionů světa 

Zeměpis světadílů Afrika, Amerika, Antarktida, Austrálie a Oceánie, Asie: – fyzicko-
geografická sféra

- lokalizuje na mapách světadíly a makroregiony světa podle zvolených kritérií, 
– socioekonomická sféra - srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny 
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Zeměpis 7. ročník

- srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny – regionalizace
- porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, 
politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry 
jednotlivých světadílů, vybraných makroregionů svět a vybraných (modelových) 
států 
- srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny – charakteristika vybraných států
- porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, 
politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry 
jednotlivých světadílů, vybraných makroregionů svět a vybraných (modelových) 
států 
- zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou 
nastat a co je příčinou zásadních změn v nich 

– problematika vybraných oblastí a možnosti jejich řešení

- organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných 
kartografických produktů, z grafů, diagramů, statistických a dalších informačních 
zdrojů 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita

   

Zeměpis 8. ročník

Učivo ŠVP výstupy
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Zeměpis 8. ročník

Zeměpis Evropy – fyzicko-geografická sféra - porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní poměry 
- porovnává a přiměřeně hodnotí kulturní, společenské, politické a hospodářské 
poměry 

Zeměpis Evropy – socioekonomická sféra

- organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných 
kartografických produktů, z grafů, diagramů, statistických a dalších informačních 
zdrojů 
- porovnává a přiměřeně hodnotí zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry 
světadílu, vybraných makroregionů a vybraných (modelových) států 

Zeměpis Evropy – regionalizace

- zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světadílu nastaly, nastávají, mohou 
nastat a co je příčinou zásadních změn v nich 
- porovnává a přiměřeně hodnotí zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry 
světadílu, vybraných makroregionů a vybraných (modelových) států 

Zeměpis Evropy – charakteristika vybraných států

- organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných 
kartografických produktů, z grafů, diagramů, statistických a dalších informačních 
zdrojů 

Zeměpis Evropy – problematika vybraných oblastí a možnosti jejich řešení - zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světadílu nastaly, nastávají, mohou 
nastat a co je příčinou zásadních změn v nich 

Česká republika – zeměpisná poloha, rozloha, členitost, přírodní poměry (podnebí, 
vodstvo, půdy, rostlinstvo a živočišstvo) a zdroje

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

Česká republika – demografická (historie, náboženství), sídelní a hospodářská 
(zemědělství, průmysl, služby a cestovní ruch) charakteristika, rozmístění 
hospodářských aktivit

- hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni lidský a hospodářský potenciál České 
republiky v evropském a světovém kontextu 

Česká republika - hospodářské a politické postavení České republiky v Evropě a ve 
světě

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

Regiony České republiky – krajské členění, významné geografické prvky, města a 
hospodářská činnost v krajích

- lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a hlavní jádrové a periferní 
oblasti z hlediska osídlení a hospodářských aktivit 
- vymezí a lokalizuje místní oblast podle bydliště nebo školy Místní region - zeměpisná poloha, vztahy k okolním regionům, základní přírodní a 

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

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
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Zeměpis 8. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ

   

Zeměpis 9. ročník

Učivo ŠVP výstupy
Obyvatelstvo současného světa – struktura obyvatelstva z hlediska lidské rasy, 
jazyků, národů, náboženství

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

Sídla současného světa – typy a rozmístění sídel - posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné 
základní geografické znaky sídel 
- zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového hospodářství, lokalizuje 
na mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje 
- porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění hospodářských 
aktivit 

Světové hospodářství – sektorová a odvětvová struktura (zemědělství, průmyslová 
odvětví, služby, doprava), vyspělost států

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

Státy světa a jejich spolupráce – nadstátní organizace a jejich úkoly - porovnává státy světa a zájmové integrace států světa na základě podobných a 
odlišných znaků 

Hlavní světová konfliktní ohniska - lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální geopolitické změny a 
politické problémy v konkrétních světových regionech 
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Zeměpis 9. ročník

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

Krajina a životní prostředí – přírodní a společenské prostředí, typy krajin

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

Společensko-hospodářské vlivy na krajinu a životní prostředí – pojem trvale 
udržitelný rozvoj, ochrana přírody, chráněná území, globální ekologické a 
environmentální problémy lidstva

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

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
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5.17 Hudební výchova 

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

Celkem

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Hudební výchova
Oblast Umění a kultura
Charakteristika předmětu Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a 

poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu a jejich 
využívání jako svébytného prostředku komunikace. V etapě základního vzdělávání se tyto hudební činnosti 
stávají v rovině produkce, recepce a reflexe obsahovými doménami hudební výchovy.
Hudební činnosti jako činnosti vzájemně se propojující, ovlivňující a doplňující rozvíjejí ve svém komplexu 
celkovou osobnost žáka, především však vedou k rozvoji jeho hudebnosti – jeho hudebních schopností, jež 
se následně projevují individuálními hudebními dovednostmi – sluchovými, rytmickými, pěveckými, 
intonačními, instrumentálními, hudebně pohybovými, hudebně tvořivými a poslechovými.
Prostřednictvím těchto činností žák může uplatnit svůj individuální hlasový potenciál při sólovém, 
skupinovém i sborovém zpěvu, své individuální instrumentální dovednosti při souborové hře a doprovodu 
zpěvního projevu, své pohybové dovednosti při tanci a pohybovém doprovodu hudby a v neposlední řadě 
je mu dána příležitost „interpretovat“ hudbu podle svého individuálního zájmu a zaměření.
Obsahem Vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého i mluvního projevu v 
souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků.
Obsahem Instrumentálních činností je hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební reprodukci i 
produkci.
Obsahem Hudebně pohybových činností je ztvárňování hudby a reagování na ni pomocí pohybu, tance a 
gest.
Obsahem Poslechových činností je aktivní vnímání (percepce) znějící hudby, při níž žák poznává hudbu ve 
všech jejích žánrových, stylových i funkčních podobách, učí se hudbu analyzovat a interpretovat

Obsahové, časové a organizační vymezení 1. – 5. ročník – 1 hod. týdně



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  "Klíče k budoucnosti" 

161

Název předmětu Hudební výchova
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

6. – 9. ročník – 1 hod. týdně
vokální činnost – práce s hlasem, kultivace pěveckého i mluveného projevu
instrumentální činnost – hra na hudební nástroje a jejich využití při reprodukci a produkci
hudebně pohybová činnost – ztvárnění hudby pohybem, tancem, gesty
poslechová činnost – aktivní vnímání hudby, poznávání žánrů, stylů a podob
Vzdělávání v oboru hudební výchova směřuje k :
- vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím vokálních 
instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových i jiných aktivit
- chápání hudebního jazyka jako specifické formy komunikace
- získávání orientace v širokém spektru hudebních stylů a žánrů současnosti a minulosti
- pochopení různorodé hudební kultury různých národů a národností
- rozvoji žákovy celkové hudebnosti

Integrace předmětů • Hudební výchova
Kompetence k učení:
1. stupeň
- žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase
- učitel vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky
- učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch
2. stupeň
Žáci
- podle individuálních hudebních schopností a dovedností vyhledávají a třídí informace
- používají obecně užívané hudební termíny
- získané znalosti propojují do souvislostí
Učitel
- vede žáky k vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací
- k používání odborné terminologie
- k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a využití v praxi
- k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů 
- stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu

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

Kompetence k řešení problémů:
1. stupeň
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Název předmětu Hudební výchova
- rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné 
- tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby
- rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební 
- nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální
- učitel sleduje při hodině pokrok všech žáků, učitel vede žáky k vzájemnému naslouchání
2. stupeň
Žáci
- na základě individuální hudební vyspělosti postihují z hudebního proudu znějící 
- skladby významné sémantické prvky, srovnávají je, slovně charakterizují, 
- hledají spojitosti mezi vlastní hudební zkušeností a zkušeností autora předávané 
- hudebním dílem
- samostatně a kriticky přemýšlejí 
- žákům je předkládán dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů 
- při zadání úkolu žáci rozpoznají problém a hledají nejvhodnější způsob řešení
Učitel
- vede žáky ke správným způsobům řešení problémů
- s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení
Kompetence komunikativní:
1. stupeň
- žák rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje 
- v rámci nejjednodušších hudebních forem
- reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje 
- metrum, tempo, dynamiku, směr melodie
- učitel se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků
- učitel vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky
2. stupeň
Žáci
- při práci ve skupině dokáže žák vyjádřit svůj názor, vhodnou formou ho obhájit a tolerovat názor druhých
Učitel
- zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat
- zajímá se o náměty a názory žáků
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Název předmětu Hudební výchova
Kompetence sociální a personální:
1.stupeň
- žáci jsou vedeni ke kritickému usuzování a posuzování 
- žánrů a stylů hudby
- učitel vede žáky k vzájemnému naslouchání
- učitel vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé
2. stupeň
Žáci
- efektivně spolupracují, respektují názory jiných
- žáci se učí objektivním přístupem zhodnotit svoji práci i práci ostatních, učí se chápat odlišné kvality svých 
spolužáků
- učí se respektovat pravidla při práci v týmu, dodržovat je a svou pracovní činností kladně ovlivňovat 
kvalitu práce
Učitel
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
umožňuje každému žákovi zažít úspěch
Kompetence občanské:
1. stupeň
- žák je veden ke kritickému myšlení nad obsahy hudebních děl
- učitel umožňuje žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků
2. stupeň
Žáci
- respektují názor druhých
- chrání a oceňují naše kulturní tradice
- aktivně se zapojují do kulturního dění
Učitel
- vytváří prostor pro žáky, aby reflektovali společenské dění
- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé
Kompetence pracovní:
1. stupeň
- využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře, tanečním 
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Název předmětu Hudební výchova
- pohybem vyjadřuje hudební náladu
- učitel sleduje při hodině pokrok všech žáků
- učitel vede žáky k používání obecně známých termínů, znaků a symbolů
- učitel vede žáky k užívání různých nástrojů a vybavení
2. stupeň
Žáci
- při samostatné práci jsou žáci vedeni ke koncentraci na pracovní výkon, jeho dokončení a dodržují 
vymezená pravidla 
- žáci si vytváří pozitivní vztah k hudebním činnostem
Učitel
- vyžaduje dodržování dohodnuté kvality, postupů a termínů

   

Hudební výchova 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Dechová cvičení, rozpočitadla, říkadla, hra na otázku a odpověď, rytmizace 
rýmovaček, nácvik a opakování písní.

Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. 

Správné dýchání a držení těla, hlasová, dechová a artikulační cvičení, zřetelná 
výslovnost, zná význam not, vytleskávání rytmu podle vzoru, rozlišení krátkých a 
dlouhých tónů.

Reaguje pohybem na znějící hudbu – doprovází zpěv nebo pohyb tleskáním, 
luskáním, podupy, zapojí se do hudebně pohybových her. 

Využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře. Používá Orffovy nástroje. Hudební styly, hudba taneční, pochodová, varhanní, instrumentální.
Rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, 
instrumentální a vokálně instrumentální. 

Rozlišuje hlasy a zvuky kolem sebe, zvuk a tón, mluvu a zpěv, hlas mužský, ženský a 
dětský, pozná vybrané hudební nástroje, podle zvuku, seznámí se s varhanní 

Rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, 
instrumentální a vokálně instrumentální. 
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Hudební výchova 1. ročník

hudbou, pozná hymnu ČR.
Zvuk a tón, mluva a zpěv, hlas mužský, ženský a dětský; zvuk vybraných hudebních 
nástrojů, instrumentální a vokální hudba; hymna ČR.

Rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, 
instrumentální a vokálně instrumentální. 

   

Hudební výchova 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena, dynamicky odlišný 
zpěv, rozšiřování hlasového rozsahu),

Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. 

Hudební rytmus, stoupání a klesání melodie, zeslabování a zesilování, umí vytleskat 
rytmus podle říkadel a písní, zazpívá vybrané písně.

Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších 
hudebních forem. 

Hra na hudební nástroje (reprodukce motivů, témat, jednoduchých skladbiček 
pomocí nástrojů z Orffova instrumentáře, xylofonů, rytmizace, hudební hry (otázka 
– odpověď), hudební improvizace.

Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších 
hudebních forem. 

Taktování, pohybový doprovod znějící hudby, Reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, 
směr melodie – pohybuje se podle rytmu. 
Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších 
hudebních forem. 

Při tanci tleská, do pochodu bubnuje, pohybově vyjádří hudbu, tančí mazurku, 
ovládá prvky hry na tělo.

Reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, 
směr melodie – pohybuje se podle rytmu. 

Práce s nejméně 4 poslechovými skladbami, hudba vokální, instrumentální, vokálně 
instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj, hudební styly (hudba pochodová, 
taneční, ukolébavka, ...), lidová a populární píseň.

Rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, 
instrumentální a vokálně instrumentální, rozlišuje umělou a lidovou píseň, seznámí 
se s vybranými skladbami klasiků. 

Houslový klíč, seznámení s notou celou, půlovou, čtvrťovou, vzestupná a sestupná 
melodie.

Rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v 
proudu znějící hudby. 
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Hudební výchova 2. ročník

Pohybové vyjádření znějící hudby - tleskání, pochodování, bubnování, tanec 
mazurka, prvky hry na tělo.

Reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, 
směr melodie – pohybuje se podle rytmu. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí

   

Hudební výchova 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Taktování, pohybový doprovod znějící hudby, pohybové vyjádření hudby Ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, vytváří pohybové 

improvizace. Používá taneční kroky polky a valčíku, vyjádří pohybově prožitek 
hudby. 

Hra na hudební nástroje (reprodukce motivů, témat, jednoduchých skladbiček 
pomocí nástrojů z Orffova instrumentáře, xylofonů, rytmizace, melodizace a 
stylizace, hudební improvizace (tvorba hudebního doprovodu, hudební hry),
grafický záznam melodie (rytmické schéma jednoduché skladby).

Využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché hudební 
nástroje k doprovodné hře. Rozlišuje nástroje dechové, smyčcové, klávesové, 
drnkací, bicí, doprovodí písně na rytmických nástrojích, rytmizace říkadel. 

Pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena), dvojhlas a vícehlas 
(kánon a lidový dvojhlas), hudební rytmus (realizace písní ve 3/4 a 4/4 taktu)

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. 

Intonace a vokální improvizace, notový zápis jako opora při realizaci písní, stupnice 
C dur, houslový klíč, délky not a pomlk (celá, půlová, čtvrťová, osminová)
Život a dílo hudebního skladatele Leoše Janáčka.

Realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností zpěvem nebo tancem 
jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
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Hudební výchova 3. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

   

Hudební výchova 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Pěvecký a mluvní projev, dvojhlas a vícehlas (kánon a lidový dvojhlas, prodleva, 
dvojhlasé písně), hudební rytmus, intonace a vokální improvizace (durové a 
mollové tóniny), grafický záznam vokální hudby (čtení a zápis jednoduchého 
rytmického schématu písně, orientace v notovém záznamu).

Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase čí 
dvojhlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké 
dovednosti.Realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností (zpěvem, 
hrou, tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí 
not. 

Hra na hudební nástroje (reprodukce motivů, témat, jednoduchých skladeb pomocí 
nástrojů z Orffova instrumentáře, xylofonů, rytmizace, melodizace a stylizace, 
hudební improvizace (tvorba hudebního doprovodu, hudební hry). Rozlišuje 
nástroje dechové, strunné, bicí, doprovodí písně na rytmických nástrojích.

Využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché hudební 
nástroje k doprovodné hře. 

Taktování, pohybový doprovod znějící hudby (3/4 a 4/4 takt, orientace v prostoru 
(pamětné uchování tanečních pohybů), taneční kroky polky a valčíku, pohybové 
vyjádření prožitku z hudby.

Ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních 
schopností. 

Kvality tónů, vztahy mezi tóny, hudební výrazové prostředky a hudební prvky, 
hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj 
- rozvíjení činností z 1. období, hudební styly a žánry, interpretace hudby (slovní 
vyjádření).Život a dílo vybraných hudebních skladatelů.

Rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby.Rozpozná v proudu znějící 
hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na 
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné harmonické změny. 

Poslech - Dvořák, Janáček, Smetana (život a dílo). Seznámí se s životem a dílem B. Smetany, A. Dvořáka a L. Janáčka, poslouchá 
vybrané skladby, slovně interpretuje poslechnutou hudbu. 
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Hudební výchova 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Pěvecké dovednosti – dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu, dynamicky 
odlišný zpěv, rozšiřování hlasového rozsahu,
hudební rytmus, dvojhlas a vícehlas (kánon a lidový dvojhlas), intonace a 
improvizace

Realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností (zpěvem, hrou, 
tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou melodii zapsanou pomocí not. 

Hra na hudební nástroje (reprodukce motivů, témat, jednoduchých skladbiček 
pomocí nástrojů z Orffova instrumentáře, xylofonů). Rytmizace, melodizace a 
stylizace, hudební improvizace (tvorba hudebního doprovodu, hudební hry).
Grafický záznam melodie (rytmické schéma jednoduché skladby).

Využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché 
popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci 
jednoduchých motivů a skladeb a písní. 

Taktování, pohybový doprovod znějící hudby, (3/4 a 4/4 takt, valčík, pochodový 
krok, poskok, přeměnný krok, přísunný krok). Pohybové vyjádření hudby. Orientace 
v prostoru (pamětné uchování tanečních pohybů), umí pohybově vyjádřit nálady, 
seznámí se s relaxací.

Ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních 
schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace. 

Rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových 
prostředků, upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné 
harmonické změny. 

Kvality tónů.
Vztahy mezi tóny.
Hudební výrazové prostředky a hudební prvky.
Hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj 
(rozvíjení činností z 1. období).
Hudební formy (malá a velká písňová forma, rondo, variace).
Poslech vybraných skladeb.

Vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry 
a provádí elementární hudební improvizace. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
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Hudební výchova 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách. Hlas a hlasový projev, lidový dvojhlas, nástroje lidové hudby. Dělení lidských hlasů.
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 a dvojhlase, učí se oceňovat kvalitní vokální projev druhého. 

Hudebně výrazové prostředky hudby (melodie, harmonie, dynamika, barva, 
rytmus, tempo).

Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách. 

Notový zápis, předznamenání v notovém zápisu (křížek, béčko, odrážka). Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách. 
Hudební uskupení (duo, tercet, kvartet…). Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách. 
Stupnice dur a moll. Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách. 
Partitura, akord a jeho stavba. Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách. 
Písňová forma (sloka, refrén…). Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách. 
Hudba na jevišti (opera, opereta, muzikál, hudební revue). Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách. 
Česká opera, Národní divadlo. Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění. 
Hudba a slovo (melodram, scénická hudba). Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách. 

   

Hudební výchova 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
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Hudební výchova 7. ročník

Učivo ŠVP výstupy
Lidová píseň a lidový tanec, píseň zlidovělá. 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 a dvojhlase, učí se oceňovat kvalitní vokální projev druhého. 

Lidský hlas, mutace, hlasová hygiena, poškození hlasivek. 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 a dvojhlase, učí se oceňovat kvalitní vokální projev druhého. 

Harmonická mollová stupnice. Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách. 
Homofonie, polyfonie, kánon. Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách. 
Hud. formy – fuga, koncert, sonáta, symfonie, symfonická báseň, kantáta, 
oratorium.

Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách. 

Lidské nešvary v hudbě. Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách. 
Tanec – balet, výrazový tanec, společenské tance. Rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný typ hudebně 

pohybových prvků k poslouchané hudbě a na základě individuálních hudebních 
schopností a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu. 

Taktování – 2/4, ¾ a 4/4 takt, tempo, dynamika. Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách. 
Hudební přehrávače a hudební nosiče. Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách. 
Muzikál. Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách. 

Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách. Hudební nadání, osobnost interpreta, skladatele
Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění. 

   

Hudební výchova 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
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Hudební výchova 8. ročník

Artificiální a nonartificiální hudba. Reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností 
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí 
jednoduché hudební improvizace. 

Akordy, kytarové akordy. Tónika, subdominanta, dominanta. Reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností 
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí 
jednoduché hudební improvizace. 

Moderní hudební nástroje Reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností 
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí 
jednoduché hudební improvizace. 
Realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby 
různých stylů a žánrů. 
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 a dvojhlase, učí se oceňovat kvalitní vokální projev druhého. 

SVĚTOVÁ HUDBA - vážná
Původ hudby, pravěk a starověk.
Gotické období, jednohlasá a vícehlasá hudba.
Renesanční období, kánon.
Barokní období, J. S. Bach, G. F. Händel.
Klasicismus, J. Haydn, W. A. Mozart, L. v. Beethoven.
Romantismus, programní hudba, opera, G. Verdi.
Vážná hudba 20. stol., impresionismus, dodekafonie, expresionismus, 
novoklasicismus.

Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění. 

Realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby 
různých stylů a žánrů. 
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 a dvojhlase, učí se oceňovat kvalitní vokální projev druhého. 

SVĚTOVÁ HUDBA – populární
Jazz, spirituály, blues, improvizace, L. Armstrong.
Swing, big band, rock and roll, country, E. Presley.
Populární hudba 60. let, The Beatles.
Populární hudba 70. – současnost, hard rock, disco, pop, punk, heavy metal, rap, 
hip hop.

Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění. 
   

Hudební výchova 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
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Hudební výchova 9. ročník

• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Rytmus, metrum, tempo. 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. 

Trampská píseň. 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. 

Harmonizace. 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. 

Nahrávací technika v hudbě. 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 porovnává ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s 
dalšími skladbami. 
Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění. 
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 a dvojhlase, učí se oceňovat kvalitní vokální projev druhého. 
Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách. 
Realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby 
různých stylů a žánrů. 

ČESKÁ HUDBA – vážná
Počátky hudebních dějin, nejstarší hudební památky.
Renesance, kancionál, K. H. z Polžic a Bezdružic, J. C. Vodňanský.
Baroko, osobnosti, opera.
Klasicismus, osobnosti, symfonie, sonáta.
Romantismus, B. Smetana, A. Dvořák, Z. Fibich.
Vážná hudba 20. stol., L. Janáček, B. Martinů, V. Novák, J. Suk, Pražské jaro.

Reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností 
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí 
jednoduché hudební improvizace. 
Zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu 
do stylového období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s 
dalšími skladbami. 

ČESKÁ HUDBA – populární
Jazz a swing, J. Ježek, písně Osvobozeného divadla.
Divadla malých forem, SEMAFOR, J. Suchý, J. Šlitr.
Big beat, Olympic. Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění. 
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Hudební výchova 9. ročník

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 a dvojhlase, učí se oceňovat kvalitní vokální projev druhého. 
Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách. 
Realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby 
různých stylů a žánrů. 

70. a 80. léta, country, folk, pop music, disco, punk, rock, metal.
90. léta – současnost, muzikály.

Reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností 
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí 
jednoduché hudební improvizace. 

    

5.18 Výtvarná výchova 

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

Celkem

1 1 2 2 1 2 2 1 1 13
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Výtvarná výchova
Oblast Umění a kultura
Charakteristika předmětu Výtvarná výchova  pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným 

nástrojem poznávání a prožívání lidské existence. Tvořivý přístup k práci s nimi při tvorbě, vnímání a 
interpretaci vychází zejména z porovnávání dosavadní a aktuální zkušenosti žáka a umožňuje mu 
uplatňovat osobně jedinečné pocity a prožitky. 

Výtvarná výchova přistupuje k vizuálně obraznému vyjádření (a to jak samostatně vytvořenému, tak 
přejatému) nikoliv jako k pouhému přenosu reality, ale jako k prostředku, který se podílí na způsobu jejího 
přijímání a zapojování do procesu komunikace. 

V etapě základního vzdělávání je výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech - tvorbě, 
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Název předmětu Výtvarná výchova
vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, 
představivost, fantazii, intuici a invenci. K jejich realizaci nabízí výtvarná výchova vizuálně obrazné 
prostředky (dále jen prostředky) nejen tradiční a ověřené, ale i nově vznikající v současném výtvarném 
umění a v obrazových médiích. Tvůrčími činnostmi (rozvíjením smyslové citlivosti, uplatňováním 
subjektivity a ověřováním komunikačních účinků) založenými na experimentování je žák veden k odvaze a 
chuti uplatnit osobně jedinečné pocity a prožitky a zapojit se na své odpovídající úrovni do procesu tvorby 
a komunikace. 

Obsahem  Rozvíjení smyslové citlivosti  jsou činnosti, které umožňují žákovi rozvíjet schopnost 
rozeznávat podíl jednotlivých smyslů na vnímání reality a uvědomovat si vliv této zkušenosti na výběr    a 
uplatnění vhodných prostředků pro její vyjádření. 

Obsahem  Uplatňování subjektivity  jsou činnosti, které vedou žáka k uvědomování si a uplatňování 
vlastních zkušeností při tvorbě, vnímání a interpretaci vizuálně obrazných vyjádření. 

Obsahem  Ověřování komunikačních účinků  jsou činnosti, které umožňují žákovi utváření obsahu 
vizuálně obrazných vyjádření v procesu komunikace a hledání nových i neobvyklých možností pro uplatnění 
výsledků vlastní tvorby, děl výtvarného umění i děl dalších obrazových médií. 

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

1. ročník – 1 hod. týdně
2. ročník – 1 hod. týdně
3. ročník – 2 hod. týdně
4. ročník – 2 hod. týdně
5. ročník – 2 hod. týdně
Vzdělávání ve VV
- směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o výtvarné umění
- vede k porozumění zákl. pojmům ve výtvarné výchově
- seznamuje se základními zákonitostmi při používání různých výtv. technik
- učí chápat umělecký proces jako způsob poznání a komunikace
- učí užívat různorodé uměl.vyjadřovací prostředky pro vyjádření vnímání, cítění, poznávání

6. ročník – 2 hod. týdně
7. ročník – 2 hod. týdně
8. ročník – 1 hod. týdně
9. ročník – 1 hod. týdně 
Vzdělávání v předmětu Výtvarná výchova
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Název předmětu Výtvarná výchova
- žák pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy jako nástroji poznávání, prožívání 
- uplatňuje subjektivitu, uvědomování a využití vlastních zkušeností
- rozvíjí tvůrčí činnosti, smyslovou citlivost a uplatňování osobně jedinečných pocitů a prožitků
- přistupuje k uměleckému procesu v jeho celistvosti a chápe ho jako způsob poznání a komunikace
- užívá různých uměleckých vyjadřovacích prostředků včetně nejnovějších informačních a komunikačních 
technologií
- rozvíjí především průřezové téma Osobnostní a sociální výchovy (týká se společného zaměření na rozvoj 
smyslového vnímání, kreativity, vnímání a utváření mimouměleckého estetična) a Výchovy k myšlení v 
evropských a globálních souvislostech ( prohlubuje vztah k evropské a světové kultuře)
Organizační vymezení vyučovacího předmětu:
- výuka probíhá v učebnách, odborné učebně výtvarné výchovy, v učebnách výpočetní techniky nebo mimo 
budovu školy 
Cílové zaměření vyučovacího předmětu:
- otevírání cesty k širšímu nazírání na kulturu a umění jako neoddělitelné součásti lidské existence
- spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání hodnot
- uvědomování si sebe sama jako odpovědného a svobodného jedince a zaujímání osobní účasti v procesu 
tvorby
Předmět výtvarná výchova úzce souvisí s dalšími předměty.

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

Kompetence k učení:
1. stupeň
- vedení žáků k samostatnému pozorování a vnímání reality a řešení výtvarných problémů
- vedení k aktivnímu vizuálně obraznému vyjádření
- využívání poznatků ve výtvarných činnostech
- zaujímání a vyjadřování svých postojů k vizuálně obraznému vyjádření
2.stupeň
- při teoreticky zaměřených hodinách si žáci vytváří takové učební materiály, aby je mohli dále využívat pro 
své vlastní učení
- žáci při své tvorbě poznávají vlastní pokroky a při konečném výstupu si dokážou zpětně uvědomit 
problémy související s realizací
- učitel zadává jednotlivé úkoly tak, aby si každý žák mohl sám zorganizovat vlastní činnost
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Název předmětu Výtvarná výchova
učitel využívá kladného hodnocení k motivaci pro další výtvarnou činnost
Kompetence k řešení problémů:
1. stupeň
- učitel vede žáky k tvořivému přístupu při řešení výtv. úkolů
- žáci samostatně kombinují vizuálně obrazné elementy k dosažení obrazných vyjádření
- žáci přemýšlejí o různorodosti interpretací téhož vizuálně obrazného vyjádření a zaujímají k nim svůj 
postoj
- využívají získaná poznání při vlastní tvorbě
2. stupeň
- žákům je předkládán dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů souvisejících s 
výběrem výtvarné techniky, materiálů a pomůcek
- při zadání úkolu žák rozpozná výtvarný problém a hledá nejvhodnější způsob řešení
- učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů
Kompetence komunikativní:
1. stupeň
- zapojení do diskuse
- respektování názorů jiných
- pojmenovávání vizuálně obrazných elementů, jejich porovnávání, umění ocenit vizuálně obrazná 
vyjádření
- učitel vede žáky k obohacování slovní zásoby o odborné termíny z výtvarné oblasti
2. stupeň
- při práci ve skupině dokáže žák vyjádřit svůj názor, vhodnou formou ho obhájit 
- a tolerovat názor druhých
- učitel klade dostatek prostoru pro střetávání a komunikaci různými formami (písemně, pomocí 
technických prostředků, výtvarnými prostředky)
- učitel dohlíží na dodržování etiky komunikace (naslouchání, respektování originálních, nezdařených 
názorů)
Kompetence sociální a personální:
1. stupeň
- žáci umí tvořivě pracovat ve skupině
- učitel vede žáky ke kolegiální pomoci
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Název předmětu Výtvarná výchova
- žáci respektují různorodost téhož vizuálně obrazného vyjádření, možnost alternativního přístupu
2. stupeň
- učí se respektovat pravidla při práci v týmu, dodržovat je a svou pracovní činností kladně ovlivňovat 
kvalitu práce
- učitel dodává žákům sebedůvěru a podle potřeby žákům v činnostech pomáhá
- učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch
- učitel v průběhu výuky zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků
Kompetence občanské:
1. stupeň
- žáci užívají samostatně vizuálně obrazné techniky
- dodržují hygienická a bezpečnostní pravidla
- učitel vede žáky k využívání návyků a znalostí v další praxi 
2. stupeň
- při propagaci školních akcí žáci vytváří plakáty a upoutávky, kterými prezentují školu
- žáci respektují názor druhých
- žáci prezentují výsledky své práce a účastní se výtvarných soutěží
- učitel podporuje občanské cítění žáků při vytváření propagačních materiálů
Kompetence pracovní:
1. stupeň
- žáci chápou a respektují estetické požadavky na životní prostředí
- učitel pomáhá žákům vytvořit si postoj k výtv. dílům
2. stupeň
- při samostatné práci jsou žáci vedeni ke koncentraci na pracovní výkon, jeho dokončení a dodržují 
vymezená pravidla 
- žáci si vytváří pozitivní vztah k manuálním činnostem
- žáci při práci s výtvarným materiálem dodržují hygienická pravidla
- učitel vede žáky ke správným způsobům užití materiálu, nástrojů a vybavení
- učitel požaduje dodržování dohodnuté kvality a postupů
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Výtvarná výchova 1. ročník

Učivo ŠVP výstupy
Prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, tvar, barvy. Rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, barvy, 

objekty). 
Technika malby vodovými barvami, temperovými barvami, suchými pastely, 
voskovými pastely.

Malba
 Seznámení se s technikou malby vodovými a temperovými barvami, suchými 
pastely, voskovými pastely, používá různé druhy štětců dle potřeby. 

Rozvíjení smyslové citlivosti, výrazové vlastnosti linie, tvaru, jejich kombinace v 
ploše, vnímání velikosti,
kresba měkkým materiálem, dřívkem (špejlí), perem, měkkou tužkou, suchým 
pastelem.

Kresba
 Kreslí měkkým materiálem, rozvíjí smyslovou citlivost, uspořádává předměty do 
celku, vnímá velikost, rozvíjí grafomotoriku. 

Tisk, otisk, koláž. Další výtvarné techniky
 Seznámí se s dalšími výtvarnými technikami: tisk, otisk, koláž 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace

   

Výtvarná výchova 2. ročník

Učivo ŠVP výstupy
Rozvíjení smyslové citlivosti, teplé a studené barvy a jejich výrazové vlastnosti, 
kombinace a míchání barev.

Rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, 
objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících 
z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ. 

Technika malby vodovými a temperovými barvami, suchým pastelem, voskovými 
pastely.
Prvky vizuálně obrazného vyjádření (barvy, objekty, tvary).
Prostorová technika a rozfoukávání barev.
Rozvíjení smyslové citlivosti, výrazové vlastnosti linie, tvaru, jejich kombinace v 
ploše, uspořádání objektu do celků, vnímání velikosti.

Malba
 Maluje vodovými barvami, používá temperové barvy, pracuje se suchým pastelem, 
voskovými pastely, míchá barvy, používá různé druhy štětců dle potřeby. Rozpozná

 a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření. 

Kresba měkkým materiálem, dřívkem (špejlí), perem, měkkou
tužkou.

Kresba
 Kreslí měkkým materiálem, rozvíjí smyslovou citlivost, uspořádává předměty do 
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Výtvarná výchova 2. ročník

celku, vnímá velikost, rozvíjí grafomotoriku. 
Motivy založené na fantazii a smyslovém vnímání, koláž,
výtvarné zpracování přírodních materiálů - nalepování, dotváření, tisk, otisk apod.

Další výtvarné techniky
 Rozvíjí fantazii a smyslovou citlivost, zpracovává přírodní materiály, odpadové 
materiály. 

Modelování z různých materiálů, tvarování papíru. Práce s modelínou a keramickou 
hlínou,
glazurování keramických výrobků.

Plastické vyjadřování
 Vymodeluje číslice, zvířátka, písmena, ovoce, zeleninu. Pracuje s keramickou 
hlínou, nanáší glazuru. 

Ilustrace Ilustrátoři
 Poznává ilustrace známých ilustrátorů. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena

   

Výtvarná výchova 3. ročník

Učivo ŠVP výstupy
Rozvíjení smyslové citlivosti
- prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, tvary, objemy – jejich jednoduché 
vztahy (podobnost, kontrast)
- uspořádání objektů do celků – uspořádání na základě jejich výraznosti, velikosti a 
vzájemného postavení ve statickém vyjádření

Rozpozná a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, 
barvy, objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho 
zkušeností, vjemů, zážitků a představ.
 V tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i 
prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich 
kombinace. 

reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly (hmatové, 
pohybové podněty)

Vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné 
vyjádření volí vhodné prostředky. 

Uplatňování subjektivity
- prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních 
zkušeností
- typy vizuálně obrazných vyjádření – jejich rozlišení, výběr, uplatnění – hračky, 
objekty, ilustrace textů, volná malba

Interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné 
interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností.
 Na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně 
obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil.
 Utváří si osobní postoj v komunikaci v rámci skupin spolužáků, rodinných 
příslušníků apod., užívá výtvarné techniky na základě vlastní životní zkušenosti - 
citového prožitku, vnímání okolního světa pomocí sluchových, hmatových, 
zrakových vjemů, které jsou prvotním krokem k vyjádření a realizaci jejich 
výtvarných představ, komunikuje na základě vlastní zkušenosti a do komunikace 
zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil. 
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Výtvarná výchova 3. ročník

Vlastnosti, kombinace barev, teorie barvy - barvy základní a doplňkové, teplé a 
studené barvy, technika malby vodovými a temperovými barvami, suchým 
pastelem, voskovými pastely.

Malba
 Maluje vodovými barvami, temperovými barvami, suchým pastelem, voskovými 
pastely. Míchá barvy, používá různé druhy štětců dle potřeby. Rozpozná a 
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (barvy, objekty, tvary), snaží se 
zvládnout prostorovou techniku a rozfoukávání barev, rozliší teplé a studené 
barvy. 

Rozvíjení smyslové citlivosti, Goethův barevný kruh.
Rozvíjení smyslové citlivosti, rozvíjení grafomotoriky.

Kresba
 Kreslí měkkým materiálem, dřívkem (špejlí), perem, měkkou tužkou, rudkou, 
uhlem, rozpoznává velikosti, rozvíjí grafomotoriku, uspořádává objekty do celků. 

Koláž, frotáž, zpracování přírodního materiálu, jiné výtvarné techniky. Další výtvarné techniky
 Snaží se zvládnout koláž, frotáž, výtvarně zpracovává přírodní materiál - nalepuje, 
dotváří, tiskne, otiskuje apod. 

Modelování z různých materiálů: keramické hlíny, slaného těsta, modelíny Plastické vyjádření
 Modeluje z různých materiálů, tvaruje papír, rozvíjí vnímání smysly. 

Ilustrátoři dětské knihy Ilustrátoři
 Pozná známé ilustrace např. J. Lady. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí

   

Výtvarná výchova 4. ročník

Učivo ŠVP výstupy
Prvky smyslové citlivosti
- prvky vizuálně obrazného vyjádření, jejich kombinace a proměny v ploše, objemu 
a prostoru
- uspořádání objektů do celků – uspořádání na základě jejich výrazností, velikosti a 
vzájemného postavení ve statickém a dynamickém vyjádření

Při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; 
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční 
vztahy a jiné).
 Užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ke vztahu k celku: 
v plošném vyjádření linie a barevné plochy; v objemovém vyjádření modelování a 
skulpturální postup; v prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu 
k vlastnímu tělu i jako nezávislý model. 

Hra s barvou, míchání barev, kombinace různých technik.
Barevné vyjádření svých pocitů a nálad.
Malba pozorované skutečnosti i představ.

Malba
 Barevně vyjadřuje pocity a nálady, pozorovanou skutečnost i představy, k malování 
používá různé druhy barev a pastelů, štětců, kombinuje techniky, rozlišuje teplé a 
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Výtvarná výchova 4. ročník

Tvar a výraz linie. studené barvy 
Kresba různými materiály, struktury materiálů,
prostorové vyjádření a uspořádání prvků.

Kresba
 Používá různé tvary, linie, kreslí různými materiály: perem, dřívkem, zachycuje linie 
růstu, strukturu materiálů, prvky uspořádává prostorově. 

Modelování z papíru, hlíny, sádry, drátů.
Koláž, frotáž, základy ikebany.
Zpracování přírodních materiálů - nalepování, dotváření apod.
vnímání hmoty různými smyslovými orgány.

Plastika
 Modeluje např. z papíru, hlíny, sádry, drátů, užívá techniky: koláž, frotáž, základy 
ikebany. Zpracovává přírodní materiály - nalepuje, dotváří apod. Vnímá hmotu 
různými smyslovými orgány. 

Tisk ze šablon, otisk, vosková technika.
Zobrazování své fantazie a životní zkušenosti, hledání a nalézání vhodných 
prostředků pro svá vyjádření na základě smyslového vnímání.

Jiné výtvarné techniky
 Tiskne ze šablon, užívá voskovou techniku, zobrazuje své fantazie a životní 
zkušenosti, hledá a nalézá vhodných prostředků pro svá vyjádření na základě 
smyslového vnímání. 

Čeští ilustrátoři - např. J. Trnka, J. Čapek, H. Zmatlíková, Z. Müller Ilustrátoři
 Seznamuje se s dalšími českými ilustrátory. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí

   

Výtvarná výchova 5. ročník

Učivo ŠVP výstupy
Při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení vlastních 
životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají komunikační účinky pro jeho 
nejbližší sociální vztahy.
 Nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě 
vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v plošné, 
objemové i prostorové tvorbě. 

Rozvíjení smyslové citlivosti
- reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly
- smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření – umělecká výtvarná tvorba, 
fotografie, film, tiskoviny, televize, elektronická média, reklama

Nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil. 

Uplatňování subjektivity
- prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních 

Osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci 
vizuálně obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a 
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Výtvarná výchova 5. ročník

zkušeností – manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční 
tvar malby a kresby

prožitků, svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů 
současného výtvarného umění). 

- typy vizuálně obrazných vyjádření – jejich rozlišení uplatnění a výběr – hračky, 
objekty, ilustrace textů, volná malba, skulptura, plastika, animovaný film, comics, 
fotografie, elektronický obraz, reklama

Porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako 
ke zdroji inspirace. 

Malba a kresba různým materiálem – pero a tuš, dřívko a tuš, rudka, uhel, např. 
kresba dle skutečnosti, kresba v plenéru, kresbou vystihnout tvar, strukturu 
materiálu, tisk ze šablon, otisk. Vosková technika.
Modelování z papíru, hlíny, sádry, drátů.
Koláž, frotáž, základy ikebany, zpracování přírodních materiálů - nalepování, 
dotváření apod.)

Malba, kresba, plastika a jiné výtvarné techniky
 Maluje a kreslí různými materiály dle skutečnosti či v plenéru.
 Modeluje např. z papíru, hlíny, sádry, drátů, užívá techniky: koláž, frotáž, základy 
ikebany. Zpracovává přírodní materiály - nalepuje, dotváří apod.
 Tiskne ze šablon, užívá voskovou techniku, zobrazuje své fantazie a životní 
zkušenosti, hledá a nalézá vhodných prostředků pro svá vyjádření na základě 
smyslového vnímání. 

Ilustrace známých českých ilustrátorů - např. J. Lady, O. Sekory, H. Zmatlíkové, J. 
Trnky, J. Čapka, Z. Müllera, A. Borna, R. Pilaře a dalších

Ilustrace
 Ilustrace známých českých ilustrátorů. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace

   

Výtvarná výchova 6. ročník

Učivo ŠVP výstupy
- vybírá a samostatně vytváří škálu vizuálně obrazných prvků 
- rozvíjí fantazii 
- užívá výtvarné umění k vyjádření zkušeností získaných ostatními smysly 

Kresba: linie, tvar, objem, plošné kompozice z geometrických tvarů, …

- osobitě stylizuje vizuální skutečnost, zvládá kompozici, dokáže vhodně rozvrhnout 
hlavní motivy na ploše. 
- vybírá a samostatně vytváří škálu vizuálně obrazných prvků 
- uplatňuje osobitý přístup k realitě, vytváří různé variace vlastností 
- rozvíjí fantazii 

Malba: barvy teplé a studené, příbuzné a opačné

- aplikuje techniku malby, texturu, míchání a vrstvení barev 
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Výtvarná výchova 6. ročník

- využívá znalostí o barvách, textuře,… k osobitému výtvarnému vyjádření 
- osobitě stylizuje vizuální skutečnost, zvládá kompozici, dokáže vhodně rozvrhnout 
hlavní motivy na ploše. 

Rozvoj smyslového vnímání - využívá znalostí o barvách, textuře,… k osobitému výtvarnému vyjádření 
Perspektiva - umístění postav na plochu, velikost objektů různě vzdálených od 
pozorovatele

- dokáže využít perspektivu ve vlastním výtvarném vyjádření 

Plastická a prostorová tvorba - rozvíjí svou prostorovou představivost 
- pracuje ve skupině, komunikuje s jejími členy Společná práce na jednom objektu - koordinace, komunikace
- vytváří společné kompozice v prostoru 

Přírodní motivy, člověk, náš svět, vesmír, bytosti, události - dokáže výtvarně vyjádřit prvky makro- i mikrosvěta 
Zvětšování, zmenšování - dokáže výtvarně vyjádřit prvky makro- i mikrosvěta 
Lidská figura - tvarová stylizace – př. Starověký Egypt - uplatňuje osobitý přístup k realitě, vytváří různé variace vlastností 
Tvarová a barevná kompozice - osobitě stylizuje vizuální skutečnost, zvládá kompozici, dokáže vhodně rozvrhnout 

hlavní motivy na ploše. 
- realizuje se prostřednictvím výtvarné tvorby 
- využívá dekorativních postupů 

Dekorační práce - využití tvaru, linie, kombinace barev a pravidelného střídání 
lineárních symbolů

- rozvíjí své estetické cítění 
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu

   

Výtvarná výchova 7. ročník

Učivo ŠVP výstupy
Prvky viz. obr. vyjádření:tvar, linie, šrafování - užívá techniku malby, texturu, míchá a vrství barvy 

- užívá techniku malby, texturu, míchá a vrství barvy Experimentální řazení
- vybírá a kombinuje výtvarné prostředky k vyjádření své osobitosti a vztahu k 
zobrazovanému tématu 
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Výtvarná výchova 7. ročník

Rozvoj smyslové citlivosti, výtvarné vyjádření zážitků, emocí, myšlenek - vybírá a samostatně vytváří škálu vizuálně obrazných elementů zkušeností z 
vlastního vnímání, z představ a poznání 

Barevné vyjádření - užívá výrazové možnosti barev a jejich vzájemné působení 
Užitá grafika, písmo - volí vhodné postupy a techniky k dané příležitosti 

- uplatňuje osobitý přístup k realitě, fantazii, originalitu 
- vytváří společné kompozice v prostoru – instalace 

Uplatnění subjektivity ve viz. obr. vyjádření

- rozvíjí schopnost práce na společném díle 
Tematické práce – Vánoce, soutěže, ... - využívá dekorativních postupů - rozvíjí si estetické cítění, fantazii, seberealizaci 

- užívá výtvarné umění k vyjádření zkušeností získaných pohybem, smysly Práce s uměleckým dílem: deformování, dotváření kresbou a barvou ...
- rozliší vliv smyslového vnímání, subjektivního účinku a symbolického obsahu při 
vnímání výtvarného díla 

Architektura - uvědomuje si na konkrétních příkladech různorodost výtvarných děl 
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

   

Výtvarná výchova 8. ročník

Učivo ŠVP výstupy
- správně uplatňuje techniku kresby a zachycuje prostor 
- užívá výtvarnou tvorbu vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností 

Zdokonalování technik kresby - způsoby stínování, kontrast

- zobrazuje vlastní fantazijní představy a odhaluje interpretační kontext vlastního 
vyjádření, kombinuje výtvarné prostředky a experimentuje s nimi 

Objemové vyjádření námětu - správně uplatňuje techniku kresby a zachycuje prostor 
Lineární perspektiva - užívá znalostí o perspektivě při vlastní výtvarné tvorbě 

- užívá znalostí o perspektivě při vlastní výtvarné tvorbě Různé typy zobrazení (př: nadhledy, podhledy, rovnoběžné promítání)
- vybírá a samostatně vytváří škálu vizuálně obrazných elementů zkušeností z 
vlastního vnímání 
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Výtvarná výchova 8. ročník

- orientuje se v grafických technikách Netradiční techniky – (př: papíroryt, vypichování...)
- k tvorbě užívá některé metody současného výtvarného umění a digitálních médií - 
počítačová grafika, fotografie, video, animace 
- rozvíjí se v estetickém cítění - využívá dekorativních postupů Tematické práce - Vánoce, Velikonoce...
- propojuje estetiku předmětu s funkčností 
- uplatňuje osobitý přístup k realitě, fantazii, originalitu vyjádření 
- propojuje estetiku předmětu s funkčností 

Písmo, užitá grafika, reklama a propagační prostředky

- k tvorbě užívá některé metody současného výtvarného umění a digitálních médií - 
počítačová grafika, fotografie, video, animace 
- uplatňuje osobitý přístup k realitě, fantazii, originalitu vyjádření 
- zobrazuje vlastní fantazijní představy a odhaluje interpretační kontext vlastního 
vyjádření, kombinuje výtvarné prostředky a experimentuje s nimi 
- interpretuje umělecká vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých 
znalostí historických souvislostí 

Práce s uměleckým dílem

- řadí typická umělecká díla dle charakteristických rysů do příslušných období 
- správně užívá techniku malby, využívá texturu, míchá a vrství barvy 
- užívá výtvarnou tvorbu vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností 

Zdokonalování malby

- zobrazuje vlastní fantazijní představy a odhaluje interpretační kontext vlastního 
vyjádření, kombinuje výtvarné prostředky a experimentuje s nimi 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

   

Výtvarná výchova 9. ročník

Učivo ŠVP výstupy
- vybírá a samostatně vytváří škálu vizuálně obrazných elementů zkušeností z 
vlastního vnímání, z představ a poznání 

Techniky kresby - tužka, pero, uhel, rudka

- uplatňuje osobitý přístup k realitě, fantazii 
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Výtvarná výchova 9. ročník

Dynamická kresba - užívá výtvarného vyjádření k zaznamenání podnětů z představ a fantazie 
- vybírá a samostatně vytváří škálu vizuálně obrazných elementů zkušeností z 
vlastního vnímání, z představ a poznání 
- užívá výtvarného vyjádření k zachycení zkušeností získaných pohybem a smysly 

Uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru a časovém průběhu

- zvládá zachycení pomíjivého okamžiku - skicování 
Komplementární barvy - textura. - využívá znalostí o základních, druhotných a doplňkových barvách k osobitému 

výtvarnému projevu 
- využívá znalostí o základních, druhotných a doplňkových barvách k osobitému 
výtvarnému projevu 
- užívá výtvarného vyjádření k zachycení zkušeností získaných pohybem a smysly 

Uplatňování subjektivity ve výtvarném vyjádření

- zasazuje předměty do neobvyklých souvislostí, vytváří nové a neobvyklé 
kombinace 
- vybírá a samostatně vytváří škálu vizuálně obrazných elementů zkušeností z 
vlastního vnímání, z představ a poznání 
- uplatňuje osobitý přístup k realitě, fantazii 
- využívá znalostí o základních, druhotných a doplňkových barvách k osobitému 
výtvarnému projevu 

Krajinomalba

- zvládá zachycení pomíjivého okamžiku - skicování 
Prostorová tvorba – modelování - uplatňuje osobitý přístup k realitě, fantazii 

- při práci s uměleckým dílem vyhledá základní obrazotvorné prvky, kompoziční 
přístupy, porovná rozdíly výtvarných vyjádření 
- rozlišuje obsah výtvarného vyjádření uměleckých projevů současnosti a minulosti 

Práce s uměleckým dílem - umění 1. pol. 20. stol a 2. pol. 20. stol. (kubismus, 
surrealismus, impresionismus)

- porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace výtvarného vyjádření 
Seznámení se s hlavními současnými trendy výtvarného umění (videoart, 
multimedia, land-art…)

- vytváří reklamní a propagační prostředky (obaly CD, plakáty, jednotlivé 
propagační materiály) 

Reklamní a propagační materiály - vytváří reklamní a propagační prostředky (obaly CD, plakáty, jednotlivé 
propagační materiály) 

Společná práce - komunikace - rozvíjí schopnost komunikace při práci ve skupině na společném díle 
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
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Výtvarná výchova 9. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

    

5.19 Tělesná výchova 

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

Celkem

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Tělesná výchova
Oblast Člověk a zdraví
Charakteristika předmětu Vzdělávací obor Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví 

směřuje na jedné straně k poznání vlastních pohybových možností a zájmů, na druhé straně k poznávání 
účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. Pohybové 
vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové, jejímž smyslem je 
schopnost samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit do denního režimu pohybové činnosti pro 
uspokojování vlastních pohybových potřeb i zájmů, pro optimální rozvoj zdatnosti a výkonnosti, pro 
regeneraci sil a kompenzaci různého zatížení, pro podporu zdraví a ochranu života. Předpokladem pro 
osvojování pohybových dovedností je v základním vzdělávání žákův prožitek z pohybu a z komunikace při 
pohybu, dobře zvládnutá dovednost pak zpětně kvalitu jeho prožitku umocňuje.
Charakteristické pro pohybové vzdělávání je rozpoznávání a rozvíjení pohybového nadání, které 
předpokládá diferenciaci činností i hodnocení výkonů žáků. Neméně důležité je odhalování zdravotních 
oslabení žáků a jejich korekce v běžných i specifických formách pohybového učení - v povinné tělesné 
výchově, případně ve zdravotní tělesné výchově. Proto se nedílnou součástí tělesné výchovy stávají 
korektivní a speciální vyrovnávací cvičení, která jsou podle potřeby preventivně využívána v hodinách 
tělesné výchovy pro všechny žáky nebo jsou zadávána žákům se zdravotním oslabením místo činností, 
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Název předmětu Tělesná výchova
které jsou kontraindikací jejich oslabení. 

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

1. – 5. ročník – 2 hod. týdně
6. – 9. ročník – 2 hod. týdně
Vzdělávací obsah je rozdělen na 3 tematické okruhy:
činnosti ovlivňující zdraví - význam pohybu pro zdraví, příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti, 
rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu, hygiena při TV, 
bezpečnost při pohybových činnostech
činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností - pohybové hry, základy gymnastiky, rytmické a kondiční 
formy cvičení pro děti, průpravné úpoly, základy atletiky, základy sportovních her, turistika a pobyt v 
přírodě, plavání, lyžování a bruslení, další pohybové činnosti
činnosti podporující pohybové učení - komunikace v TV, organizace při TV, zásady jednání a chování, 
pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností, měření a posuzování pohybových dovedností, 
zdroje informací o pohybových činnostech
Vzdělávání je zaměřeno na
- regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže působené pobytem ve škole
- rozvoj pohybových dovedností a kultivaci pohybu
- poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty
- rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví a na osvojování 
dovedností jim předcházet nebo je řešit

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

Kompetence k učení:
1. stupeň - 
Žáci jsou vedeni k osvojení si základního tělocvičného názvosloví, učí se cvičit podle jednoduchého nákresu 
nebo popisu cvičení, změří základní pohybové výkony a porovnají je s předchozími, orientují se v 
informačních zdrojích o aktivitách a sportovních akcích. Učitel umožňuje žákům, aby se naučili na základě 
jasných kritérií hodnotit své činnosti nebo výsledky.
2. stupeň -
Žáci 
- poznávají smysl a cíl svých aktivit plánují, organizují a řídí vlastní činnost
- užívají osvojené názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře, uživatele internetu
- různým způsobem zpracují informace o pohybových aktivitách ve škole
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Název předmětu Tělesná výchova
Učitel
- hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
- stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu
- dodává žákům sebedůvěru
- sleduje pokrok všech žáků
Kompetence k řešení problémů:
1. stupeň -
Žáci uplatňují zásady bezpečného chování ve sportovním prostředí a adekvátně reagují v situaci úrazu 
spolužáka, řeší problémy v souvislosti s nesportovním chováním, nevhodným sportovním prostředím a 
nevhodným sportovním náčiním a nářadím.
Učitel dodává žákům sebedůvěru, podle potřeby žákům v činnostech pomáhá.
2. stupeň -
Žáci 
- uvědomují si zodpovědnost svých rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
- jsou schopni obhájit svá rozhodnutí
Učitel
- s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení
- vede žáky ke správným způsobům řešení problémů
Kompetence komunikativní:
1. stupeň - 
Žáci jsou vedeni ke spolupráci při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích, učí se 
reagovat na základní povely a pokyny a sami je i vydávají, zorganizují jednoduché pohybové soutěže, 
činnosti a jejich varianty.
Učitel vede žáky k vzájemnému naslouchání a oceňování přínosu druhých, vytváří příležitosti pro relevantní 
komunikaci. 
2. stupeň -
Žáci 
- komunikují na odpovídající úrovni
Učitel
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
- podle potřeby žákům v činnostech pomáhá
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Název předmětu Tělesná výchova
- zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat
Kompetence sociální a personální:
1. stupeň - 
Žáci jsou vedeni k jednání v duchu fair - play - dodržují pravidla, označí přestupky, respektují opačné 
pohlaví, zvládají pohybové činnosti ve skupině.
Učitel zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat, umožňuje každému žákovi zažít úspěch.
2. stupeň 
Žáci - spolupracují ve skupině
- v případě potřeby poskytnou pomoc nebo o ni požádají
Učitel
- umožňuje každému žákovi zažít úspěch
- zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat
- podle potřeby žákům v činnostech pomáhá
Kompetence občanské:
1. stupeň - 
Žáci se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu a projevují přiměřenou samostatnost a vůli po 
zlepšení své zdatnosti, spojují svou pohybovou činnost se zdravím, zařazují si do vlastního pohybového 
režimu korektivní cvičení, jsou vedeni ke kritickému myšlení, hodnotí cvičení, učí se být ohleduplní a taktní.
Učitel žákům umožňuje, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků.
2. stupeň -
Žáci
- respektují názory ostatních
- si formují volní a charakterové rysy
- se zodpovědně rozhodují podle dané situace
- aktivně se zapojují do sportovních aktivit
- rozhodují se v zájmu podpory a ochrany zdraví
- rozlišují a uplatňují práva a povinnosti vyplývající z různých rolí ( hráč, rozhodčí, divák,..)
Učitel 
- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
- umožňuje žákům, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky
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Název předmětu Tělesná výchova
Kompetence pracovní:
1. stupeň - 
Žáci jsou vedeni učitelem k uplatňování hlavních zásad hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech v 
běžném životě, učí se užívat jednotlivé tělocvičné nářadí a náčiní.
2. stupeň -
Žáci 
- spoluorganizují svůj pohybový režim
- využívají znalostí a dovednosti v běžné praxi
- ovládají základní postupy první pomoci
Učitel
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
- vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti

Způsob hodnocení žáků V tělesné výchově je velmi důležité motivační hodnocení žáků, které vychází ze somatotypu žáka a je 
postaveno na posuzování osobních výkonů každého jednotlivce a jejich zlepšování – bez paušálního 
porovnávání žáků podle výkonových norem (tabulky, grafy aj.), které neberou v úvahu růstové a genetické 
předpoklady a aktuální zdravotní stav žáků.

   

Tělesná výchova 1. ročník

Učivo ŠVP výstupy
Seznámení s prostředím (hala, tělocvična, bazén).
Bezpečnost při pohybových činnostech, význam pohybu pro zdraví, hygiena při TV, 
povely, signály, pořadová a průpravná cvičení.
Zdravotně zaměřené cvičení: správné držení těla.

Základy atletika - seznámení s jednotlivými disciplínami- běh na 50 m, skok daleký, 
hod kriketovým míčkem, vytrvalostní běh.

Základy gymnastiky: kotoul vpřed z podřepu, cvičení na žebřinách (napínání, 
protahování, posilování, uvolnění). Cvičení na lavičkách, nácvik rovnováhy.

Závodivé hry s míčem, drobné pohybové hry.
Relaxační cvičení.

Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené 
možnosti.
 Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině, usiluje o jejich zlepšení.

 Spolupracuje při jednoduchých pohybových činnostech a soutěžích. Uplatňuje 
hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorách školy.

 Reaguje na základní pokyny a povely.
 Dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování v tělocvičně, na hřišti, v přírodě.

 Používá vhodné sportovní oblečení, sportovní obuv. 
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Tělesná výchova 1. ročník

Házení a chytání míče.

Základy sportovních her: zjednodušená pravidla, spolupráce ve hře. Zásady jednání 
a chování (fair play).
Základní plavecká výuka: seznámení se s prostředím bazénu, umývárny, šaten. 
Hygiena plavání, dýchání do vody, základy splývání.

Dokáže se adaptovat postupně na vodní prostředí. Získává důvěru v učitele plavání. 
Orientuje se ve vodě, zvládne plaveckou polohu splývání. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace

   

Tělesná výchova 2. ročník

Učivo ŠVP výstupy
Bezpečnost při pohybových činnostech – organizace a bezpečnost cvičebního 
prostoru, význam pohybu pro zdraví, hygiena při TV, povely, signály, pořadová a 
průpravná cvičení.

Míčové hry- házení, chytání míče.
Vybíjená-pravidla, spolupráce ve hře. Seznámení se s pravidly vybíjené. Upevňování 
zásady fair-play.
Atletika- běh na 50 m z vysokého startu, skok daleký z místa i s rozběhem, hod 
kriketovým míčkem, vytrvalostní běh prokládaný chůzí.
Základy gymnastiky - kotoul vpřed z podřepu, kotoul vzad, cvičení na žebřinách, 
krátká gymnastická sestava, procvičování rovnováhy na kladince, lavičkách.

Pohybové hry, rytmická cvičení s hudbou.
Koordinační cvičení.
Zdravotně zaměřené činnosti.

Základní plavecká výuka.
Plavecké dovednosti: prsové nohy, prsové ruce, kraulové nohy.

Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené 
možnosti.

 Ovládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině, usiluje o jejich neustále zlepšení.

 Spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích.

 Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve 
známých prostorách školy.
 Reaguje na základní pokyny a povely.
 Dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování v tělocvičně, na hřišti,
 v přírodě.
 Používá vhodné sportovní oblečení, sportovní obuv.
 Jedná v duchu fair-play.

 Plavání - dokáže splývat, zvládne jeden plavecký styl, dýchání ve vodě. Dokáže se 
adaptovat ve vodním prostředí. 
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Tělesná výchova 2. ročník

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace

   

Tělesná výchova 3. ročník

Učivo ŠVP výstupy
Zvládne kotoul vpřed i vzad. 
Seznámí se se skokem roznožkou a skrčkou přes nářadí odpovídající výšky. 

Základy gymnastiky
akrobacie - kotoul vpřed a vzad a jejich modifikace
průpravná cvičení pro stoj na rukou, stoj na rukou
akrobatické kombinace
přeskok - přeskok dvou až 4 dílů bedny odrazem z trampolínky
technika odrazu z můstku při cvičení na koze (roznožka, skrčka)
hrazda - jednoduchá sestava
chůze po kladince

uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a pracovních činnostech; 
zaujímá správné základní cvičební polohy 

Chápe význam a účinky cvičení s hudbou na organismus.
 Zná názvy dvou tanců.
 Zvládne dva tance, i s náčiním.
 Rozlišuje hezký a nezvládnutý pohyb. 

Rytmická cvičení s hudbou-
názvy dvou tanců
základní taneční krok 2/3, 3/4
krok poskočný a přísunný
základy cvičení s náčiním - šátek Zvládá pády a skoky do vody z nízkých poloh.

 Uplave vzdálenost 25m.
 Zvládne dva plavecké styly- kraul, prsa. 
Chápe význam a účinky cvičení s hudbou na organismus.
 Zná názvy dvou tanců.
 Zvládne dva tance, i s náčiním.
 Rozlišuje hezký a nezvládnutý pohyb. 

Průpravná, kondiční a kompenzační cvičení-
správné držení těla
význam soustředění při cvičení
příprava organismu pro různé pohybové činnosti
protahovací cvičení
dechová cvičení
Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti:
rozvoj různých druhů lokomoce, rozvoj pohybové představivosti, manipulace s 
náčiním.
Soutěživé hry s relaxačním a motivačním účinkem.

Zná nevhodné činnosti, které ohrožují zdraví.
 Zná několik základních cviků z každé osvojované oblasti.
 Dovede se soustředit na správné a přesné provedení pohybu.

 Zná alespoň 10 pohybových her.
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Tělesná výchova 3. ročník

 Dokáže pohybově vyjádřit náladu, předmět, bytost, zvíře, tvar.
 Zná základní pojmy osvojovaných činností.

 Zvládá konkrétní hry se zjednodušenými pravidly.

 Uvědomuje si význam sportovních her pro rozvoj herních dovedností a herního 
myšlení.

 Uplatňuje zásadu fair-play.
 Chápe význam vytrvalostního běhu.

 Změří a zapíše výkony v osvojovaných disciplínách.

 Upraví doskočiště, připraví start běhu (čára) a zná povely pro start. 
Zvládá s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce 
nebo činnosti prováděné ve skupině a usiluje o jejich stále zlepšení. 
Spolupracuje při jednotlivých týmových pohybových činnostech a soutěžích. Jedná 
fair play. 
uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a pracovních činnostech; 
zaujímá správné základní cvičební polohy 

Sportovní hry:
rozvoj postřehu
technika chytání a hodu míčem - jednoruč, obouruč, vedení míče driblinkem, 
nohou.
Vybíjená, fotbal, floorball

Zopakování základních pravidel při sportu.
Význam pohybu pro zdraví.

První pomoc při ošetření drobných zranění.

Atletika- skok z místa, skok do dálky s rozběhem, odraz z břevna, hod kriketovým 
míčkem, spojení rozběhu s odrazem.
Běh - běžecká abeceda, rychlý běh na 50m, vytrvalostní běh 800m, běh v terénu 
1000m, nízký a polovysoký start.

Základní plavecká výuka:
plavecký styl prsa, kraul,
štafetové plavání.

zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním oslabením 
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí

   

Tělesná výchova 4. ročník

Učivo ŠVP výstupy
Příprava organizmu ke sportovnímu výkonu, zdravotně zaměřené činnosti.
Rytmické a kondiční formy cvičení s hudbou. Základy estetického pohybu.
Organizace a bezpečnost při pohybových činnostech.
Základy sportovních her - míčové a pohybové hry, pohybová tvořivost. Zásady 
jednání a chování.

Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou.
 Spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích nebo 
při činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení.

 Zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka.
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Tělesná výchova 4. ročník

Hra s basketbalovým míčem, střelba na koš, přehazovaná, pravidla přehazované, 
malé kopané, floorbalu. Cviky na zdokonalení obratnosti a pohotovosti.

Komunikace v TV: smluvené signály a povely.
Základy atletiky: rychlý běh, skok do dálky, hod míčkem, rozvoj různých forem 
rychlosti, vytrvalosti, síly a pohyblivosti a koordinace pohybu.
Hod kriketovým míčkem.
Princip štafetového běhu, běh 300 m, 500 m, 800 m.
Technika skoku z místa, skok do dálky.
Základy gymnastiky: cvičení na nářadí a s náčiním odpovídající velikosti a 
hmotnosti, průpravná cvičení a úpoly.
Šplh na tyči.
Cvičení na žíněnce – napojované kotouly, stoj na hlavě apod.
Přitahování do výše čela na hrazdě.
Technika odrazu z můstku při cvičení na koze, roznožka, výskok do kleku, cvičení na 
švédské bedně.
Základní plavecká výuka: zdokonalování plaveckých dovedností (prsa, kraul).
Znak

 Zvládne přihrávky jednoruč a obouruč, driblink.
 Rozliší míče na basketbal a volejbal.
 Reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti.
 Zvládá základní gymnastické prvky: kotouly, skoky přes švihadla, jednoduché 
gymnastické vazby, prostná, základy přeskoku přes kozu.
 Dokáže uplavat vzdálenost 50 m. Zvládá plavecký styl prsa, kraul. Seznamuje se 
s plaveckým stylem znak. 

Uvolňovací a protahovací cviky Zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s 
jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

   

Tělesná výchova 5. ročník

Učivo ŠVP výstupy
Podílí se na realizaci pravidelného režimu, uplatňuje kondičně zaměřené činnosti. 
Projevuje přiměřenou samostatnost a vůli pro zlepšení své úrovně zdatnosti. 

Příprava ke sportovnímu výkonu – příprava organismu, zdravotně zaměřené 
činnosti, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti – tanečky, základy
estetického pohybu. Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojené pohybové dovednosti, 

vytváří varianty osvojených pohybových her. 
Základy sportovních her: míčové a pohybové hry, pohybová tvořivost, cvičení s 
netradičním náčiním.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojené pohybové dovednosti, 
vytváří varianty osvojených pohybových her. 
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Tělesná výchova 5. ročník

Orientuje se v informačních zdrojích v pohybových a sportovních akcích ve škole i v 
místě bydliště. 
Pohybové aktivity a sportovní akce – orientuje se v informačních zdrojích, 
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště, samostatně 
získává potřebné informace. 

Pravidla osvojovaných pohybových činností her a soutěží.

Orientuje se v informačních zdrojích v pohybových a sportovních akcích ve škole i v 
místě bydliště. 

Zásady jednání a chování fair play, olympijské ideály. Jedná v duchu fair play. Dodržuje pravidla her a soutěží.
 Pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje. 

Přihrávky obouruč, jednoruč. Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojené pohybové dovednosti, 
vytváří varianty osvojených pohybových her. 
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojené pohybové dovednosti, 
vytváří varianty osvojených pohybových her. 

Hra s míčem na basketbal, volejbal a házenou. Hra s basketbalovým míčem - střelba 
na koš. Základy dvojtaktu.

Spolupracuje při týmových pohybových činnostech a soutěžích nebo činnosti 
prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení. 
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojené pohybové dovednosti, 
vytváří varianty osvojených pohybových her. 

Zjednodušená pravidla basketbalu, přehazované, malé kopané, florbalu.

Spolupracuje při týmových pohybových činnostech a soutěžích nebo činnosti 
prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení. 
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojené pohybové dovednosti, 
vytváří varianty osvojených pohybových her. 

Základy atletiky- rychlý běh, skok do dálky, hod míčkem, rozvoj různých forem 
rychlosti, vytrvalosti, síly a pohyblivosti a koordinace pohybu.

Zvládá techniku rychlého běhu, nízkého i polovysokého startu, skoku do dálky, 
hodu míčkem. 

Hod kriketovým míčkem.
Štafetový běh, běh 400 m, 500 m, 800 m.

Má osvojenou techniku štafetového běhu. 

Zorganizuje nenáročné pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky. Skok do dálky, skok z místa, měření výkonu.
Změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky. 
Užívá při pohybových činnostech základní tělocvičné názvosloví. 
Cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení. 
Řídí se cviky na zdokonalení obratnosti a pohotovosti. 

Základy gymnastiky - cvičení na nářadí a s náčiním, průpravná cvičení a úpoly.

Reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti. 
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Tělesná výchova 5. ročník

Zvládá základní gymnastické prvky - kotouly, skoky přes švihadlo, šplh na tyči, 
seznamuje se s technikou šplhu na laně, přeskoky přes kozu. 

Šplh na tyči a technika šplhu na laně. Zvládá základní gymnastické prvky - kotouly, skoky přes švihadlo, šplh na tyči, 
seznamuje se s technikou šplhu na laně, přeskoky přes kozu. 
Užívá při pohybových činnostech základní tělocvičné názvosloví. 
Řídí se cviky na zdokonalení obratnosti a pohotovosti. 

Cvičení na žíněnce – napojované kotouly, stoj na hlavě apod.

Reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti. 
Přitahování na hrazdě do výše brady. Reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti. 

Užívá při pohybových činnostech základní tělocvičné názvosloví. Zdokonalování techniky odrazu z můstku při cvičení na koze a švédské bedně.
Zvládá základní gymnastické prvky - kotouly, skoky přes švihadlo, šplh na tyči, 
seznamuje se s technikou šplhu na laně, přeskoky přes kozu. 

Zásady bezpečnosti chování při sportovních aktivitách. Uplatňuje pravidla hygieny a bezpečnosti chování v běžném sportovním prostředí. 
Zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s 
jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením. 

Uvolňovací a protahovací cviky.

zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením v optimálním počtu opakování 
zvládá základní techniku speciálních cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu 
v zrcadle, podle pokynů učitele 

vyrovnávací a nápravná cvičení

upozorní samostatně na činnosti (prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením 
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice

   

Tělesná výchova 6. ročník

Učivo ŠVP výstupy
atletická abeceda užívá běžeckou abecedu 
technika běhu rozezná techniku rychlého a vytrvalostního běhu 
nízký start rozezná techniku rychlého a vytrvalostního běhu 
běh na 50 m až 1500m rozezná techniku rychlého a vytrvalostního běhu 
skok daleký dokáže spojit rozběh a odraz 
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dodržuje zásady bezpečnosti 
hod kriketovým míčkem snaží se aplikovat techniku rozběhu a hodu 

provede základní gymnastické prvky Akrobacie – kotoul vpřed a vzad – obměny, stoj na hlavě, lopatkách
dodržuje zásady bezpečnosti 
provede základní gymnastické prvky Hrazda – náskok do vzporu, přešvihy, průvlek, svisy, sešin
dodržuje zásady bezpečnosti 
provede základní gymnastické prvky Kruhy – houpání, shyby
dodržuje zásady bezpečnosti 
provede základní gymnastické prvky 
dodržuje zásady bezpečnosti 

Přeskok-můstek - koza, švédská bedna - náskok do kleku, vzporu, roznožka,

provede přípravu náčiní a nářadí 
rozpozná zpevňování a uvolňování těla Rytmická a kondiční gymnastika – švihadla, krátké tyče
dokáže koordinovat pohyb těla 

Úpoly – přetahy, přetlaky vhodně reaguje na pokyny, gesta, signály 
snaží se o přesnost pohybu 
dokáže rozlišit správně a nesprávně provedenou pohybovou činnost 
usiluje o zlepšení podle svých předpokladů 
dovede odstranit chybu v provedení pohybu 
provede jednoduchou organizační činnost 
dokáže cvičit se zátěží vlastního těla, skloubit pohyb s hudbou 

kruhový provoz (kondiční cvičení)

dokáže sestavit jednoduchý posilovací plán 
cvičení s plnými míči, s lavičkami dokáže koordinovat pohyb těla 
štafetové běhy a opičí dráhy dokáže koordinovat pohyb těla 
šplh na tyči dokáže koordinovat pohyb těla 

užívá jednotlivé herní činnosti jednotlivce 
dokáže pracovat pro kolektiv 

Kopaná – HČJ, družstvo

respektuje pravidla her i rozhodčího 
užívá jednotlivé herní činnosti jednotlivce Florbal
dokáže pracovat pro kolektiv 
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respektuje pravidla her i rozhodčího 
užívá jednotlivé herní činnosti jednotlivce 
dokáže pracovat pro kolektiv 

Košíková – nácvik driblinku, nácvik hodu na koš, nácvik dvojtaktu

respektuje pravidla her i rozhodčího 
užívá jednotlivé herní činnosti jednotlivce 
dokáže pracovat pro kolektiv 

Přehazovaná

respektuje pravidla her i rozhodčího 
užívá jednotlivé herní činnosti jednotlivce 
dokáže pracovat pro kolektiv 

Vybíjená

respektuje pravidla her i rozhodčího 
užívá jednotlivé herní činnosti jednotlivce 
dokáže pracovat pro kolektiv 

Volejbal

respektuje pravidla her i rozhodčího 
užívá jednotlivé herní činnosti jednotlivce 
dokáže pracovat pro kolektiv 

Softbal – nácvik odpalu

respektuje pravidla her i rozhodčího 
užívá jednotlivé herní činnosti jednotlivce Různé závodivé hry – lavičky, kruhy, švihadla
respektuje pravidla her i rozhodčího 

základní lyžařské dovednosti v rámci 5ti denního lyžařského kurzu naučí se základní lyžařské dovednosti 
základní snowboardové dovednosti v rámci 5ti denního lyžařského kurzu naučí se základní snowboardové dovednosti 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy

   

Tělesná výchova 7. ročník

Učivo ŠVP výstupy
atletická abeceda užívá běžeckou abecedu (skipink, liftink, zakopávání, předkopávání,...) 
technika běhu rozezná techniku rychlého a vytrvalostního běhu, štafetové předávky 
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používá požadovanou techniku 
nízký start rozezná techniku rychlého a vytrvalostního běhu, štafetové předávky 

rozezná techniku rychlého a vytrvalostního běhu, štafetové předávky běh na 50 m až 1500 m
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti 
dokáže spojit rozběh a odraz (z prkna) 
používá požadovanou techniku 
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti 

skok daleký

dodržuje zásady bezpečnosti 
používá požadovanou techniku 
snaží se aplikovat techniku hodu (i z rozběhu) 

hod kriketovým míčkem

dodržuje zásady bezpečnosti 
provede základní gymnastické prvky 
dokáže rozlišit správně a nesprávně provedenou pohybovou činnost 
dovede odstranit chybu v provedení pohybu 
dodržuje zásady bezpečnosti 
provede přípravu náčiní a nářadí 

Akrobacie – kotoul vpřed a vzad – obměny, stoj na hlavě, lopatkách

dokáže koordinovat pohyb těla 
snaží se o přesnost pohybu 
provede základní gymnastické prvky 
usiluje o zlepšení podle svých předpokladů 
dodržuje zásady bezpečnosti 
provede přípravu náčiní a nářadí 
dokáže cvičit se zátěží vlastního těla, skloubit pohyb s hudbou 

Hrazda – náskok do vzporu, přešvihy, průvlek, svisy, sešin, výmyk odrazem 
jednonož

dokáže koordinovat pohyb těla 
snaží se o přesnost pohybu 
provede základní gymnastické prvky 
usiluje o zlepšení podle svých předpokladů 
dodržuje zásady bezpečnosti 

Kruhy – houpání, shyby

dokáže cvičit se zátěží vlastního těla, skloubit pohyb s hudbou 
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dokáže koordinovat pohyb těla 
snaží se o přesnost pohybu 
provede základní gymnastické prvky 
dodržuje zásady bezpečnosti 

Přeskok-můstek - koza, švédská bedna - náskok do kleku, vzporu, roznožka,

provede přípravu náčiní a nářadí 
rozpozná zpevňování a uvolňování těla 
snaží se o přesnost pohybu 

Rytmická a kondiční gymnastika – švihadla, krátké tyče

dovede odstranit chybu v provedení pohybu 
Úpoly – přetahy, přetlaky vhodně reaguje na pokyny, gesta, signály 

volí vhodný rozvojový program 
vhodně reaguje na pokyny, gesta, signály 
provede přípravu náčiní a nářadí 
provede jednoduchou organizační činnost 
dokáže cvičit se zátěží vlastního těla, skloubit pohyb s hudbou 

kruhový provoz

dokáže sestavit jednoduchý posilovací plán 
vhodně reaguje na pokyny, gesta, signály cvičení s plnými míči, s lavičkami
provede přípravu náčiní a nářadí 

štafetové běhy a opičí dráhy vhodně reaguje na pokyny, gesta, signály 
šplh na tyči dodržuje zásady bezpečnosti 
šplh na laně - smyčka dodržuje zásady bezpečnosti 

užívá jednotlivé herní činnosti jednotlivce 
dokáže pracovat pro kolektiv 
respektuje pravidla her i rozhodčího 

Kopaná – HČJ, družstvo

rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče a rozhodčího 
užívá jednotlivé herní činnosti jednotlivce 
dokáže pracovat pro kolektiv 
respektuje pravidla her i rozhodčího 

Florbal

rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče a rozhodčího 
Košíková – nácvik driblinku, nácvik hodu na koš, nácvik dvojtaktu užívá jednotlivé herní činnosti jednotlivce 
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Tělesná výchova 7. ročník

dokáže pracovat pro kolektiv 
respektuje pravidla her i rozhodčího 
rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče a rozhodčího 
užívá jednotlivé herní činnosti jednotlivce 
dokáže pracovat pro kolektiv 
respektuje pravidla her i rozhodčího 

Přehazovaná

rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče a rozhodčího 
užívá jednotlivé herní činnosti jednotlivce 
dokáže pracovat pro kolektiv 
respektuje pravidla her i rozhodčího 

Vybíjená

rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče a rozhodčího 
užívá jednotlivé herní činnosti jednotlivce 
dokáže pracovat pro kolektiv 
respektuje pravidla her i rozhodčího 

Volejbal

rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče a rozhodčího 
užívá jednotlivé herní činnosti jednotlivce 
dokáže pracovat pro kolektiv 
respektuje pravidla her i rozhodčího 

Softbal – nácvik odpalu

rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče a rozhodčího 
respektuje pravidla her i rozhodčího Různé závodivé hry – lavičky, kruhy, švihadla
naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné soupeření, 
pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu 
naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné soupeření, 
pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu 

základní lyžařské dovednosti v rámci 5ti denního lyžařského kurzu

naučí se základní lyžařské dovednosti 
základní snowboardové dovednosti v rámci 5ti denního lyžařského kurzu naučí se základní snowboardové dovednosti 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
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Tělesná výchova 8. ročník

Učivo ŠVP výstupy
atletická abeceda užívá běžeckou abecedu 
technika běhu rozezná techniku rychlého a vytrvalostního běhu, štafetové předávky 

rozezná techniku rychlého a vytrvalostního běhu, štafetové předávky nízký start
používá požadovanou techniku 
rozezná techniku rychlého a vytrvalostního běhu, štafetové předávky 
používá požadovanou techniku 
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti 

běh na 50 m až 1500 m

žák je schopen zpracovat naměřená data o pohybových aktivitách a podílí se na 
jejich prezentaci 
dokáže spojit rozběh a odraz (z prkna) 
používá požadovanou techniku 
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti 
žák je schopen zpracovat naměřená data o pohybových aktivitách a podílí se na 
jejich prezentaci 

skok daleký

dodržuje zásady bezpečnosti 
používá požadovanou techniku 
snaží se aplikovat techniku hodu (i z rozběhu) 
žák je schopen zpracovat naměřená data o pohybových aktivitách a podílí se na 
jejich prezentaci 

hod granátem (kriketovým míčkem)

dodržuje zásady bezpečnosti 
snaží se o přesnost pohybu 
provede základní gymnastické prvky 
dokáže rozlišit správně a nesprávně provedenou pohybovou činnost 
usiluje o zlepšení podle svých předpokladů 
dovede odstranit chybu v provedení pohybu 

Akrobacie – stoj na rukou, přemet stranou

dodržuje zásady bezpečnosti 
snaží se o přesnost pohybu Hrazda – náskok do vzporu, přešvihy, průvlek, svisy, sešin, výmyk odrazem snožmo
usiluje o zlepšení podle svých předpokladů 
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Tělesná výchova 8. ročník

dodržuje zásady bezpečnosti 
dokáže cvičit se zátěží vlastního těla, skloubit pohyb s hudbou 
snaží se o přesnost pohybu 
usiluje o zlepšení podle svých předpokladů 
dodržuje zásady bezpečnosti 

Kruhy – houpání s obraty, shyby, svis vznesmo a svis střemhlav

dokáže cvičit se zátěží vlastního těla, skloubit pohyb s hudbou 
snaží se o přesnost pohybu 
usiluje o zlepšení podle svých předpokladů 

Přeskok-můstek - koza, švédská bedna - náskok do kleku, vzporu, roznožka,

dodržuje zásady bezpečnosti 
snaží se o přesnost pohybu Rytmická a kondiční gymnastika – švihadla, krátké tyče
dokáže rozlišit správně a nesprávně provedenou pohybovou činnost 

Úpoly – přetahy, přetlaky vhodně reaguje na pokyny, gesta, signály 
volí vhodný rozvojový program 
dokáže uplatňovat cílevědomost při korekci zdravotních oslabení 
rozpozná zpevňování a uvolňování těla 
dovede odstranit chybu v provedení pohybu 
provede jednoduchou organizační činnost 
dokáže cvičit se zátěží vlastního těla, skloubit pohyb s hudbou 
dokáže sestavit jednoduchý posilovací plán 

kruhový provoz

dokáže sám dle posilovacího plánu cvičit 
vhodně reaguje na pokyny, gesta, signály cvičení s plnými míči, s lavičkami
dokáže koordinovat pohyb těla 

štafetové běhy a opičí dráhy vhodně reaguje na pokyny, gesta, signály 
provede přípravu náčiní a nářadí šplh na tyči
dokáže koordinovat pohyb těla 
provede přípravu náčiní a nářadí šplh na laně - smyčka
dokáže koordinovat pohyb těla 
užívá jednotlivé herní činnosti jednotlivce Kopaná – HČJ, družstvo
dokáže pracovat pro kolektiv 
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respektuje pravidla her i rozhodčího 
rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče a rozhodčího 
užívá jednotlivé herní činnosti jednotlivce 
dokáže pracovat pro kolektiv 
respektuje pravidla her i rozhodčího 

Florbal

rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče a rozhodčího 
užívá jednotlivé herní činnosti jednotlivce 
dokáže pracovat pro kolektiv 
respektuje pravidla her i rozhodčího 

Košíková – nácvik driblinku, nácvik hodu na koš, nácvik dvojtaktu

rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče a rozhodčího 
užívá jednotlivé herní činnosti jednotlivce 
dokáže pracovat pro kolektiv 
respektuje pravidla her i rozhodčího 

Přehazovaná

rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče a rozhodčího 
užívá jednotlivé herní činnosti jednotlivce 
dokáže pracovat pro kolektiv 
respektuje pravidla her i rozhodčího 

Vybíjená

rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče a rozhodčího 
užívá jednotlivé herní činnosti jednotlivce 
dokáže pracovat pro kolektiv 
respektuje pravidla her i rozhodčího 

Volejbal

rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče a rozhodčího 
užívá jednotlivé herní činnosti jednotlivce 
dokáže pracovat pro kolektiv 
respektuje pravidla her i rozhodčího 

Softbal – nácvik odpalu

rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče a rozhodčího 
respektuje pravidla her i rozhodčího Různé závodivé hry – lavičky, kruhy, švihadla
naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné soupeření, 
pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu 
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Tělesná výchova 8. ročník

dodržuje zásady bezpečnosti 
naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné soupeření, 
pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu 
ovládá základní manipulace s kánoí 
dodržuje pravidla bezpečnosti při plavbě po řece 
ovládá základní cyklistické dovednosti 

základní vodácké dovednosti na stojaté i mírně tekoucí vodě a základní cyklistické 
dovednosti v rámci 6ti denního kurzu

dodržuje pravidla bezpečnosti silničního provozu i jízdy ve skupině 
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

   

Tělesná výchova 9. ročník

Učivo ŠVP výstupy
užívá běžeckou abecedu atletická abeceda
dokáže se samostatně připravit na danou pohybovou aktivitu 

technika běhu rozezná techniku rychlého a vytrvalostního běhu, štafetové předávky 
rozezná techniku rychlého a vytrvalostního běhu, štafetové předávky nízký start
používá požadovanou techniku 
rozezná techniku rychlého a vytrvalostního běhu, štafetové předávky 
používá požadovanou techniku 

běh na 50 m až 1500 m

žák je schopen zpracovat naměřená data o pohybových aktivitách a podílí se na 
jejich prezentaci 
dokáže spojit rozběh a odraz (z prkna) 
používá požadovanou techniku 

skok daleký

žák je schopen zpracovat naměřená data o pohybových aktivitách a podílí se na 
jejich prezentaci 

hod granátem používá požadovanou techniku 
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Tělesná výchova 9. ročník

snaží se aplikovat techniku hodu (i z rozběhu 
žák je schopen zpracovat naměřená data o pohybových aktivitách a podílí se na 
jejich prezentaci 
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti 
provede základní gymnastické prvky 
dokáže rozlišit správně a nesprávně provedenou pohybovou činnost 
usiluje o zlepšení podle svých předpokladů 
dovede odstranit chybu v provedení pohybu 
dodržuje zásady bezpečnosti 
provede přípravu náčiní a nářadí 
dbá o svoji bezpečnost 

Akrobacie – stoj na rukou, přemet stranou

dokáže koordinovat pohyb těla 
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti 
provede základní gymnastické prvky 
usiluje o zlepšení podle svých předpokladů 
dodržuje zásady bezpečnosti 
provede přípravu náčiní a nářadí 
dokáže cvičit se zátěží vlastního těla, skloubit pohyb s hudbou 
dbá o svoji bezpečnost 

Hrazda – náskok do vzporu, přešvihy, průvlek, svisy, sešin, výmyk odrazem snožmo

dokáže koordinovat pohyb těla 
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti 
provede základní gymnastické prvky 
usiluje o zlepšení podle svých předpokladů 
dodržuje zásady bezpečnosti 
provede přípravu náčiní a nářadí 
dokáže cvičit se zátěží vlastního těla, skloubit pohyb s hudbou 
dbá o svoji bezpečnost 

Kruhy – houpání s obraty, shyby, svis vznesmo a svis střemhlav

dokáže koordinovat pohyb těla 
Přeskok-můstek - koza, švédská bedna - náskok do kleku, vzporu, roznožka provede základní gymnastické prvky 
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Tělesná výchova 9. ročník

dodržuje zásady bezpečnosti 
provede přípravu náčiní a nářadí 
dbá o svoji bezpečnost 
dokáže koordinovat pohyb těla 
rozpozná zpevňování a uvolňování těla 
vhodně reaguje na pokyny, gesta, signály 

Rytmická a kondiční gymnastika – švihadla, krátké tyče

dokáže se samostatně připravit na danou pohybovou aktivitu 
Úpoly – přetahy, přetlaky vhodně reaguje na pokyny, gesta, signály 

usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti 
volí vhodný rozvojový program 
dokáže uplatňovat cílevědomost při korekci zdravotních oslabení, uplatňuje vhodné 
a bezpečné chování i v méně známém prostředí 
rozpozná zpevňování a uvolňování těla 
dokáže rozlišit správně a nesprávně provedenou pohybovou činnost 
usiluje o zlepšení podle svých předpokladů 
dovede odstranit chybu v provedení pohybu 
vhodně reaguje na pokyny, gesta, signály 
dokáže cvičit se zátěží vlastního těla, skloubit pohyb s hudbou 
dokáže sestavit jednoduchý posilovací plán 
dokáže sám dle posilovacího plánu cvičit 

kruhový provoz

dokáže koordinovat pohyb těla 
cvičení s plnými míči, s lavičkami provede přípravu náčiní a nářadí 
Rychlostní a obratnostní cvičení
- štafetové běhy a opičí dráhy

dokáže koordinovat pohyb těla 

šplh na tyči dokáže koordinovat pohyb těla 
šplh na laně - smyčka dokáže koordinovat pohyb těla 

užívá jednotlivé herní činnosti jednotlivce 
dokáže pracovat pro kolektiv 
respektuje pravidla her i rozhodčího 

Kopaná – HČJ, družstvo

naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné soupeření, 
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Tělesná výchova 9. ročník

pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu 
rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče a rozhodčího 
užívá jednotlivé herní činnosti jednotlivce 
dokáže pracovat pro kolektiv 
respektuje pravidla her i rozhodčího 
naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné soupeření, 
pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu 

Florbal

rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče a rozhodčího 
užívá jednotlivé herní činnosti jednotlivce 
dokáže pracovat pro kolektiv 
respektuje pravidla her i rozhodčího 
naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné soupeření, 
pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu 

Košíková – nácvik driblinku, nácvik hodu na koš, nácvik dvojtaktu

rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče a rozhodčího 
užívá jednotlivé herní činnosti jednotlivce 
dokáže pracovat pro kolektiv 
respektuje pravidla her i rozhodčího 
naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné soupeření, 
pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu 

Přehazovaná

rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče a rozhodčího 
užívá jednotlivé herní činnosti jednotlivce 
dokáže pracovat pro kolektiv 
respektuje pravidla her i rozhodčího 
naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné soupeření, 
pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu 

Vybíjená

rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče a rozhodčího 
užívá jednotlivé herní činnosti jednotlivce 
dokáže pracovat pro kolektiv 
respektuje pravidla her i rozhodčího 

Volejbal

naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné soupeření, 
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Tělesná výchova 9. ročník

pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu 
rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče a rozhodčího 
užívá jednotlivé herní činnosti jednotlivce 
dokáže pracovat pro kolektiv 
respektuje pravidla her i rozhodčího 
naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné soupeření, 
pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu 

Softbal – nácvik odpalu

rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče a rozhodčího 
Různé závodivé hry – lavičky, kruhy, švihadla naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné soupeření, 

pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu 
dokáže uplatňovat cílevědomost při korekci zdravotních oslabení, uplatňuje vhodné 
a bezpečné chování i v méně známém prostředí 
naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné soupeření, 
pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu 
ovládá základní manipulace s kánoí 
dodržuje pravidla bezpečnosti při plavbě po řece 
ovládá základní cyklistické dovednosti 
dodržuje pravidla bezpečnosti silničního provozu i jízdy ve skupině 
dbá o bezpečnost 
dokáže reagovat na vzniklé situace 
dokáže zorganizovat sám nebo v týmu sportovní činnost pro své spolužáky 

Turistika a pobyt v přírodě
- základní vodácké dovednosti na stojaté i mírně tekoucí vodě a základní cyklistické 
dovednosti v rámci 6ti denního kurzu

dbá na zdraví životní styl 
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
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5.20 Výchova ke zdraví 

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

Celkem

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
  Povinný    

   

Název předmětu Výchova ke zdraví
Oblast Člověk a zdraví
Charakteristika předmětu Vzdělávací obor Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení všech jeho 

složek (sociální, psychické a fyzické) a učí je být za ně odpovědný. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na 
obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí. Žáci si osvojují 
zásady zdravého životního stylu a jsou vedeni k jejich uplatňování ve svém životě i k osvojování účelného 
chování při ohrožení v každodenních rizikových situacích i při mimořádných událostech. Vzhledem k 
individuálnímu i sociálnímu rozměru zdraví vzdělávací obor Výchova ke zdraví obsahuje výchovu k 
mezilidským vztahům a je velmi úzce propojen s průřezovým tématem Osobnostní a sociální výchova. Žáci 
si rozšiřují a prohlubují poznatky o sobě i vztazích mezi lidmi, partnerských vztazích, manželství a rodině, 
škole a společenství vrstevníků.

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

 6. ročník – 1 hod. týdně
 Vzdělávání je zaměřeno na
- preventivní ochranu zdraví
- na základní hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky
- na dovednosti odmítat škodlivé látky
- předcházení úrazům
- upevnění návyků poskytovat základní první pomoc

Integrace předmětů • Výchova ke zdraví
Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 

Kompetence k učení:
Žáci jsou vedeni k
- efektivnímu učení
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Název předmětu Výchova ke zdraví
- vyhledávají a třídí informace, využívá je v procesu učení
- vytváří si komplexnější pohled na přírodní a společenské jevy
- plánují, organizují a řídí vlastní učení
Učitel
- se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků
- zadává úkoly, které vyžadují využití poznatků z různých předmětů
- zařazuje metody, při kterých docházejí k závěrům, řešením sami žáci
- sleduje při hodině pokrok všech žáků
Kompetence k řešení problémů:
Žáci 
- vnímají nejrůznější problémové situace – mimořádné situace, krizové situace a plánují způsob řešení 
problémů
- vyhledávají informace vhodné k řešení problémů
- kriticky myslí
- jsou schopni obhájit svá rozhodnutí
Učitel
- klade otevřené otázky
- ukazuje žákovi cestu ke správnému řešení prostřednictvím jeho chyb
- podněcuje žáky k argumentaci
Kompetence komunikativní:
Žáci 
- komunikují na odpovídající úrovni
- si osvojí kultivovaný ústní projev
- účinně se zapojují do diskuze
- uplatňují bezpečné a odpovědné sexuální chování s ohledem na zdraví a etické partnerskévztahy
Učitel
- vede žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu
- vytváří příležitosti k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů, grafů
- vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky

kompetence žáků 

Kompetence sociální a personální:
Žáci 
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Název předmětu Výchova ke zdraví
- spolupracují ve skupině
- se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu
- v případě potřeby poskytnou pomoc nebo o ni požádají
Učitel
- zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat
- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
Kompetence občanské:
Žáci
- respektují názory ostatních
- si formují volní a charakterové rysy
- se zodpovědně rozhodují podle dané situace
- chápou základní ekologické souvislosti, respektují požadavky na kvalitní životní prostředí
- rozhodují se v zájmu podpory a ochrany zdraví
Učitel
- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé
- umožňuje, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její výsledky
- se zajímá, jak vyhovuje žákům jeho způsob výuky
Kompetence pracovní:
Žáci 
- si zdokonalují grafický projev
- jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce
- mohou využít ICT pro hledání informací
- využívají znalostí v běžné praxi
- ovládají základní postupy první pomoci
Učitel
- umožňuje žákům, aby při hodině pracovali s odbornou literaturou, encyklopediemi,…
- vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti
- vytváří pro žáky příležitosti k aplikacím v modelových situacích
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Výchova ke zdraví 6. ročník

Učivo ŠVP výstupy
Pracovních a odpočinkové aktivity, volný čas, význam pohybu pro zdraví. Usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví. 
Úrazy při sportu, v dopravě, jejich předcházení. Základy první pomoci. Rizika silniční 
a železniční dopravy, postup v případě dopravní nehody (tísňová volání, zajištění 
bezpečnosti).

Projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy, 
aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí, v případě potřeby 
poskytne adekvátní první pomoc. 

Odpovědnost jedince za zdraví, podpora zdravého životního stylu. Vyjádří vlastní názor k problematice zdraví, diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, 
rodiny i v nejbližším okolí. 

Klasifikace mimořádných situací, varovný signál a jiné způsoby varování, základní 
úkoly ochrany obyvatelstva, evakuace. Vzájemná pomoc v rizikových situacích.

Uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích ohrožení, 
nebezpečí i mimořádných situací. 

Bezpečný pohyb v rizikovém prostředí, nebezpečí komunikace prostřednictvím 
elektronických médií. Pozitivní životní cíle a hodnoty, zneužívání návykových látek, 
dopink ve sportu, jiné závislosti; centra odborné pomoci.

Uvádí do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním 
návykových látek a životní perspektivu mladého člověka. Uplatňuje osvojené 
sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve 
škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě i druhým. 

Komunikace s vrstevníky.
Vztahy a pravidla soužití v rámci komunity

Respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými vrstevníky, přispívá k 
utváření dobrých mezilidských vztahů v komunitě.
 Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a uvede příklady pozitivního a 
negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická komunita, rodinné 
prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví. 

Celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci Vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním 
zdravím, vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou 
zdraví.
 Posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska zodpovědnosti za vlastní zdraví i za 
zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory 
zdraví. 

Stres a jeho vztah ke zdraví – kompenzační, relaxační a regenerační techniky k 
překonávání únavy, stresových reakcí a k posilování duševní odolnosti.
Psychohygiena.

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

Manipulativní způsoby komunikace, reklama, sektářství. Vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv 
vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti 
manipulaci a agresi 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  "Klíče k budoucnosti" 

215

Výchova ke zdraví 6. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí

    

5.21 Pracovní činnosti 

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

Celkem

1 1 1 1 1 0 1 1 1 8
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný
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Název předmětu Pracovní činnosti
Oblast Člověk a svět práce
Charakteristika předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání 

základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a 
profesní orientace žáků.
Koncepce vzdělávací oblasti Člověk a svět práce vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci 
přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých podobách a širších 
souvislostech.
Vzdělávací oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a 
doplňuje celé základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve 
společnosti. Tím se odlišuje od ostatních vzdělávacích oblastí a je jejich určitou protiváhou. Je založena na 
tvůrčí myšlenkové spoluúčasti žáků.
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy 
Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů, které jsou pro školu 
povinné. Na 2. stupni je rozdělen na osm tematických okruhů Práce s technickými materiály, Design a 
konstruování, Pěstitelské práce a chovatelství, Provoz a údržba domácnosti, Příprava pokrmů, Práce s 
laboratorní technikou, Využití digitálních technologií, Svět práce. Tematické okruhy na 2. stupni tvoří 
nabídku, z níž tematický okruh Svět práce je povinný, a z ostatních školy vybírají podle svých podmínek a 
pedagogických záměrů minimálně jeden další okruh. Vybrané tematické okruhy je nutné realizovat v plném 
rozsahu. Vzdělávací obsah je realizován na 1. i 2. stupni
vzdělávání a je určen všem žákům (tedy chlapcům i dívkám bez rozdílu).
Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se 
plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Ve všech tematických okruzích jsou 
žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. V závislosti na věku žáků se 
postupně buduje systém, který žákům poskytuje důležité informace ze sféry výkonu práce a pomáhá jim při 
odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření. Proto je vhodné zařazovat do vzdělávání žáků co 
největší počet tematických okruhů
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vede 
žáky k:
- pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce
- osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k organizaci a plánování 
práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i v běžném životě
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Název předmětu Pracovní činnosti
- vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při 
pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledku
- poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena s pracovní činností člověka
- autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře, k novému postoji a 
hodnotám ve vztahu k práci člověka, technice a životnímu prostředí
- chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k rozvíjení 
podnikatelského myšlení
- orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení potřebných 
poznatků a dovedností významných pro možnost uplatnění, pro volbu vlastního profesního zaměření a pro 
další životní a profesní orientaci. 

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

1. ročník – 1 hod. týdně
2. ročník – 1 hod. týdně
3. ročník – 1 hod. týdně
4. ročník – 1 hod. týdně
5. ročník – 1 hod. týdně
6. ročník – 1 hod. týdně
8. ročník – 1 hod. týdně
9. ročník – 1 hod. týdně
Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při 
práci.
Předmět pracovní činnosti v 1. až 5. ročníku - žáci se v něm učí pracovat s různými materiály a osvojují si 
základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost 
samostatně i v týmu. Žáci mohou využít při práci učebnu výtvarné výchovy, dílny a školní kuchyňku.
Vzhledem k materiálně technickým podmínkám a pedagogickým záměrům školy jsou vybrány tematické 
okruhy pro skupinu chlapců a skupinu dívek, které jsou vyučovány odděleně v 8. a 9. ročníku. V 8. a 9. 
ročníku je pro obě skupiny zařazen tematický okruh Svět práce.
Vzdělávání v pracovní výchově chlapců směřuje k:
- získání základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, zejména při ručním 
opracování materiálu
- osvojování správné volby a používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při prácI, osvojení si práce s 
dostupnou mechanizací a technikou, včetně techniky výpočetní, a to v základní uživatelské úrovni
- osvojení a uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, základů organizace a 
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Název předmětu Pracovní činnosti
plánování práce a technologické kázně
- získání pozitivního vztahu k práci a odpovědného a tvořivého postoje k vlastní činnosti a její kvalitě
- získávání orientace v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení 
potřebných poznatků a dovedností významných pro volbu vlastního profesního zaměření a pro další životní 
a profesní orientaci
- seznámení s historií významných a zajímavých vynálezů technického pokroku pro poznání a pochopení 
kontinuity vývoje technické vyspělosti a ekonomických podmínek života společnosti
Vzdělávání v pracovní výchově dívek směřuje k:
- získání základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, zejména činnostech v 
domácnosti, vedení domácnosti apod.
- poznání vybraných technologických výrobních postupů, materiálů a jejich užitných vlastností, surovin a 
plodin a osvojení si jednoduchých pracovních postupů pro běžný život
- osvojení si a uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany při práci, hygieny práce, základů organizace a 
plánování práce a technologické kázně
- získání pozitivního vztahu k práci a odpovědného a tvořivého postoje k vlastní činnosti a její kvalitě
- získání orientace v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojování 
potřebných poznatků a dovedností významných pro volbu vlastního profesního zaměření a pro další životní 
a profesní orientaci

Integrace předmětů • Člověk a svět práce
Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení:
1. stupeň
- žáci si osvojují základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních oblastí, učí se používat vhodné 
nástroje, nářadí a pomůcky při práci i v běžném životě
- učitel umožňuje žákům používat různé materiály, vhodné nástroje a nářadí
- učitel pozoruje pokrok u všech žáků
- učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů
2. stupeň
Žák
- poznává smysl a cíl učení
- má pozitivní vztah k učení prostřednictví zadávaných úkolů v rámci výuky
- umí posoudit vlastní pokrok
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Název předmětu Pracovní činnosti
- kriticky zhodnotí výsledky své práce a diskutuje o nich
Učitel 
- zadává úkoly, které umožní volbu různých postupů
- vede žáky, aby v hodinách pracovali s odbornou literaturou
- pozoruje pokrok u všech žáků v hodině
Kompetence k řešení problémů:
1. stupeň
- žáci promýšlejí pracovní postupy při plnění zadaných úkolů 
- učitel se snaží rozvíjet u žáků tvořivost, vede je k uplatňování vlastních nápadů
2. stupeň
Žák
- promýšlí pracovní postupy praktických cvičení
- při řešení se učí chápat, že se při práci budou setkávat s problémy, které nemají jen
jedno správné řešení
- poznatky aplikuje v praxi
Učitel 
- se zajímá o náměty 
- klade otevřené otázky
Kompetence komunikativní:
1. stupeň
- žáci si rozšiřují slovní zásobu v oblasti pracovních nástrojů, nářadí a pomůcek, učí se popsat postup práce
učitel vede žáky k užívání správné terminologie
2. stupeň
Žák
- se učí správnému technologickému postupu při práci
- při komunikaci používá správné technické názvosloví
- využívá informační zdroje k získání nových poznatků
Učitel 
- zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují
- vede žáky, aby na sebe brali ohledy
Kompetence sociální a personální:
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Název předmětu Pracovní činnosti
1. stupeň
- učitel vede žáky ke spolupráci a vzájemné pomoci
- žáci pracují ve skupině, vytvářejí společné práce, při kterých se učí spolupracovat a respektovat nápady 
druhých, společně se snaží o dosažení kvalitního výsledku
2. stupeň
Žáci 
- pracují ve skupinách
- spolupracují při řešení problémů
- přispívají k diskusi a respektují názory jiných
- učí se věcně argumentovat
Učitel 
- podle potřeby pomáhá žákům
- každému žákovi umožňuje zažít úspěch
- dodává žáků sebedůvěru
Kompetence občanské:
1. stupeň
- učitel vytváří u žáků pozitivní vztah k práci a vede je k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků 
práce
- učitel umožňuje žákům, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky
- učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch
2. stupeň
Žáci 
- respektují pravidla při práci
- dokážou přivolat pomoc při zranění
- chápou základní ekologické souvislosti, chrání a oceňují naše kulturní tradice a historické dědictví
- projevují pozitivní postoj k uměleckým dílům
Učitel 
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
- dodává žákům sebedůvěru
Kompetence pracovní:
1. stupeň
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Název předmětu Pracovní činnosti
- učitel vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti a hygieny včetně používání ochranných 
pracovních prostředků
- učitel vede žáky ke správným způsobům užití materiálu a pracovních nástrojů
- učitel zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků a podle potřeby žákům v činnostech 
pomáhá
- žáci správně a zodpovědně zachází s pracovními pomůckami
2. stupeň
Žák 
- dodržuje bezpečnostní a hygienická pravidla při práci
- používá bezpečně a účinně nástroje, vybavení, materiály
- dodržuje technologický postup a pravidla, plní povinnosti, myslí na ochranu svého zdraví a zdraví druhých
- dbá na ochranu životního prostředí
- své znalosti využívá v běžné praxi.
Učitel 
- vede žáky ke správným způsobům užití materiálů a nástrojů
- pozoruje pokrok při práci v hodině
- jasnými pokyny směřuje činnosti ke stanovenému cíli
- hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok

   

Pracovní činnosti 1. ročník

Učivo ŠVP výstupy
Práce s papírem – mačká, trhá, lepí, překládá, skládá a vytváří jednoduché tvary. mačkání, vytrhávání, překládání, stříhání, lepení papíru;
Udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce. 
Práce s textilem – stříhá a lepí textil. stříhání, lepení textilu, tvoření koláže;
Udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce. 
Práce s přírodninami – navléká, aranžuje; třídí při sběru přírodní materiál, pracuje 
podle slovního návodu nebo předlohy. 

navlékání, aranžování, třídění přírodnin;

Udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce. 
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Pracovní činnosti 1. ročník

Konstrukční činnosti - sestavuje stavebnicové prvky, montuje a demontuje 
stavebnici. 

práce se stavebnicí /montáž – demontáž/;

Udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce. 
Pěstitelské práce – seznamuje se s pravidly péče o pokojové rostliny. základy péče o pokojové rostliny - otírání listů, zalévání;
Udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce. 
Příprava pokrmů – poznává základy správného stolování a společenského chování, 
připraví ovocný a zeleninový salát.¨ 

základy správného stolování;

Udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce. 
Modelování - vymodeluje číslice, zvířátka, písmena, ovoce, zeleninu. práce s modelínou a keramickou hlínou, modelování, vykrajování;
Udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace

   

Pracovní činnosti 2. ročník

Učivo ŠVP výstupy
Práce s papírem – mačká, trhá, lepí, stříhá, vystřihuje, překládá a skládá papír, 
vytváří jednoduché prostorové tvary z papíru. 
Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce. 

práce s papírem - stříhání, lepení, překládání, trhání; vytváření jednoduchých 
prostorových tvarů;

Udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce. 
Práce s textilem – stříhá textil a nalepí textilii, snaží se navléknout jehlu, udělat 
uzel, zadní steh, přišívá knoflíky. 
Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce. 

práce s drobným materiálem – textil; navlékání jehly, zadní steh

Udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce. 

práce s drobným materiálem - třídění přírodních materiálů, tvoření koláží; Práce s přírodninami – navléká, aranžuje, třídí při sběru přírodní materiál, pracuje 
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Pracovní činnosti 2. ročník

podle slovního návodu nebo předlohy. 
Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce. 
Udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce. 
Konstrukční činnosti – sestavuje stavebnicové prvky, montuje a demontuje 
stavebnici. 
Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce. 

konstrukční činnosti - práce se stavebnicí /montáž, demontáž/;

Udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce. 
Pěstitelské práce – pečuje o pokojové květiny, seje semínka rostlin. Provádí 
pozorování přírody, zaznamenává a zhodnotí výsledky pozorování. 
Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce. 

základy péče o pokojové květiny - otírání listů, zalévání; vysévání semínek, 
sledování růstu, zaznamenávání

Udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce. 
Příprava pokrmů – používá základy správného stolování a společenského chování, 
připravuje saláty, esteticky upraví jídlo na talíři. 
Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce. 

příprava jednoduchých studených pokrmů, stolování;

Udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice

   

Pracovní činnosti 3. ročník

Učivo ŠVP výstupy
Práce s drobným materiálem - vytváří jednoduchými postupy různé předměty z 
tradičních a netradičních materiálů, prostorové útvary z papíru. Využívá při 
tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic. Volí vhodné 
pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu. 

práce s drobným materiálem - papír a karton, přírodniny, textil; vlastnosti 
materiálů; funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů; jednoduché pracovní 
postupy; využití tradic a lidových zvyků;

Přírodniny - dovede navlékat, aranžovat, dotvářet, opracovávat a třídit při sběru 
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Pracovní činnosti 3. ročník

přírodní materiál, pracuje podle slovního návodu nebo předlohy. 
Textil - navlékne jehlu, udělá uzel, stříhá textil, přišije knoflíky, slepí textilii, vyrobí 
jednoduchý textilní výrobek. 

práce se stavebnicemi, montování a demontování, sestavování modelů Konstrukční činnosti – sestavuje a demontuje stavebnicové modely. 
základní podmínky pro pěstování rostlin, pěstování ze semen v místnosti Pěstitelské práce – provádí pozorování přírody, zaznamenává a zhodnotí výsledky 

pozorování, pečuje o nenáročné rostliny. 
příprava pokrmů - základní vybavení kuchyně; výběr a nákup potravin; jednoduchá 
úprava stolu, pravidla správného stolování;

Příprava pokrmů - orientuje se v základním vybavení kuchyně, chová se vhodně při 
stolování, připraví tabuli pro jednoduché stolování, připraví jednoduchý pokrm 
(studená kuchyně), udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy 
hygieny a bezpečnosti práce. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá

   

Pracovní činnosti 4. ročník

Učivo ŠVP výstupy
vlastnosti materiálu; funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů, jednoduché 
pracovní postupy; využití tradic a lidových zvyků; vyřezávání, děrování, polepování, 
tapetování vytváření prostorové konstrukce, základy aranžování a využití 
samorostů; činnosti s různým materiálem s prvky lidových tradic; stehy - přední, 
zadní, ozdobný; zásady hygieny a bezpečnosti práce

Práce s drobným materiálem - vytváří přiměřenými pracovními operacemi a 
postupy na základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu; volí 
vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu; 
pracuje s modelovací hmotou, keramickou hlínou. Využívá při tvořivých činnostech 
s různým materiálem prvky lidových tradic. 

práce se stavebnicemi - plošnými, konstrukčními, prostorovými, práce s návodem; 
montáž a demontáž stavebnic, sestavení složitějších stavebnicových prvků, práce 
podle slovního návodu, předlohy; dodržování zásad hygieny a bezpečnosti práce;

Konstrukční činnosti - sestavuje obtížnější modely ze stavebnic, pracuje podle 
vlastní předlohy nebo návodu, označuje správně nástroje i součásti stavebnic. 

pěstování rostlin, pěstování pokojových rostlin, pěstování rostlin ze semen v 
místnosti, péče o pokojové květiny,

Pěstitelské práce - provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede 
pěstitelské pokusy a pozorování, ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i 
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Pracovní činnosti 4. ročník

ošetřování a pěstování podle daných zásad pokojové a jiné rostliny; jiné rostliny, volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a 
náčiní, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při 
úrazu. 

základní vybavení kuchyně, výběr a nákup potravin, jednoduchá úprava stolu, 
pravidla správného stolování, příprava jednoduchých pokrmů studené kuchyně; 
pravidla správného stolování a společenského chování; dodržování zásad hygieny a 
bezpečnosti práce; udržování pořádku a čistoty pracovního místa

Příprava pokrmů - vybírá a nakupuje potraviny, zná zásady skladování potravin, 
orientuje se v základním vybavení kuchyně; udržuje pořádek a hygienu v kuchyni; 
připraví samostatně jednoduchá jídla, upraví dle zásad správného stolování stůl; 
dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování; 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

   

Pracovní činnosti 5. ročník

Učivo ŠVP výstupy
vlastnosti materiálu, funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů, jednoduché 
pracovní postupy a operace; využití tradic a lidových zvyků, řemesel; práce s 
papírem a kartonem, práce s přírodninami, využití samorostů; vyřezávání, děrování, 
polepování, tapetování, vytváření prostorových konstrukcí; základy aranžování; 
činnosti s různým materiálem s prvky lidových tradic; práce s textilem, různé druhy 
stehu - přední, zadní, ozdobný, tkaní, háčkování;

Práce s drobným materiálem - vytváří přiměřenými pracovními operacemi a 
postupy na základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu, využívá 
při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic, volí vhodné 
pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu, udržuje 
pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu. 

práce se stavebnicemi /plošnými, konstrukčními, prostorovými/; montáž a 
demontáž stavebnic, sestavení složitějších stavebnicových prvků, práce podle 
slovního návodu, předlohy nebo jednoduchého schématu; dodržování zásad 
hygieny a bezpečnosti;

Konstrukční činnosti - provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a 
demontáž, pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu, 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu. 

základní podmínky pro pěstování rostlin, pěstování pokojových rostlin, půda a její 
zpracování, výživa rostlin, osivo; pěstování rostlin ze semen v místnosti, na 
zahradě; seznámení se s rostlinami jedovatými, rostlinami jako drogami, alergiemi; 
pěstitelské pokusy a pozorování; užívání správných pomůcek, nástrojů a nářadí; 
dodržování zásad hygieny a bezpečnosti práce, první pomoc při úraze;

Pěstitelské práce - provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede 
pěstitelské pokusy a pozorování, ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i 
jiné rostliny, volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a 
náčiní, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při 
úrazu. 

příprava pokrmů; základní vybavení kuchyně; výběr, nákup a skladování potravin; Příprava pokrmů - orientuje se v základním vybavení kuchyně, připraví samostatně 
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Pracovní činnosti 5. ročník

jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování jednoduchý pokrm, dodržuje pravidla správného stolování a společenského 
chování, udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a 
bezpečnosti práce; poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

   

Pracovní činnosti 7. ročník

Učivo ŠVP výstupy
Pěstitelství - ovocné, okrasné rostliny - druhy, způsob pěstování
léčivé rostliny, jedovaté rostliny
Základní podmínky pro pěstování - půda, její zpracování, výživa rostlin, ochrana 
půdy
zelenina- osivo, sadba, zásady a podmínky pěstování
okrasné rostliny - základy ošetřování pokojových květin, vazba, květiny v interiéru,
exteriéru

chovatelství - chov zvířat v domácnosti, hygiena a bezpečnost, kontakt se známými 
a neznámými zvířaty

Pěstitelské práce, chovatelství
 -používá vhodné pracovní pomůcky, dodržuje technologickou kázeň, dodržuje 
zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc
 -volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin, pěstuje a využívá 
květiny pro výzdobu, provádí jejich údržbu.
 - pěstuje a využívá květiny pro výzdobu, prokáže základní znalost chovu drobných 
zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty 

dřevo- vlastnosti, užití v praxi,
jednoduché pracovní operace a postupy při opracování dřeva,
organizace práce,
náčrty a výkresy, bezpečnost práce
pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opracování,
výrobek

Práce s technickým materiálem
 -provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou 
kázeň, řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů a pracovních 
nástrojů a nářadí, připraví si vlastní jednoduchý náčrt, zhotoví jednoduchý výrobek, 
dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny, uvede zásady první pomoc při úrazu 

Kuchyně - základní vybavení, výběr, nákup a skladování potravin
První pomoc při úrazech v kuchyni,
bezpečnost a hygiena,
stolování- jednoduché prostírání, příprava pokrmů a nápojů

Příprava pokrmů - připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé 
výživy, dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny, používá základní principy stolování, 
používá základní kuchyňský inventář 
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Pracovní činnosti 8. ročník

Učivo ŠVP výstupy
trh práce – povolání, druhy pracovišť, charakter a druhy pracovních činností, 
kvalifikační, zdravotní a osobní požadavky
volba profesní orientace - osobní zájmy
poradenské služby

Svět práce
 -orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí, posoudí své možnosti při 
rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy 

příprava pokrmů, úpravy tepelné a za studena, polévky, saláty, pečivo, úpravy 
masa, ryb a drůbeže

Příprava pokrmů
 -volí odpovídající technologii při přípravě pokrmů, organizuje a plánuje pracovní 
činnost, získává informace o ekonomice v rodině-nákupu a skladování potravin, 
dodržuje pravidla hygieny a bezpečnosti 

vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, kov, plasty, jednoduché pracovní operace 
a postupy, technické informace, návody, technika v životě člověka

Práce s technickými materiály CH
 - řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů a nářadí při 
zhotovování vlastního výrobku, dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při 
práci 

základy pletení a háčkování, základy ručního šití,
bezpečnost při šití

Provoz a údržba domácnosti D
 - zvládá postupy ručního šití, zná základy pletení a háčkování, orientuje se v 
návodech, dodržuje zásady ochrany zdraví 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

   

Pracovní činnosti 9. ročník

Učivo ŠVP výstupy
trh práce - volba profesní orientace, práce s profesními informacemi
možnosti vzdělávání - náplň učebních a studijních oborů, přijímací řízení, 
poradenské služby
zaměstnání - pracovní příležitosti v obci (regionu), způsoby hledání zaměstnání, 
úřady práce
podnikání - druhy a struktura organizací, drobné a soukromé podnikání

Svět práce
 využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání, 
orientuje se v druzích škol, prokáže v modelových situacích schopnost prezentace 
své osoby při vstupu na trh práce 

ekonomika domácnosti, provoz a údržba domácnosti, rozpočet, hotovostní a Provoz a údržba domácnosti
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Pracovní činnosti 9. ročník

bezhotovostní platební styk, úklidové prostředky a jejich dopad na životní 
prostředí, elektrospotřebiče v domácnosti, odpad a jeho ekologická likvidace

 -provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví, ovládá 
jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se 
v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů, provádí drobnou domácí 
údržbu, dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla, zná základy první 
pomoci při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem 

užití materiálů (dřevo, kov, plasty) v praxi, technické informace a návody, technika 
a životní prostředí, vliv na člověka,

Práce s technickým materiálem
 -provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou 
kázeň, organizuje a plánuje svou činnost, dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny, 
zhotoví výrobek, provádí údržbu jednoduchých předmětů a zařízení 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu

    

5.22 Volitelný předmět 
5.22.1Sportovní výchova 

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

Celkem

0 0 0 0 0 2 2 3 3 10
  Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný

   

Název předmětu Sportovní výchova
Oblast

Charakteristika předmětu Povinně volitelné předměty jsou nabízeny žákům od 6. ročníku. Žáci si volí dle svého zájmu a nabídky školy. 
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Název předmětu Sportovní výchova
Do povinně volitelných předmětů jsou žáci zařazováni dle zájmu a organizačních možností školy. 
Jsou zaměřeny na komplexní rozšiřování a prohlubování znalostí a dovedností
Vzdělávání v předmětu je zaměřeno na
- regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže působené pobytem ve škole
- rozvoj pohybových dovedností a kultivaci pohybu
- poznávání i netradičních sportovních her
- poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty
- upevnění návyků poskytovat základní první pomoc

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

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Ročník: 6.,7., 8., 9.
Předmět sportovní výchova se vyučuje jako volitelný předmět dotovaný 1 hodinou týdně. 
Obsah je především zaměřen na hry.
Kompetence k učení:
Žáci 
- poznávají smysl a cíl svých aktivit 
- plánují, organizují a řídí vlastní činnost
- užívají osvojené názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře, uživatele internetu
- různým způsobem zpracují informace o pohybových aktivitách ve škole
Učitel
- hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
- stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu
- dodává žákům sebedůvěru
- sleduje pokrok všech žáků

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

Kompetence k řešení problémů:
Žáci 
- vnímají nejrůznější problémové situace a plánují způsob řešení problémů
- vyhledávají informace vhodné k řešení problémů
- kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, jsou schopni je obhájit
- uvědomují si zodpovědnost svých rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
- jsou schopni obhájit svá rozhodnutí
Učitel
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Název předmětu Sportovní výchova
- s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení
- vede žáky ke správným způsobům řešení problémů
Kompetence komunikativní:
Žáci 
- komunikují na odpovídající úrovni
- účinně se zapojují do diskuze
Učitel
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
- podle potřeby žákům v činnostech pomáhá
- zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat
Kompetence sociální a personální:
Žáci 
- spolupracují ve skupině
- podílejí se na vytváření pravidel práce v týmu
- v případě potřeby poskytnou pomoc nebo o ni požádají
- vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje sebedůvěru a samostatný rozvoj
Učitel
- umožňuje každému žákovi zažít úspěch
- zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat
- podle potřeby žákům v činnostech pomáhá
- požaduje dodržování dohodnuté kvality a postupy
Kompetence občanské:
Žáci
- respektují názory ostatních
- formují si volní a charakterové rysy
- se zodpovědně rozhodují podle dané situace
- aktivně se zapojují do sportovních aktivit
- rozhodují se v zájmu podpory a ochrany zdraví
- rozlišují a uplatňují práva a povinnosti vyplývající z různých rolí ( hráč, rozhodčí, divák,..)
Učitel 
- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé
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Název předmětu Sportovní výchova
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
- umožňuje žákům, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky
Kompetence pracovní:
Žáci 
- jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce
- spoluorganizují svůj pohybový režim
- využívají znalostí a dovednosti v běžné praxi
- ovládají základní postupy první pomoci
Učitel
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
- vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti

   

Sportovní výchova 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Fotbal – pravidla, HČJ Fotbal – orientuje se v pravidlech

 - zvládá HČJ 
Florbal – pravidla, HČJ Florbal - orientuje se v pravidlech

 - zvládá HČJ 
Basketbal – pravidla, dribling, dvojtakt, střelba na koš, pivotování, hra Basketbal - orientuje se v pravidlech

 - zvládá HČJ 
Volejbal – pravidla, vrchní odbití obouruč , spodní odbití obouruč, podání, smeč, 
hra

Volejbal - orientuje se v pravidlech
 - zvládá HČJ 

Softbal – pravidla, házení a chytání míčku, odpalování, hra Softbal - orientuje se v pravidlech
 - orientuje se v různých herních situacích 
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Sportovní výchova 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Fotbal – pravidla, HČJ Fotbal – orientuje se v pravidlech

 - zvládá HČJ 
Florbal – pravidla, HČJ Florbal - orientuje se v pravidlech

 - zvládá HČJ 
Basketbal – pravidla, dribling, dvojtakt, střelba na koš, pivotování, hra Basketbal - orientuje se v pravidlech

 - zvládá HČJ 
Volejbal – pravidla, vrchní odbití obouruč , spodní odbití obouruč, podání, smeč, 
hra

Volejbal - orientuje se v pravidlech
 - zvládá HČJ 

Softbal – pravidla, házení a chytání míčku, odpalování, hra Softbal - orientuje se v pravidlech
 - orientuje se v různých herních situacích 

   

Sportovní výchova 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Fotbal – pravidla, HČJ Fotbal – orientuje se v pravidlech

 - zvládá HČJ 
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Sportovní výchova 8. ročník

Florbal – pravidla, HČJ Florbal - orientuje se v pravidlech
 - zvládá HČJ 

Basketbal – pravidla, dribling, dvojtakt, střelba na koš, pivotování, hra Basketbal - orientuje se v pravidlech
 - zvládá HČJ 

Volejbal – pravidla, vrchní odbití obouruč , spodní odbití obouruč, podání, smeč, 
hra

Volejbal - orientuje se v pravidlech
 - zvládá HČJ 

Softbal – pravidla, házení a chytání míčku, odpalování, hra Softbal - orientuje se v pravidlech
 - orientuje se v různých herních situacích 

   

Sportovní výchova 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Fotbal – pravidla, HČJ Fotbal – orientuje se v pravidlech

 - zvládá HČJ 
Florbal – pravidla, HČJ Florbal - orientuje se v pravidlech

 - zvládá HČJ 
Basketbal – pravidla, dribling, dvojtakt, střelba na koš, pivotování, hra Basketbal - orientuje se v pravidlech

 - zvládá HČJ 
Volejbal – pravidla, vrchní odbití obouruč , spodní odbití obouruč, podání, smeč, 
hra

Volejbal - orientuje se v pravidlech
 - zvládá HČJ 

Softbal – pravidla, házení a chytání míčku, odpalování, hra Softbal - orientuje se v pravidlech
 - orientuje se v různých herních situacích 
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5.22.2Plavání 

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

Celkem

0 0 0 0 0 2 2 3 3 10
  Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný

   

Název předmětu Plavání
Oblast

Charakteristika předmětu Povinně volitelné předměty jsou nabízeny žákům od 6. ročníku. Žáci si volí dle svého zájmu a 
nabídky školy. Do povinně volitelných předmětů jsou žáci zařazováni dle zájmu a organizačních možností 
školy.  

Jsou zaměřeny na komplexní rozšiřování a prohlubování znalostí a dovedností.  
Vzdělávání v předmětu Plavání je zaměřeno na regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže 

působené pobytem ve škole, rozvoj pohybových dovedností a kultivaci pohybu, poznávání zdraví jako 
nejdůležitější životní hodnoty. 

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

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Ročník: 6.,7., 8., 9.

Předmět plavání se vyučuje 1 hodinu týdně. 
Vzdělávání je zaměřeno na regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže působené pobytem ve 

škole, rozvoj pohybových dovedností, zdokonalování plaveckých stylů, pohybu a bezpečnosti ve vodě. 
Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení:
Žáci 
- poznávají smysl a cíl svých aktivit 
- užívají osvojené názvosloví 
Učitel
- hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
- stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu
- dodává žákům sebedůvěru
- sleduje pokrok všech žáků
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Název předmětu Plavání
Kompetence k řešení problémů:
Žáci 
- uvědomují si zodpovědnost svých rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
- jsou schopni obhájit svá rozhodnutí
Učitel
- s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení
- vede žáky ke správným způsobům řešení problémů
Kompetence komunikativní:
Žáci 
- komunikují na odpovídající úrovni
- účinně se zapojují do diskuze
Učitel
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
- podle potřeby žákům v činnostech pomáhá
- zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat
Kompetence sociální a personální:
Žáci 
- spolupracují ve skupině
- podílejí se na vytváření pravidel práce v týmu
- v případě potřeby poskytnou pomoc nebo o ni požádají
- si vytváří pozitivní představu o sobě samém, která podporuje sebedůvěru a samostatný rozvoj
Učitel
- umožňuje každému žákovi zažít úspěch
- zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat
- podle potřeby žákům v činnostech pomáhá
- požaduje dodržování dohodnuté kvality a postupy
Kompetence občanské:
Žáci
- respektují názory ostatních
- si formují volní a charakterové rysy
- zodpovědně se rozhodují podle dané situace
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Název předmětu Plavání
- aktivně se zapojují do sportovních aktivit
- rozhodují se v zájmu podpory a ochrany zdraví
Učitel 
- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
- umožňuje žákům, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky
Kompetence pracovní:
Žáci 
- jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce
- spoluorganizují svůj pohybový režim
- využívají znalostí a dovednosti v běžné praxi
- ovládají základní postupy první pomoci
Učitel
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
- vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti

   

Plavání 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Dýchání
- dlouhý výdech do vody

Dýchání
 zvládá nádech nad vodou a dlouhý výdech pod vodou 

Splývání Splývání – zvládá splývání 
Orientace pod vodou
- plavání pod vodou
- lovení předmětů

Orientace pod vodou
 - orientuje se pod vodou s otevřenýma očima 
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Plavání 6. ročník

- obratnost pod vodou
Prsa - práce nohou
- práce paží
- souhra

Prsa
 - zvládá plavat plaveckým způsobem prsa 

Kraul - práce nohou
- práce paží
- souhra

Kraul
 - zvládá plavat plaveckým způsobem kraul 

Znak - práce nohou
- práce paží
- souhra

Znak
 - zvládá plavat plaveckým způsobem znak 

   

Plavání 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Dýchání
- dlouhý výdech do vody

Dýchání
 - zvládá nádech nad vodou a dlouhý výdech pod vodou 

Splývání Splývání – zvládá splývání 
Orientace pod vodou
- plavání pod vodou
- lovení předmětů
- obratnost pod vodou

Orientace pod vodou
 - orientuje se pod vodou s otevřenýma očima 

Prsa - práce nohou
- práce paží
- souhra

Prsa
 - zvládá plavat plaveckým způsobem prsa 

Kraul - práce nohou Kraul
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Plavání 7. ročník

- práce paží
- souhra

 - zvládá plavat plaveckým způsobem kraul 

Znak - práce nohou
- práce paží
- souhra

Znak
 - zvládá plavat plaveckým způsobem znak 

   

Plavání 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Splývání Splývání – zvládá splývání 
Orientace pod vodou
- plavání pod vodou
- lovení předmětů
- obratnost pod vodou

Orientace pod vodou
 - orientuje se pod vodou s otevřenýma očima 

Prsa - práce nohou
- práce paží
- souhra

Prsa
 - zvládá plavat plaveckým způsobem prsa 

Kraul - práce nohou
- práce paží
- souhra

Kraul
 - zvládá plavat plaveckým způsobem kraul 

Znak - práce nohou
- práce paží
- souhra

Znak
 - zvládá plavat plaveckým způsobem znak 
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Plavání 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Splývání Splývání – zvládá splývání 
Orientace pod vodou
- plavání pod vodou
- lovení předmětů
- obratnost pod vodou

Orientace pod vodou
 - orientuje se pod vodou s otevřenýma očima 

Prsa - práce nohou
- práce paží
- souhra

Prsa
 - zvládá plavat plaveckým způsobem prsa 

Kraul - práce nohou
- práce paží
- souhra

Kraul
 - zvládá plavat plaveckým způsobem kraul 

Znak - práce nohou
- práce paží
- souhra

Znak
 - zvládá plavat plaveckým způsobem znak 

   

5.22.3Výtvarná tvorba 

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

Celkem

0 0 0 0 0 2 2 3 3 10
  Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný
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Název předmětu Výtvarná tvorba
Oblast

Charakteristika předmětu Povinně volitelné předměty jsou nabízeny žákům od 6. ročníku. Žáci si volí dle svého zájmu a 
nabídky školy. Do povinně volitelných předmětů jsou žáci zařazováni dle zájmu a organizačních možností 
školy.  

Jsou zaměřeny na komplexní rozšiřování a prohlubování znalostí a dovedností 
Cílové zaměření vyučovacího předmětu:

 - otevírání cesty k širšímu nazírání na kulturu a umění jako neoddělitelné součásti lidské existence
 - spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání hodnot
 - uvědomování si sebe sama jako odpovědného a svobodného jedince a zaujímání osobní účasti v procesu 
tvorby 

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

Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Ročník: 6., 7., 8., 9. 
Časové vymezení vyučovacího předmětu:
- žáci druhého stupně dle zájmu -1 hodina týdně
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:
- pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy jako nástroji poznávání, prožívání 
- uplatňuje subjektivitu, uvědomování a využití vlastních zkušeností
- rozvíjí tvůrčí činnosti, smyslovou citlivost a uplatňování osobně jedinečných pocitů a prožitků
- přistupuje k uměleckému procesu v jeho celistvosti a chápe ho jako způsob poznání a komunikace
- užívá různých uměleckých vyjadřovacích prostředků včetně nejnovějších informačních a komunikačních 
technologií
- rozvíjí především průřezové téma Osobnostní a sociální výchovy (týká se společného zaměření na rozvoj 
smyslového vnímání, kreativity, vnímání a utváření mimouměleckého estetična) a Výchovy k myšlení v 
evropských a globálních souvislostech (prohlubuje vztah k evropské a světové kultuře)

Organizační vymezení vyučovacího předmětu:
- výuka probíhá v učebnách, odborné učebně výtvarné výchovy, v učebnách výpočetní techniky nebo mimo 
budovu školy (práce v plenéru). 
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání - skupinové vyučování, 
samostatná práce, kolektivní práce, krátkodobé projekty.
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Název předmětu Výtvarná tvorba
Kompetence k učení:
- žáci při své tvorbě poznávají vlastní pokroky a při konečném výstupu si dokážou zpětně uvědomit 
problémy související s realizací strategie 
- učitel zadává jednotlivé úkoly tak, aby si každý žák mohl sám 
zorganizovat vlastní činnost
- učitel využívá kladného hodnocení k motivaci pro další výtvarnou činnost
Kompetence k řešení problémů:
- žákům je předkládán dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů souvisejících s 
výběrem výtvarné techniky, materiálů a pomůcek
- při zadání úkolu žák rozpozná výtvarný problém a hledá nejvhodnější způsob řešení
- učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů
Kompetence komunikativní:
- při práci ve skupině dokáže žák vyjádřit svůj názor, vhodnou formou ho obhájit a tolerovat názor druhých
- učitel klade dostatek prostoru pro střetávání a komunikaci různými 
formami (písemně, pomocí technických prostředků, výtvarnými 
prostředky)
učitel dohlíží na dodržování etiky komunikace (naslouchání, respektování originálních, nezdařených názorů)
Kompetence sociální a personální:
- učí se respektovat pravidla při práci v týmu, dodržovat je a svou pracovní činností kladně ovlivňovat 
kvalitu práce
- učitel dodává žákům sebedůvěru a podle potřeby žákům v činnostech pomáhá
- učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch
- učitel v průběhu výuky zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků
Kompetence občanské:
- při propagaci školních akcí žáci vytváří plakáty a upoutávky, kterými prezentují školu
- žáci respektují názor druhých
- žáci prezentují výsledky své práce a účastní se výtvarných soutěží
- učitel podporuje občanské cítění žáků při vytváření propagačních materiálů

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

Kompetence pracovní:
- při samostatné práci jsou žáci vedeni ke koncentraci na pracovní výkon, jeho dokončení a dodržují 
vymezená pravidla 
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Název předmětu Výtvarná tvorba
- žáci si vytváří pozitivní vztah k manuálním činnostem
- žáci při práci s výtvarným materiálem dodržují hygienická pravidla
- učitel vede žáky ke správným způsobům užití materiálu, nástrojů a vybavení
- učitel požaduje dodržování dohodnuté kvality a postupů

   

Výtvarná tvorba 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Uplatňuje osobitý přístup k realitě, fantazii 
Rozvíjí se v estetickém cítění - využívá dekorativních postupů 
Zasazuje předměty do neobvyklých souvislostí, vytváří nové a neobvyklé 
kombinace 
Rozvíjí schopnost komunikace při práci ve skupině na společném díle 
Užívá a kombinuje prostředky a variace ve vlastní tvorbě 

Dekorační techniky

Využívá znalostí o základních, druhotných a doplňkových barvách k osobitému 
výtvarnému projevu 
Uplatňuje osobitý přístup k realitě, fantazii 
Rozvíjí se v estetickém cítění - využívá dekorativních postupů 
Zasazuje předměty do neobvyklých souvislostí, vytváří nové a neobvyklé 
kombinace 
Rozvíjí schopnost komunikace při práci ve skupině na společném díle 
Užívá a kombinuje prostředky a variace ve vlastní tvorbě 

Trojrozměrné objekty

Využívá znalostí o základních, druhotných a doplňkových barvách k osobitému 
výtvarnému projevu 
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Výtvarná tvorba 6. ročník

Uplatňuje osobitý přístup k realitě, fantazii 
Rozvíjí se v estetickém cítění - využívá dekorativních postupů 
Zasazuje předměty do neobvyklých souvislostí, vytváří nové a neobvyklé 
kombinace 
Rozvíjí schopnost komunikace při práci ve skupině na společném díle 
Užívá a kombinuje prostředky a variace ve vlastní tvorbě 

Kresba a malba na netradiční materiály

Využívá znalostí o základních, druhotných a doplňkových barvách k osobitému 
výtvarnému projevu 
Uplatňuje osobitý přístup k realitě, fantazii 
Rozvíjí se v estetickém cítění - využívá dekorativních postupů 
Zasazuje předměty do neobvyklých souvislostí, vytváří nové a neobvyklé 
kombinace 
Rozvíjí schopnost komunikace při práci ve skupině na společném díle 
Užívá a kombinuje prostředky a variace ve vlastní tvorbě 

Experimentální práce s přírodními materiály

Využívá znalostí o základních, druhotných a doplňkových barvách k osobitému 
výtvarnému projevu 
Uplatňuje osobitý přístup k realitě, fantazii 
Rozvíjí se v estetickém cítění - využívá dekorativních postupů 
Zasazuje předměty do neobvyklých souvislostí, vytváří nové a neobvyklé 
kombinace 
Rozvíjí schopnost komunikace při práci ve skupině na společném díle 
Užívá a kombinuje prostředky a variace ve vlastní tvorbě 

Práce s netradičními materiály

Využívá znalostí o základních, druhotných a doplňkových barvách k osobitému 
výtvarnému projevu 

   

Výtvarná tvorba 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
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Výtvarná tvorba 7. ročník

• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
viz 6. ročník viz 6. ročník 

   

Výtvarná tvorba 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
viz 6. ročník viz 6. ročník 

   

Výtvarná tvorba 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
viz 6. ročník viz 6. ročník 
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5.22.4Technický seminář 

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

Celkem

0 0 0 0 0 2 2 3 3 10
  Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný

   

Název předmětu Technický seminář
Oblast

Charakteristika předmětu Povinně volitelné předměty jsou nabízeny žákům od 6. ročníku. Žáci si volí dle svého zájmu a 
nabídky školy. Do povinně volitelných předmětů jsou žáci zařazováni dle zájmu a organizačních možností 
školy.  

Jsou zaměřeny na komplexní rozšiřování a prohlubování znalostí a dovedností. 
Cílem Technického semináře je prohlubování znalostí a hlavně dovedností z pracovních činností - 

oblast ručního zpracování materiálu. 
Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 
6. - 9. ročník – 1 hod. týdně 
Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při 
práci. 
Vzdělávání směřuje k: 

-           získání základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, zejména při 
ručním opracování materiálu 

-           osvojování správné volby a používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci, osvojení si 
práce s dostupnou mechanizací a technikou 

-           osvojení a uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, základů 
organizace a plánování práce a technologické kázně 

-           získání pozitivního vztahu k práci a odpovědného a tvořivého postoje k vlastní činnosti a její 
kvalitě 

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

Kompetence pracovní:
Žák 
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Název předmětu Technický seminář
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

-         dodržuje bezpečnostní a hygienická pravidla při práci
-         používá bezpečně a účinně nástroje, vybavení, materiály
-         dodržuje technologický postup a pravidla, plní povinnosti, myslí na ochranu svého zdraví a zdraví 

druhých
-         dbá na ochranu životního prostředí
-         své znalosti využívá v běžné praxi.
Učitel  
-         vede žáky ke správným způsobům užití materiálů a nástrojů
-         pozoruje pokrok při práci v hodině
-         jasnými pokyny směřuje činnosti ke stanovenému cíli
-         hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok

   

Technický seminář 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence pracovní
Učivo ŠVP výstupy
Vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, plasty), pracovní pomůcky, nářadí a 
nástroje pro ruční opracování, jednoduché pracovní operace a postupy, technické 
informace, návody, technika v životě člověka.

Práce s technickým materiálem -
 provádí jednoduché práce se dřevem a plastem, dodržuje technologickou kázeň, 
řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů a pracovních 
nástrojů a nářadí, podle jednoduchého technického výkresu zhotoví výrobek, 
dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny, uvede zásady první pomoc při úrazu. 

   

Technický seminář 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence pracovní
Učivo ŠVP výstupy
viz 6. ročník viz 6. ročník 

   

Technický seminář 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence pracovní
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Technický seminář 8. ročník

Učivo ŠVP výstupy
Vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, kov, plasty, kompozity), pracovní 
pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opracování, jednoduché i složitější pracovní 
operace a postupy, technické informace, technické kreslení,
návody, technika v životě člověka.

Práce s technickými materiály -
 provádí jednoduché i složitější práce s technickými materiály a dodržuje 
technologickou kázeň, řeší jednoduché i složitější technické úkoly s vhodným 
výběrem materiálů a nářadí při zhotovování vlastního výrobku. Organizuje a 
plánuje svou činnost, dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci. 
Dovede vytvořit jednoduchý technický výkres, podle kterého zhotoví vlastní 
výrobek. 

   

Technický seminář 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence pracovní
Učivo ŠVP výstupy
viz 8. ročník viz 8. ročník 

   

5.22.5Volejbal 

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

Celkem

0 0 0 0 0 2 2 3 3 10
  Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný

   

Název předmětu Volejbal
Oblast

Charakteristika předmětu Povinně volitelné předměty jsou nabízeny žákům od 6. ročníku. Žáci si volí dle svého zájmu a 
nabídky školy. Do povinně volitelných předmětů jsou žáci zařazováni dle zájmu a organizačních možností 
školy.  

Jsou zaměřeny na komplexní rozšiřování a prohlubování znalostí a dovedností 
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Název předmětu Volejbal
Vzdělávání v předmětu Volejbal je zaměřeno na rozvoj volejbalových dovedností vedoucích k 

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

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Ročník: 8., 9.
1 hodina týdně
Vzdělávání je zaměřeno na
- regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže působené pobytem ve škole
- rozvoj pohybových dovedností a kultivaci pohybu
- poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty
Výuka probíhá v tělocvičně a na venkovním víceúčelovém hřišti.
Kompetence k učení:
Žáci 
- poznávají smysl a cíl svých aktivit 
- plánují, organizují a řídí vlastní činnost
- užívají osvojené názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka
Učitel
- hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
- stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu
- dodává žákům sebedůvěru
- sleduje pokrok všech žáků
Kompetence k řešení problémů:
Žáci 
- vnímají nejrůznější problémové situace a plánují způsob řešení problémů
- vyhledávají informace vhodné k řešení problémů
- kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, jsou schopni je obhájit
- uvědomují si zodpovědnost svých rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
- jsou schopni obhájit svá rozhodnutí
Učitel
- s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení
- vede žáky ke správným způsobům řešení problémů

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

Kompetence komunikativní:
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Název předmětu Volejbal
Žáci 
- komunikují na odpovídající úrovni
- si osvojí kultivovaný ústní projev
- účinně se zapojují do diskuze
Učitel
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
- podle potřeby žákům v činnostech pomáhá
- zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat
Kompetence sociální a personální:
Žáci 
- spolupracují ve skupině
- podílejí se na vytváření pravidel práce v týmu
- v případě potřeby poskytnou pomoc nebo o ni požádají
- si vytváří pozitivní představu o sobě samém, která podporuje sebedůvěru a samostatný rozvoj
Učitel
- umožňuje každému žákovi zažít úspěch
- zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat
- podle potřeby žákům v činnostech pomáhá
- požaduje dodržování dohodnuté kvality a postupy
Kompetence občanské:
Žáci
- respektují názory ostatních
- si formují volní a charakterové rysy
- se zodpovědně rozhodují podle dané situace
- aktivně se zapojují do sportovních aktivit
- rozhodují se v zájmu podpory a ochrany zdraví
- rozlišují a uplatňují práva a povinnosti vyplývající z různých rolí ( hráč, rozhodčí, divák,..)
Učitel 
- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
- umožňuje žákům, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky
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Název předmětu Volejbal
Kompetence pracovní:
Žáci 
- jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce
- spoluorganizují svůj pohybový režim
- využívají znalostí a dovednosti v běžné praxi
Učitel
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
- vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti

   

Volejbal 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Vrchní odbití obouruč Zvládá vrchní odbití obouruč 
Spodní odbití obouruč Zvládá spodní odbití obouruč. 
Vrchní odbití jednoruč Zvládá vrchní odbití jednoruč. 
Spodní podání Zvládá spodní podání. 
Vrchní podání Zvládá vrchní podání 
Pravidla volejbalu Zvládá pravidla volejbalu. 
Hra Zvládá hru. 

   

Volejbal 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
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Volejbal 9. ročník

• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Vrchní odbití obouruč Zvládá vrchní odbití obouruč. 
Spodní odbití obouruč Zvládá spodní odbití obouruč. 
Vrchní odbití jednoruč Zvládá vrchní odbití jednoruč. 
Spodní podání Zvládá spodní podání. 
Vrchní podání Zvládá vrchní podání. 
Pravidla volejbalu Zvládá pravidla volejbalu. 
Hra Zvládá hru. 

   

5.22.6Konverzace v angličtině 

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

Celkem

0 0 0 0 0 2 2 3 3 10
  Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný

   

Název předmětu Konverzace v angličtině
Oblast

Charakteristika předmětu Povinně volitelné předměty jsou nabízeny žákům od 6. ročníku. Žáci si volí dle svého zájmu a 
nabídky školy. Do povinně volitelných předmětů jsou žáci zařazováni dle zájmu a organizačních možností 
školy.  

Jsou zaměřeny na komplexní rozšiřování a prohlubování znalostí a dovedností. 
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Název předmětu Konverzace v angličtině
Konverzace v anglickém jazyce přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast 

zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytuje živý jazykový základ a předpoklady pro 
komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa.  

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

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Ročník: 6., 7., 8., 9.
Vzdělávací obsah předmětu 
- přispívá k chápání a objevování skutečností
- poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v rámci Evropy a světa
- snižuje jazykové bariéry
- umožňuje poznávat život lidí a kulturní tradice
- prohlubuje mezinárodní porozumění
Místo realizace - jazykové učebny, multimediální učebny, počítačová učebna
Vyučující využije všech forem a metod práce k tomu, aby žák dosáhl požadovaných kompetencí.
Formy a metody realizace
- skupinové vyučování, dialogy, výklad, poslech, četba, reprodukce textu (písemná i ústní), samostatná 
práce (vyhledávání informace, práce se slovníkem a s autentickými materiály), hry, soutěže, recitace, 
dramatizace, zpěv, výukové programy na PC a IT, krátkodobé projekty
- příležitostné akce (divadlo)
Kompetence k učení:
Žáci
- vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení
- propojují získané poznatky do širších celků
- poznávají smysl a cíl učení
Učitel
- vede žáky k ověřování výsledků
- zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace

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

Kompetence k řešení problémů:
Žáci
- jsou schopni pochopit problém
- vyhledávají vhodné informace
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Název předmětu Konverzace v angličtině
Učitel
- klade vhodné otázky
- umožní přístup i informačním zdrojům
Kompetence komunikativní:
Žáci
- komunikují na odpovídající úrovni
- naslouchají promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagují
Učitel
- vede žáky k výstižnému a souvislému projevu
- vytváří příležitosti pro komunikaci mezi žáky
- vede žáky k aktivitám, které mohou být vykonávány individuálně i ve skupinkách
Kompetence sociální a personální:
Žáci
- spolupracují ve skupině
- podílejí se na utváření příjemné atmosféry v týmu
- jsou schopni sebekontroly
Učitel
- hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
- vede žáky k tomu, aby na základě vlastních kritérií hodnotili své činnosti
- podněcuje žáky k argumentaci
Kompetence občanské:
Žáci
- respektují názory ostatních
- zodpovědně rozhodují podle dané situace
Učitel
- vede žáky k prezentaci jejich myšlenek a názorů, k diskuzi
- vede žáky k vzájemnému naslouchání si
Kompetence pracovní:
Žáci
- jsou schopni efektivně organizovat svou práci
Učitel
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Název předmětu Konverzace v angličtině
- napomáhá při cestě ke správnému řešení
- zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu žáků

   

Konverzace v angličtině 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Mluvení a porozumění:
Moje rodina- širší příbuzenské vztahy, blahopřání k narozeninám,
Náš dům-adresa, popis, části a vybavení domu
Volný čas a zájmy
Denní režim
Škola, mé oblíbené předměty,
Povolání a žádost i
Nakupování, móda
Příroda- zvířata, roční období
Společnost a její problémy
Tradice, zvyky, svátky u nás a ve Velké Británii, USA

Mluví o osvojovaných tématech.
 Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy.
 Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace.

 Zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje
 v běžných každodenních formálních i neformálních situacích.
 Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který 
se týká osvojovaných témat.
 Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny 
pomalu a zřetelně. 

Gramatika:
Přítomný čas prostý a průběhový
Minulý čas, nepravidelná slovesa
Budoucí čas- will
Pořádek slov ve větě, vazba there is, člen určitý, neurčitý.
Věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, pořádek slov ve větě.
Rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka.
žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a 
porozumění).

Používá gramatické jevy k realizaci komunikačního záměru. 
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Konverzace v angličtině 6. ročník

Psaní:
Slovní zásoba - rozvíjení slovní zásoby k písemné komunikaci vztahující se k 
osvojovaným tématům.
Ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby. (jsou tolerovány elementární 
chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění).

Napíše jednoduché texty týkající se osvojené zásoby.
 Reaguje na jednoduché písemné sdělení. 

Práce se slovníkem, s texty. Používá slovník. 
Zvuková a grafická podoba jazyka:
Rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem 
prvky fonologického systému jazyka.
Slovní a větný přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby

Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických 
materiálech.
 Reaguje na jednoduché písemné sdělení. 

   

Konverzace v angličtině 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
viz 6. ročník viz 6. ročník 

   

Konverzace v angličtině 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
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Konverzace v angličtině 8. ročník

Mluvení a porozumění:
Rodina, širší příbuzenské vztahy, popis osoby
Pocity a nálady- idiomy
Bydlení- život v budoucnosti
Volný čas
Sporty
Moderní technologie a média
Cestování
Problémy mládeže
Stravovací návyky, restaurace, recepty
Volba povolání
VB,USA¬ -reálie zemí příslušných jazykových oblastí,
Londýn, New York
Aktuální problémy společnosti- diskuse
(práce s obrázky, fotografiemi, filmem)

Mluví o osvojovaných tématech.
 Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy.
 Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace.

 Zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje
 v běžných každodenních formálních i neformálních situacích.
 Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který 
se týká osvojovaných témat.
 Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny 
pomalu a zřetelně 

Gramatika:
Přítomný čas prostý a průběhový
Minulý čas prostý a průběhový
Předpřítomný čas
Budoucí časy
Základní gramatické struktury a typy vět, tvorba otázky a záporu, pořádek slov ve 
větě.
Člen určitý, neurčitý.
Místní a časové údaje,
Synonyma, antonyma
Stupňování přídavných jmen
Rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka.
žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a 
porozumění).

Používá gramatické jevy k realizaci komunikačního záměru. 

Psaní:
Slovní zásoba - ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby, rozvíjení dostačující 
slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým 
okruhům a komunikačním situacím. (jsou tolerovány elementární chyby, které 
nenarušují smysl sdělení a porozumění).

Napíše jednoduché texty týkající se osvojené zásoby.
 Reaguje na jednoduché písemné sdělení.
 Vyplní základní údaje do formuláře. 
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Konverzace v angličtině 8. ročník

Práce se slovníkem, s texty. Používá slovník. 
Zvuková a grafická podoba jazyka:
Rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem 
prvky fonologického systému jazyka.
Slovní a větný přízvuk, intonace.

Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických 
materiálech.
 Reaguje na jednoduché písemné sdělení. 

   

Konverzace v angličtině 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
viz 8. ročník viz 8. ročník 

   

5.22.7Cvičení z českého jazyka 

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

Celkem

0 0 0 0 0 2 2 3 3 10
  Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný

   

Název předmětu Cvičení z českého jazyka
Oblast

Charakteristika předmětu Povinně volitelné předměty jsou nabízeny žákům od 6. ročníku. Žáci si volí dle svého zájmu a 
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Název předmětu Cvičení z českého jazyka
nabídky školy. Do povinně volitelných předmětů jsou žáci zařazováni dle zájmu a organizačních možností 
školy. 

Jsou zaměřeny na komplexní rozšiřování a prohlubování znalostí a dovedností. 
Vyučovací předmět CVČ je zaměřen na komplexní rozšiřování a prohlubování vzdělávacího 

předmětu Český jazyk a literatura. Pomáhá žákům prohlubovat, rozšiřovat a upevňovat základní znalosti.  
Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Ročník: 6., 7., 8., 9.; 1 hodina týdně
Formy realizace předmětu:
 * Využívání výukových počítačových programů
 * Práce na interaktivní tabuli
 * Skupinová práce
 * Práce s jazykovými příručkami
Kompetence k učení:
Učitel – vede žáky k užívání správné terminologie, zohledňuje pracovní tempo 
Žák – ovládá správnou terminologii, kriticky hodnotí výsledky svého učení, diskutuje
Kompetence k řešení problémů:
Učitel – vede žáky k plánování postupu 
Žák – vyhledává informace
Kompetence komunikativní:
Učitel – zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat, vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé, 
vede žáky k výstižné argumentaci, k využití informačních a komunikačních prostředků
Žák – využívá informačních a komunikačních prostředků a výstižně argumentuje
Kompetence sociální a personální:
Učitel – vyžaduje dodržování pravidel slušného chování, dodává žákům sebedůvěru
Žák – se podílí na utváření atmosféry, posiluje své sebevědomí

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

Kompetence občanské:
Učitel – vede žáky k tomu, aby brali ohledy na jiné, umožňuje, aby žáci hodnotili své výsledky
Žák – sebekriticky hodnotí své výsledky, slušně komunikuje
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Cvičení z českého jazyka 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské

Učivo ŠVP výstupy
viz 9. ročník viz 9. ročník 

   

Cvičení z českého jazyka 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské

Učivo ŠVP výstupy
viz 9. ročník viz 9. ročník 

   

Cvičení z českého jazyka 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské

Učivo ŠVP výstupy
viz 9. ročník viz 9. ročník 
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Cvičení z českého jazyka 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské

Učivo ŠVP výstupy
Osvojuje si poznatky o vhodných jazykových prostředcích při komunikaci. Prohlubování učiva probraného v rámci předmětu Český jazyk a literatura
Zaměření na komplexní rozšiřování a prohlubování vzdělávacího oboru jazyk a 
jazyková komunikace, důraz na minimalizaci projevů u žáků s vývojovou poruchou 
Osvojuje si poznatky o vhodných jazykových prostředcích při komunikaci. 
Dokáže pracovat se základními jazykovými příručkami, ovládá pravopisné jevy 
lexikální a morfologické, využívá znalosti při jazykovém rozboru, využívá ICT, 
internetu, vybírá si vhodné texty k procvičování, rozvíjí slovní zásobu, vytváří 
jednoduché slohové texty. 

zvuková stránka jazyka, pravopis, skladba, tvarosloví; lexikologie, sémantika, 
slovotvorba

Zaměření na komplexní rozšiřování a prohlubování vzdělávacího oboru jazyk a 
jazyková komunikace, důraz na minimalizaci projevů u žáků s vývojovou poruchou 
Dokáže pracovat se základními jazykovými příručkami, ovládá pravopisné jevy 
lexikální a morfologické, využívá znalosti při jazykovém rozboru, využívá ICT, 
internetu, vybírá si vhodné texty k procvičování, rozvíjí slovní zásobu, vytváří 
jednoduché slohové texty. 

Stylistická cvičení

Zaměření na komplexní rozšiřování a prohlubování vzdělávacího oboru jazyk a 
jazyková komunikace, důraz na minimalizaci projevů u žáků s vývojovou poruchou 
Vnímá literaturu jako zdroj informací. Vytváří si vztah k literatuře, rozvíjí svou 
čtenářskou zkušenost, pracuje s literárním textem. 

Čtenářská gramotnost

Zaměření na komplexní rozšiřování a prohlubování vzdělávacího oboru jazyk a 
jazyková komunikace, důraz na minimalizaci projevů u žáků s vývojovou poruchou 
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5.22.8Cvičení z matematiky 

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

Celkem

0 0 0 0 0 2 2 3 3 10
  Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný

   

Název předmětu Cvičení z matematiky
Oblast

Charakteristika předmětu Povinně volitelné předměty jsou nabízeny žákům od 6. ročníku. Žáci si volí dle svého zájmu a 
nabídky školy. Do povinně volitelných předmětů jsou žáci zařazováni dle zájmu a organizačních možností 
školy.  

Jsou zaměřeny na komplexní rozšiřování a prohlubování znalostí a dovedností. 
Vzdělávání ve cvičení z  matematiky je zaměřeno na užití matematiky v reálných situacích, osvojení 

matematických postupů, rozvoj abstraktního a exaktního myšlení, logické a kritické usuzování.
Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Ročník: 6., 7., 8., 9.

Předmět je úzce spjat s ostatními předměty, především s matematikou.
Kompetence k učení:
Žáci jsou vedeni k
- osvojování základních matematických vztahů zobecňováním reálných jevů
- vytváření zásoby matematických nástrojů (pojmů a vztahů, algoritmů, metod řešení úloh)
- využívání prostředků výpočetní techniky
Učitel
- zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů
- zadává úkoly s využitím informačních a komunikačních technologií
- vede žáky k aplikaci znalostí v ostatních vyuč. předmětech a v reálném životě

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

Kompetence k řešení problémů:
Žáci 
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Název předmětu Cvičení z matematiky
- provádějí rozbor problému a plánu řešení, odhadování výsledků
- učí se zvolit správný postup při řešení slovních úloh a reálných problémů 
Učitel
- s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení
- vede žáky k ověřování výsledků
Kompetence komunikativní:
Žáci 
- zdůvodňují matematické postupy
- vytvářejí hypotézy
- komunikují na odpovídající úrovni
Učitel
- vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky
- podle potřeby pomáhá žákům
Kompetence sociální a personální:
Žáci 
- spoluprací ve skupině se učí věcně argumentovat a schopnosti sebekontroly
- podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu
Učitel
- zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
Kompetence občanské:
Žáci
- respektují názory ostatních
Učitel
- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé
- umožňuje, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její výsledky
Kompetence pracovní:
Žáci 
- jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce
Učitel
- vede žáky k ověřování výsledků
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Cvičení z matematiky 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Přirozená čísla, početní operace s př. čísly. Římské číslice. Vypočte hodnotu číselných výrazů. 
Desetinná čísla, zlomky.Početní výkony s des. čísly a zlomky. Řeší jednoduché úlohy z praxe. Provádí početní operace s desetinnými čísly. 
Dělitelnost př. čísel.Znaky dělitelnosti. Užívá znaky dělitelnosti. Řeší jednoduché slovní úlohy. 
Osová souměrnost.Středová souměrnost. Sestrojí obraz rovinného útvaru, řeší praktické úlohy. 
Obvod a obsah rovinných obrazců. Objem a povrch krychle, kvádru, 
hranolu.Převody jednotek.

Vypočte jednoduché úlohy z praxe, užívá tabulky, kalkulačku. 

Úhel, velikost úhlu. Trojúhelník, vnitřní a vnější úhly. Užívá základní pojmy při řešení praktických úloh. 
   

Cvičení z matematiky 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
viz 6. ročník viz 6. ročník 
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Cvičení z matematiky 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Racionální čísla, početní výkony s racionálními čísly.
Mocniny a početní operace s mocninami.
Hříčky. Rébusy

Vypočte hodnotu číselných výrazů. 

Algebraické výrazy.
Sčítání, odčítání, násobení celistvých výrazů. Rozklad na součin. Úprava lomených 
výrazů. Hodnota výrazů.
Zápis reálných situací pomocí výrazu.

Rozkládá výraz na součin vytýkáním a pomocí vzorců, provádí početní operace s 
lomenými výrazy, zapíše pomocí výrazu jednoduché úlohy z praxe. 

Procenta, přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka. Slovní úlohy. Řeší jednoduché úlohy z praxe pomocí trojčlenky. Sestaví, čte a doplní tabulky, 
diagramy. 

Řešení lineárních rovnic, soustavy rovnic. Slovní úlohy. Sestaví a řeší rovnici o jedné neznámé, analyzuje a matematizuje jednoduché slovní 
úlohy, řeší soustavu dvou rovnic o dvou neznámých, řeší úlohy o pohybu, společné 
práci, směsích. 

Obsahy a obvody rovinných obrazců. Objemy a povrchy těles. Pythagorova věta. 
Převody jednotek.

Vypočte jednoduché úlohy z praxe, užívá tabulky a kalkulačku. 

   

Cvičení z matematiky 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
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Cvičení z matematiky 9. ročník

viz 8. ročník viz 8. ročník 
   

5.22.9Badatelský seminář 

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

Celkem

0 0 0 0 0 2 2 3 3 10
  Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný

   

Název předmětu Badatelský seminář
Oblast

Charakteristika předmětu Povinně volitelné předměty jsou nabízeny žákům od 6. ročníku. Žáci si volí dle svého zájmu a 
nabídky školy. Do povinně volitelných předmětů jsou žáci zařazováni dle zájmu a organizačních možností 
školy.  

Předmět Přírodozeměpisný seminář je zaměřen na komplexní rozšiřování a prohlubování znalostí a 
dovedností získaných v předmětu Zeměpis a Přírodopis. 

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

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 
6. - 9. ročník – 1 hod. týdně 
Vzdělávání v předmětu:
 * směřuje k podpoře hledání a poznávání přírodovědných a zeměpisných faktů a jejich vzájemných 
souvislostí
 * vede k vytváření a ověřování hypotéz
 * učí žáky zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti a vztahy mezi nimi
 * směřuje k osvojení základních 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



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  "Klíče k budoucnosti" 

266

Název předmětu Badatelský seminář
 * skupinová práce (s využitím pomůcek, přístrojů a měřidel, pracovních listů, odborné literatury)
 * samostatné pozorování a experimentování
 * krátkodobé projekty

   

Badatelský seminář 6. ročník

Učivo ŠVP výstupy
- srovná vybraná vesmírná tělesa Země ve vesmíru
- vymezí podmínky vhodné pro život 

Třídění živých organismů - zná význam organismů v přírodě a jejich význam pro člověka, objasní vztahy mezi 
nimi 

Práce s mikroskopem - aplikuje znalosti o buňce při práci s mikroskopem 
- objasní důvody a význam objevitelských cest Objevitelské cesty
- orientuje se v objevování a osidlování jednotlivých kontinentů 

Orientace na mapě - umístí na mapách jednotlivé kontinenty a jejich významné geografické celky 
Život na různých kontinentech - hodnotí a srovnává způsob života, kulturu i zvyky v regionech na základě 

dostupných informačních zdrojů 
Přírodní a kulturní zajímavosti regionů - vymezí přírodní i kulturní zajímavosti jednotlivých regionů a možnosti jejich 

ochrany 
Příprava k soutěžím - aplikuje dosavadní znalosti a vyhledává potřebné informace z dostupných 

informačních zdrojů za cílem úspěšného řešení zadaných úkolů 
   

Badatelský seminář 7. ročník

Učivo ŠVP výstupy
viz 6. ročník viz 6. ročník 

   

Badatelský seminář 8. ročník

Učivo ŠVP výstupy
Biologie člověka Prohloubení učiva biologie člověka – důraz na anatomii; vzácné, dědičné nemoci a 

jejich výskyt; antropologii a antropogenezi 
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Badatelský seminář 8. ročník

Ekologie Prohloubení učiva ekologie – vztahy mezi organismy, organismy a prostředím 
Geologie Prohloubení učiva geologie – důraz na světově významné geologické lokality; 

poznávání přírodnin a geologických objektů 
Evropa Prohloubení učiva Evropa – důraz na současné problémy Evropy; hlubší analýza 

vybraných regionů Evropy z pohledu fyzicko-geografických a socioekonomických 
charakteristik, historie Evropy a návaznosti do současnosti 

Česká republika Prohloubení učiva Česká republika z pohledu vybraných fyzicko-geografických a 
socioekonomických charakteristik 

Socioekonomický zeměpis Prohloubení učiva s důrazem na obyvatelstvo a hospodářství; světové konflikty 
Krajina a životní prostředí Prohloubení učiva s důrazem na životní prostředí a jeho ohrožení; krajina a její 

charakteristika 
   

Badatelský seminář 9. ročník

Učivo ŠVP výstupy
viz 8. ročník viz 8. ročník 

   

5.22.10 Psaní všemi deseti 

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

Celkem

0 0 0 0 0 2 2 3 3 10
  Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný

   

Název předmětu Psaní všemi deseti
Oblast

Charakteristika předmětu Povinně volitelné předměty jsou nabízeny žákům od 6. ročníku. Žáci si volí dle svého zájmu a 
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Název předmětu Psaní všemi deseti
nabídky školy. Do povinně volitelných předmětů jsou žáci zařazováni dle zájmu a organizačních možností 
školy.  

Jsou zaměřeny na komplexní rozšiřování a prohlubování znalostí a dovedností 
Vzdělávání v předmětu Psaní všemi deseti je zaměřeno na získání rychlé orientace na počítačové 

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

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Ročník: 6.,7., 8., 9.
Předmět je realizován po jedné hodině týdně. 
Ročníky mohou být spojeny podle počtu přihlášených žáků. 
Žáci mohou být v hodině děleni do dvou či více skupin (dělení podle dosažených znalostí a schopností na 
běžné uživatele a pokročilé). Učební osnovy jsou zpracovány jednotně.
Vzdělávání v předmětu Psaní všemi deseti je realizováno programem Mount Blue.

   

Psaní všemi deseti 6. ročník

Učivo ŠVP výstupy
1. Tábor – písmenko“j“, klávesa (mezera), písmenko“f“
2. Tábor– písmenko“u“
3. Tábor– písmenko“r“
4. Tábor– písmenko“n“
5. Tábor– písmenko“v“
6. Tábor– písmenko“t“
7. Tábor– písmenko“z“
8. Tábor– písmenko“e“
9. Tábor– písmenko“i“
10. Tábor– písmenko“d“
11. Tábor– písmenko“k“
12. Tábor– písmenko“s“ a klávesa „Beckspace“
13. Tábor– písmenko“l“
14. Tábor– písmenko“o“
15. Tábor– písmenko“a“
16. Tábor– písmenko“h“
17. Tábor– písmenko“c“

1. Snaží se používat: písmenko“j“, klávesa (mezera), písmenko“f“
 2. Snaží se používat: písmenko“u“
 3. Snaží se používat: písmenko“r“
 4. Snaží se používat: písmenko“n“
 5. Snaží se používat: písmenko“v“
 6. Snaží se používat: písmenko“t“
 7. Snaží se používat: písmenko“z“
 8. Snaží se používat: písmenko“e“
 9. Snaží se používat: písmenko“i“
 10. Snaží se používat: písmenko“d“
 11. Snaží se používat: písmenko“k“
 12. Snaží se používat: písmenko“s“ a klávesa „Beckspace“
 13. Snaží se používat: písmenko“l“
 14. Snaží se používat: písmenko“o“
 15. Snaží se používat: písmenko“a“
 16. Snaží se používat: písmenko“h“
 17. Snaží se používat: písmenko“c“
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Psaní všemi deseti 6. ročník

18. Tábor– znak , (čárka)
19. Tábor– písmenko“b“
20. Tábor– písmenko“m“
21. Tábor– klávesa levý Shift a pravý Shift
22. Tábor– znak .(tečka)
23. Tábor– písmenko“p“
24. Tábor– písmenko“y“

 18. Snaží se používat: znak , (čárka)
 19. Snaží se používat: písmenko“b“
 20. Snaží se používat: písmenko“m“
 21. Snaží se používat: klávesa levý Shift a pravý Shift
 22. Snaží se používat: znak .(tečka)
 23. Snaží se používat: písmenko“p“
 24. Snaží se používat: písmenko“y“ 

   

Psaní všemi deseti 7. ročník

Učivo ŠVP výstupy
1. Tábor – písmenko“j“, klávesa (mezera), písmenko“f“
2. Tábor– písmenko“u“
3. Tábor– písmenko“r“
4. Tábor– písmenko“n“
5. Tábor– písmenko“v“
6. Tábor– písmenko“t“
7. Tábor– písmenko“z“
8. Tábor– písmenko“e“
9. Tábor– písmenko“i“
10. Tábor– písmenko“d“
11. Tábor– písmenko“k“
12. Tábor– písmenko“s“ a klávesa „Beckspace“
13. Tábor– písmenko“l“
14. Tábor– písmenko“o“
15. Tábor– písmenko“a“
16. Tábor– písmenko“h“
17. Tábor– písmenko“c“
18. Tábor– znak , (čárka)
19. Tábor– písmenko“b“
20. Tábor– písmenko“m“
21. Tábor– klávesa levý Shift a pravý Shift
22. Tábor– znak .(tečka)
23. Tábor– písmenko“p“

1. Snaží se používat: písmenko“j“, klávesa (mezera), písmenko“f“
 2. Snaží se používat: písmenko“u“
 3. Snaží se používat: písmenko“r“
 4. Snaží se používat: písmenko“n“
 5. Snaží se používat: písmenko“v“
 6. Snaží se používat: písmenko“t“
 7. Snaží se používat: písmenko“z“
 8. Snaží se používat: písmenko“e“
 9. Snaží se používat: písmenko“i“
 10. Snaží se používat: písmenko“d“
 11. Snaží se používat: písmenko“k“
 12. Snaží se používat: písmenko“s“ a klávesa „Beckspace“
 13. Snaží se používat: písmenko“l“
 14. Snaží se používat: písmenko“o“
 15. Snaží se používat: písmenko“a“
 16. Snaží se používat: písmenko“h“
 17. Snaží se používat: písmenko“c“
 18. Snaží se používat: znak , (čárka)
 19. Snaží se používat: písmenko“b“
 20. Snaží se používat: písmenko“m“
 21. Snaží se používat: klávesa levý Shift a pravý Shift
 22. Snaží se používat: znak .(tečka)
 23. Snaží se používat: písmenko“p“
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Psaní všemi deseti 7. ročník

24. Tábor– písmenko“y“  24. Snaží se používat: písmenko“y“ 
   

Psaní všemi deseti 8. ročník

Učivo ŠVP výstupy
1. Tábor – písmenko“j“, klávesa (mezera), písmenko“f“
2. Tábor– písmenko“u“
3. Tábor– písmenko“r“
4. Tábor– písmenko“n“
5. Tábor– písmenko“v“
6. Tábor– písmenko“t“
7. Tábor– písmenko“z“
8. Tábor– písmenko“e“
9. Tábor– písmenko“i“
10. Tábor– písmenko“d“
11. Tábor– písmenko“k“
12. Tábor– písmenko“s“ a klávesa „Beckspace“
13. Tábor– písmenko“l“
14. Tábor– písmenko“o“
15. Tábor– písmenko“a“
16. Tábor– písmenko“h“
17. Tábor– písmenko“c“
18. Tábor– znak , (čárka)
19. Tábor– písmenko“b“
20. Tábor– písmenko“m“
21. Tábor– klávesa levý Shift a pravý Shift
22. Tábor– znak .(tečka)
23. Tábor– písmenko“p“
24. Tábor– písmenko“y“
25. Tábor– písmenko“á“
26. Tábor– písmenko“í“
27. Tábor– písmenko“ě“
28. Tábor– písmenko“é“
29. Tábor– písmenko“ř“

1. Snaží se používat: písmenko“j“, klávesa (mezera), písmenko“f“
 2. Snaží se používat: písmenko“u“
 3. Snaží se používat: písmenko“r“
 4. Snaží se používat: písmenko“n“
 5. Snaží se používat: písmenko“v“
 6. Snaží se používat: písmenko“t“
 7. Snaží se používat: písmenko“z“
 8. Snaží se používat: písmenko“e“
 9. Snaží se používat: písmenko“i“
 10. Snaží se používat: písmenko“d“
 11. Snaží se používat: písmenko“k“
 12. Snaží se používat: písmenko“s“ a klávesa „Beckspace“
 13. Snaží se používat: písmenko“l“
 14. Snaží se používat: písmenko“o“
 15. Snaží se používat: písmenko“a“
 16. Snaží se používat: písmenko“h“
 17. Snaží se používat: písmenko“c“
 18. Snaží se používat: znak , (čárka)
 19. Snaží se používat: písmenko“b“
 20. Snaží se používat: písmenko“m“
 21. Snaží se používat: klávesa levý Shift a pravý Shift
 22. Snaží se používat: znak .(tečka)
 23. Snaží se používat: písmenko“p“
 24. Snaží se používat: písmenko“y“
 25. Snaží se používat: písmenko“á“
 26. Snaží se používat: písmenko“í“
 27. Snaží se používat: písmenko“ě“
 28. Snaží se používat: písmenko“é“
 29. Snaží se používat: písmenko“ř“
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Psaní všemi deseti 8. ročník

30. Tábor– písmenko“ý“
31. Tábor– písmenko“č“
32. Tábor– písmenko“ů a“ klávesa enter
33. Tábor– písmenko“š“
34. Tábor– písmenko“ž“
35. Tábor– písmenko“ú“
36. Tábor– písmenko“g“
37. Tábor– znak ´ (délka)
38. Tábor– číslovka 1
39. Tábor– písmenko“x“
40. Tábor– znak – (pomlčka, mínus)
41. Tábor– písmenko“w“
42. Tábor– znak = (rovnítko)
43. Tábor– písmenko“q“
44. Tábor– klávesa ( (levá závorka)
45. Tábor– klávesa ? (otazník)
46. Tábor– klávesa § (paragraf)

 30. Snaží se používat: písmenko“ý“
 31. Snaží se používat: písmenko“č“
 32. Snaží se používat: písmenko“ů a“ klávesa enter
 33. Snaží se používat: písmenko“š“
 34. Snaží se používat: písmenko“ž“
 35. Snaží se používat: písmenko“ú“
 36. Snaží se používat: písmenko“g“
 37. Snaží se používat: znak ´ (délka)
 38. Snaží se používat: číslovka 1
 39. Snaží se používat: písmenko“x“
 40. Snaží se používat: znak – (pomlčka, mínus)
 41. Snaží se používat: písmenko“w“
 42. Snaží se používat: znak = (rovnítko)
 43. Snaží se používat: písmenko“q“
 44. Snaží se používat: klávesa ( levá závorka
 45. Snaží se používat: znak ? (otazník) a klávesa „ uvozovky
 46. Snaží se používat: znak § paragraf 

   

Psaní všemi deseti 9. ročník

Učivo ŠVP výstupy
1. Tábor – písmenko“j“, klávesa (mezera), písmenko“f“
2. Tábor– písmenko“u“
3. Tábor– písmenko“r“
4. Tábor– písmenko“n“
5. Tábor– písmenko“v“
6. Tábor– písmenko“t“
7. Tábor– písmenko“z“
8. Tábor– písmenko“e“
9. Tábor– písmenko“i“
10. Tábor– písmenko“d“
11. Tábor– písmenko“k“
12. Tábor– písmenko“s“ a klávesa „Beckspace“
13. Tábor– písmenko“l“

1. Snaží se používat: písmenko“j“, klávesa (mezera), písmenko“f“
 2. Snaží se používat: písmenko“u“
 3. Snaží se používat: písmenko“r“
 4. Snaží se používat: písmenko“n“
 5. Snaží se používat: písmenko“v“
 6. Snaží se používat: písmenko“t“
 7. Snaží se používat: písmenko“z“
 8. Snaží se používat: písmenko“e“
 9. Snaží se používat: písmenko“i“
 10. Snaží se používat: písmenko“d“
 11. Snaží se používat: písmenko“k“
 12. Snaží se používat: písmenko“s“ a klávesa „Beckspace“
 13. Snaží se používat: písmenko“l“
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Psaní všemi deseti 9. ročník

14. Tábor– písmenko“o“
15. Tábor– písmenko“a“
16. Tábor– písmenko“h“
17. Tábor– písmenko“c“
18. Tábor– znak , (čárka)
19. Tábor– písmenko“b“
20. Tábor– písmenko“m“
21. Tábor– klávesa levý Shift a pravý Shift

22. Tábor– znak .(tečka)
23. Tábor– písmenko“p“
24. Tábor– písmenko“y“
25. Tábor– písmenko“á“
26. Tábor– písmenko“í“
27. Tábor– písmenko“ě“
28. Tábor– písmenko“é“
29. Tábor– písmenko“ř“
30. Tábor– písmenko“ý“
31. Tábor– písmenko“č“
32. Tábor– písmenko“ů a“ klávesa enter

33. Tábor– písmenko“š“
34. Tábor– písmenko“ž“
35. Tábor– písmenko“ú“
36. Tábor– písmenko“g“
37. Tábor– znak ´ (délka)
38. Tábor– číslovka 1
39. Tábor– písmenko“x“
40. Tábor– znak – (pomlčka, mínus)
41. Tábor– písmenko“w“
42. Tábor– znak = (rovnítko)
43. Tábor– písmenko“q“
44. Tábor– klávesa ( levá závorka

 14. Snaží se používat: písmenko“o“
 15. Snaží se používat: písmenko“a“
 16. Snaží se používat: písmenko“h“
 17. Snaží se používat: písmenko“c“
 18. Snaží se používat: znak , (čárka)
 19. Snaží se používat: písmenko“b“
 20. Snaží se používat: písmenko“m“
 21. Snaží se používat: klávesa levý Shift a pravý Shift
 22. Snaží se používat: znak .(tečka)
 23. Snaží se používat: písmenko“p“
 24. Snaží se používat: písmenko“y“
 25. Snaží se používat: písmenko“á“
 26. Snaží se používat: písmenko“í“
 27. Snaží se používat: písmenko“ě“
 28. Snaží se používat: písmenko“é“
 29. Snaží se používat: písmenko“ř“
 30. Snaží se používat: písmenko“ý“
 31. Snaží se používat: písmenko“č“
 32. Snaží se používat: písmenko“ů a“ klávesa enter
 33. Snaží se používat: písmenko“š“
 34. Snaží se používat: písmenko“ž“
 35. Snaží se používat: písmenko“ú“
 36. Snaží se používat: písmenko“g“
 37. Snaží se používat: znak ´ (délka)
 38. Snaží se používat: číslovka 1
 39. Snaží se používat: písmenko“x“
 40. Snaží se používat: znak – (pomlčka, mínus)
 41. Snaží se používat: písmenko“w“
 42. Snaží se používat: znak = (rovnítko)
 43. Snaží se používat: písmenko“q“
 44. Snaží se používat: klávesa ( levá závorka
 45. Snaží se používat: znak ? (otazník) a klávesa „ uvozovky
 46. Snaží se používat: znak § paragraf 
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5.22.11 Informatika seminář 

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

Celkem

0 0 0 0 0 2 2 3 3 10
  Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný

   

Název předmětu Informatika seminář
Oblast

Charakteristika předmětu Povinně volitelné předměty jsou nabízeny žákům od 6. ročníku. Žáci si volí dle svého zájmu a nabídky školy. 
Do povinně volitelných předmětů jsou žáci zařazováni dle zájmu a organizačních možností školy. 
Jsou zaměřeny na komplexní rozšiřování a prohlubování znalostí a dovedností.
V předmětu Informatika seminář jsou žáci vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti internetu 
a práce v síti. Dále jsou vedeni k praktickému zvládnutí práce s grafikou, textem, s tabulkami a k tvorbě 
prezentací. Všechny tyto nástroje se žáci učí používat pro zpracování informací, které se učí vyhledávat na 
Internetu. Pro vzájemnou komunikaci a předávání souborů umí na základě dřívějších znalostí a dovedností 
používat elektronickou poštu.

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

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Ročník: 8., 9.
Předmět je realizován po jedné hodině týdně. 
Ročníky mohou být spojeny podle počtu přihlášených žáků. 
Žáci mohou být v hodině děleni do dvou či více skupin (dělení podle dosažených znalostí a schopností na 
běžné uživatele a pokročilé). Učební osnovy jsou zpracovány jednotně.
Kompetence k učení:
- zadávanými úkoly jsou žáci vedeni k samostatnému objevování možností využití informačních a 
komunikačních technologií v praktickém životě, pro toto poznávání využívají zkušeností s jiným SW, 
spolupráci s ostatními žáky, nápovědu (help) u jednotlivých programů, literaturu apod.

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

Kompetence k řešení problémů:
žáci jsou vedeni zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení, učí se chápat, že v životě 
se při práci s informačními a komunikačními technologiemi budou často setkávat s problémy, které nemají 
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Název předmětu Informatika seminář
jen jedno správné řešení, ale že způsobů řešení je více
- vyučující v roli konzultanta - žáci jsou vedeni nejen k nalézání řešení, ale také k jeho praktickému 
provedení a dotažení do konce
Kompetence komunikativní:
- žáci se také učí pro komunikaci na dálku využívat vhodné technologie – některé práce odevzdávají 
prostřednictvím elektronické pošty nebo v tištěné podobě
- při komunikaci se učí dodržovat vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou technologii, 
náležitosti apod.)
Kompetence sociální a personální:
- při práci jsou žáci vedeni ke kolegiální radě či pomoci, případně při projektech se učí pracovat v týmu, 
rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový harmonogram apod.
- žáci jsou přizváni k hodnocení prací - žák se učí hodnotit svoji práci i práci ostatních, při vzájemné 
komunikaci jsou žáci vedeni k ohleduplnosti a taktu, učí se chápat, že každý člověk je různě chápavý a 
zručný
Kompetence občanské:
- žáci jsou seznamování s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, autorský zákon, 
ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla tím, že je musí dodržovat (citace použitého pramene, ve škole 
není žádný nelegální SW, žáci si chrání své heslo ...)
- při zpracovávání informací jsou žáci vedeni ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke kterým se 
mohou dostat prostřednictvím Internetu i jinými cestami
Kompetence pracovní:
žáci dodržují bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou
- žáci mohou využít ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst

   

Informatika seminář 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
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Informatika seminář 8. ročník

• Kompetence pracovní
Učivo ŠVP výstupy
Operační systém Windows
Nabídka Start, hlavní panel, plocha, oznamovací oblast
Ikona, zástupce, složka, soubor, program, stromová struktura složek
Základní nastavení systému
Práce s nápovědou

Práce s operačním systémem – řeší běžné činnosti při užití operačního systému, 
pracuje se zdroji nápovědy 

Práce s rozložením stránky v textovém editoru
Revize dokumentu
Typografická pravidla
Publikace textu a tisk
Funkce v tabulkovém editoru
Grafická úprava tabulek
Prezentace

Zpracování informací – používá některé pokročilejší funkce při práci s textem, 
respektuje základní typografická pravidla, používá informace z rozličných 
informačních zdrojů, obeznámí se s možnostmi zpracování dat užitím funkcí v 
tabulkovém editoru, graficky upravuje tabulky, pracuje s prezentacemi 

Volba vhodného programu k úpravě dat
Předávání dat mezi programy, práce se schránkou
Komplexní úlohy

Interakce mezi programy – pracuje s různými typy programů, které slouží ke 
zpracování multimédií, vyhodnotí vhodnost užití konkrétního programu a 
předávání dat mezi nimi 

   

Informatika seminář 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Viz 8. ročník Viz 8. ročník 
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5.22.12 Dílna čtení a psaní 

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

Celkem

0 0 0 0 0 2 2 3 3 10
  Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný

   

Název předmětu Dílna čtení a psaní
Oblast

Charakteristika předmětu Rozvíjení čtenářské gramotnosti by mělo být jedním z hlavních cílů celého vzdělávacího procesu, žáci by si 
měli čtenářské dovednosti a návyky budovat tak, aby na konci základní školy měli čtenářské dovednosti 
dobře zvládnuté a zvyky pevně zakořeněné. Na všech vzdělávacích stupních je úlohou pedagogů obojí 
upevňovat, podporovat a rozvíjet některé složitější čtenářské dovednosti, které vyžadují rozvinuté 
abstraktní myšlení. 

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

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Ročník: 6.,7., 8., 9.
Dílna čtení a psaní se vyučuje jako volitelný předmět dotovaný 1 hodinou týdně.
Kompetence k učení:
Kompetence k řešení problémů:
Kompetence komunikativní:

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

Dílna čtení a psaní 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
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Dílna čtení a psaní 6. ročník

Osobní reflexe četby, sdílení zážitků, samostatné i společné hledání porozumění 
smyslu textu.
Čtenářské dovednosti a strategie

Podpora a rozvíjení přemýšlivého čtenářství, rozvoj vztahu ke čtení 

Porozumění textu Dovednost dekódovat psané texty a budovat porozumění se zapojením 
dosavadních znalostí a zkušeností. 

Vysuzování a hodnocení Vyvozovat z přečteného závěry a posuzovat (kriticky hodnotit) texty z různých 
hledisek včetně sledování autorových záměrů. 

Sdílení prožitků a pochopení s dalšími čtenáři. Žák své pochopení textu porovnává se spolužáky, všímá si shod a přemýšlí o 
rozdílech. 

Tvorba vlastních textů, kultivované vyjadřování. Rozšiřování slovní zásoby. Dílna psaní – žáci formulují své myšlenky a názory, učí se kultivovaně ústně i 
písemně vyjadřovat, zvládají naslouchat rozmluvám druhých lidí a vhodně na ně 
reagovat, pokusí se obhájit své názory. 

   

Dílna čtení a psaní 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Osobní reflexe četby, sdílení zážitků, samostatné i společné hledání porozumění 
smyslu textu.
Čtenářské dovednosti a strategie

Podpora a rozvíjení přemýšlivého čtenářství, rozvoj vztahu ke čtení. 

Porozumění textu Dovednost dekódovat psané texty a budovat porozumění se zapojením 
dosavadních znalostí a zkušeností. 

Vysuzování a hodnocení Vyvozovat z přečteného závěry a posuzovat (kriticky hodnotit) texty z různých 
hledisek včetně sledování autorových záměrů. 

Sdílení prožitků a pochopení s dalšími čtenáři. Žák své pochopení textu porovnává se spolužáky, všímá si shod a přemýšlí o 
rozdílech. 

Tvorba vlastních textů, kultivované vyjadřování. Rozšiřování slovní zásoby. Dílna psaní – žáci formulují své myšlenky a názory, učí se kultivovaně ústně i 
písemně vyjadřovat, zvládají naslouchat rozmluvám druhých lidí a vhodně na ně 
reagovat, pokusí se obhájit své názory. 
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Dílna čtení a psaní 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Osobní reflexe četby, sdílení zážitků, samostatné i společné hledání porozumění 
smyslu textu.
Čtenářské dovednosti a strategie

Podpora a rozvíjení přemýšlivého čtenářství, rozvoj vztahu ke čtení. 

Porozumění textu Dovednost dekódovat psané texty a budovat porozumění se zapojením 
dosavadních znalostí a zkušeností. 

Vysuzování a hodnocení Vyvozovat z přečteného závěry a posuzovat (kriticky hodnotit) texty z různých 
hledisek včetně sledování autorových záměrů. 

Sdílení prožitků a pochopení s dalšími čtenáři. Žák své pochopení textu porovnává se spolužáky, všímá si shod a přemýšlí o 
rozdílech. 

Tvorba vlastních textů, kultivované vyjadřování. Rozšiřování slovní zásoby. Dílna psaní – žáci formulují své myšlenky a názory, učí se kultivovaně ústně i 
písemně vyjadřovat, zvládají naslouchat rozmluvám druhých lidí a vhodně na ně 
reagovat, pokusí se obhájit své názory. 

   

Dílna čtení a psaní 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Osobní reflexe četby, sdílení zážitků, samostatné i společné hledání porozumění 
smyslu textu.
Čtenářské dovednosti a strategie

Podpora a rozvíjení přemýšlivého čtenářství, rozvoj vztahu ke čtení. 

Porozumění textu Dovednost dekódovat psané texty a budovat porozumění se zapojením 
dosavadních znalostí a zkušeností. 
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Dílna čtení a psaní 9. ročník

Vysuzování a hodnocení Vyvozovat z přečteného závěry a posuzovat (kriticky hodnotit) texty z různých 
hledisek včetně sledování autorových záměrů. 

Sdílení prožitků a pochopení s dalšími čtenáři. Žák své pochopení textu porovnává se spolužáky, všímá si shod a přemýšlí o 
rozdílech. 

Tvorba vlastních textů, kultivované vyjadřování. Rozšiřování slovní zásoby. Dílna psaní – žáci formulují své myšlenky a názory, učí se kultivovaně ústně i 
písemně vyjadřovat, zvládají naslouchat rozmluvám druhých lidí a vhodně na ně 
reagovat, pokusí se obhájit své názory. 
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6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
6.1 Způsoby hodnocení 

6.2 Kritéria hodnocení
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