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1 Identifikační údaje  

1.1 Název ŠVP  

NÁZEV ŠVP:  Přes kameny ke hvězdám IV    

1.2 Údaje o škole  

NÁZEV ŠKOLY:  Základní škola Kamenice, okres Praha - východ  

ADRESA ŠKOLY:   Ringhofferova 57, Kamenice, 25168  

JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY:  Mgr. Pavlína Tolarová  

KONTAKT:   e-mail: info@kameniceskola.cz, web: http://www.kameniceskola.cz  

IČ:  43755089  

RED-IZO:  600052354  

KOORDINÁTOŘI TVORBY ŠVP:   Mgr. Květa Šímová   

1.3 Zřizovatel  

NÁZEV ZŘIZOVATELE:   Obec Kamenice  

ADRESA ZŘIZOVATELE:   Ringhofferovo náměstí 434, 25168 Kamenice  

KONTAKTY:  e-mail: podatelna@obeckamenice.cz, web: www.obeckamenice.cz  

 

1.4 Platnost dokumentu  
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      Mgr. Pavlína Tolarová   
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2 Charakteristika školy  

2.1 Úplnost a velikost školy  

Základní škola Kamenice, okres Praha - východ je škola plně organizovaná, poskytuje vzdělání od 

1.  do 9. ročníku. Škola má kapacitu 630 žáků a je téměř naplněná.  

Výuka probíhá od 1. do 9. ročníku ve dvou až třech paralelních třídách. Průměrný počet dětí ve třídě 

se pohybuje okolo 24 žáků.   

2.2 Umístění školy  

Škola je umístěna na okraji obce Kamenice, v krajině barona Ringhoffera, v blízkosti parku a dvou 

rybníků.   

2.3 Charakteristika žáků  

Žáci obvykle docházejí z blízkého i vzdálenějšího okolí. Do školy nejčastěji cestují automobily rodičů, 

pěšky i veřejnou hromadnou dopravou.  

Máme dobré zkušenosti v práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, které integrujeme 

pomocí individuálních plánů do běžné výuky. Vzhledem k bezbariérovému přístupu je u nás možné 

i vzdělávaní handicapovaných žáků.  

Pracujeme také s nadanými žáky, kteří se například pod vedením učitelů a lektorů připravují a 

zúčastňují různých soutěží, od olympiád až po sportovní turnaje.   

2.4 Podmínky školy  

Součástí školy je školní družinu a Komunitní centrum, které organizuje zájmové kroužky. Žáci mají k 

dispozici zařízení školního stravování, které se nachází přímo v budově školy.  

Vyučování probíhá v českém jazyce.  

Ve venkovním areálu se nachází oplocený komplex budov, sportovní hřiště a školní zahrada. Hned 

vedle je park, který je školou využíván. Bezbariérový přístup je zajištěn po celém areálu. Pro trávení 

volného času je k dispozici školní dvůr, hřiště, knihovna. Žákům jsou k dispozici šatny, každý žák má 

k dispozici zamykatelnou skříňku.  

Škola má tyto odborné učebny - biologie, cizí jazyky, fyzika, hudební výchova, chemie, ICT, dílny a 

školní kuchyňka.  

Učitelé mají k dispozici dostatek kabinetů.  
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2.5 Vlastní hodnocení školy  

2.5.1 Oblasti autoevaluace  

Vedení školy pravidelně zpracovává autoevaluaci. Buď vytváří vlastní dotazníky, anebo se zapojuje 

do autoevaluace od odborné firmy, např. Kalibro. Na základě výsledků dochází potom k diskusi 

uvnitř vedení školy i v pedagogického sboru.  

2.5.2 Cíle a kritéria autoevaluace  

Podmínky ke vzdělání:  

Cílem autoevaluace je zhodnotit obsah a průběh vzdělávání, podmínky vzdělávání a celkovou 

spokojenost s činností školy z pohledu rodičů, žáků i zaměstnanců školy.  

 

2.5.3 Nástroje autoevaluace  

Pro autoevaluaci používáme různé nástroje, je to například analýza školní dokumentace, anketa pro 

rodiče, anketa pro učitele, anketa pro žáky/děti, hospitace vedením (ředitel, zástupce ředitele, 

zástupce předmětové komise apod.), vzájemné hospitace pedagogů, zjišťování a vyhodnocování 

výsledků vzdělávání žáků/dětí.  

2.5.4 Časové rozvržení autoevaluačních činností  

Autoevaluační činnosti jsou prováděny pravidelně jedenkrát za 2 - 3 roky.  

2.6 Spolupráce s dalšími institucemi  

Škola úzce spolupracuje se svým zřizovatelem - obcí Kamenice, Školskou radou a školskými 

poradenskými zařízeními (Pedagogicko psychologické poradny a Speciální pedagogická centra).  

2.7 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími 

sociálními partnery  

Škola rozvíjí také spolupráci s rodiči žáků, nejčastěji formou třídních schůzek a konzultací, které 

probíhají nejen prezenčně, ale i on-line v rámci tzv. konzultačních týdnů. Pořádáme také besedy pro 

rodiče zaměřené například na volbu povolání, anebo na prevenci patologických jevů. K 
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pravidelným školním akcím patří školní akademie, den otevřených dveří, vánoční nebo velikonoční 

jarmark, nebo různé sezónní besídky a akce jednotlivých tříd.  

2.8 Charakteristika pedagogického sboru  

Pedagogický sbor má více než 40 členů, pracují v něm mladí i zkušení pedagogové. Téměř všichni 

učitelé jsou plně kvalifikovaní, ti učitelé, kteří kvalifikaci nesplňují, studují. Ve škole pracuje metodik 

prevence sociálně patologických jevů, máme zpracován plán prevence, krizový plán a pořádáme 

velké množství akcí zaměřených právě na prevenci negativních jevů. V učitelském sboru dále máme 

specialistu na environmentální výchovu a výchovnou poradkyni, která se zaměřuje na výchovné 

problémy a zejména na poradenství spojené s volbou povolání. K dispozici je také metodik ICT, který 

pomáhá žákům i učitelům se zaváděním počítačů a interaktivní techniky do výuky. Součástí 

pedagogického sboru je také školní psycholog a speciální pedagog.  

2.9 Dlouhodobé projekty  

Naše škola dbá na harmonický rozvoj osobnosti žáka, a proto organizujeme akce zaměřené všemi 

směry výchovy.  

Ke kulturnímu rozvoji slouží například Klub mladého diváka, kdy žáci 7. – 9. tříd mohou shlédnout 

čtyři představení pražských divadel. Pracovníci kulturního domu obce zajišťují pro všechny děti 

několik kulturních pořadů ročně.  

Škola je zapojena do dlouhodobých ekologických projektů, ve škole pracuje Ekotým, který pomáhá 

organizovat ekologické aktivity pro žáky. Jsme zapojeni do projektu Etická výchova do škol, získali 

jsme bronzový titul Etická škola. Etickou výchovu jsme zařadili do povinné výuky v 6. třídě a je také 

náplní třídnických hodin, kde třídní učitel spolu se žáky pracuje na dobrých vztazích v třídním 

kolektivu a řeší případné problémy. Hodiny jsou zaměřeny na to, aby ve škole vládlo zdravé a 

pozitivní školní klima a žáci uměli řešit své problémy v rámci kolektivu.   

Co se týká evropských grantů, škola byla a je zapojena do několika grantů, díky tomu se velmi 

zlepšilo materiálové a technické vybavení školy, zejména projekční technikou a počítači. Z programu 

IROP byly za pomoci obce zrekonstruovány všechny odborné učebny a dokoupeny pomůcky do 

těchto učeben.  

Pravidelně organizujeme různé preventivní programy, které organizuje metodik prevence.   

Informace o akcích, soutěžích a úspěších žáků jsou pravidelně aktualizovány na webu školy a 

školním Facebooku. Používáme aplikaci Škola online, která slouží rodičům, učitelům i žákům. Jsou 

zde veškeré oficiální informace ze školy, třídní kniha, učivo v jednotlivých hodinách, hodnocení 

žáků, odkaz na domácí práci, aktuální rozvrh hodin, změny v organizaci výuky, apod.  
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Žáci 2. a 3. tříd mohou jezdit na plavecký výcvik. Cílem je, aby všechny děti uměly plavat a nebály 

se vody. Využíváme k tomu plavecký bazén v Benešově, anebo areál Na Fialce v Říčanech.  

Pro žáky 6. tříd organizujeme adaptační pobyty, kde se žáci více poznají s novým třídním učitelem i 

novými spolužáky, kterých bývá v 6. ročníku více a přechod na II. stupeň je pro ně mnohem 

snadnější.  

Pro žáky 7. tříd zajišťujeme lyžařský výcvik. Odborní instruktoři pomáhají žákům zvládnout základy 

lyžování, ale i chování na horách.  

Během celé školní docházky organizujeme pro žáky exkurze, poznávací vycházky a výlety.  

Veškeré tyto akce a aktivity jsou pořádány v návaznosti na výchovu a vzdělávaní přiměřené věku 

žáků.  

Ročníková práce je jednou z forem ověřování dovedností, schopností a znalostí žáků na konci školní 

docházky. Vypracování a odevzdání je povinná součást práce žáků 9. třídy a slouží též jako 

hodnocení na konci školního roku (promítne se v předmětu, k němuž je téma vztaženo a na návrh 

konzultanta se může promítnout i do známky z českého jazyka).  

2.10 Mezinárodní spolupráce  

Obvykle organizujeme také zahraniční pobyty, nejčastěji do Velké Británie, kde si mohou žáci 

vyzkoušet praktickou konverzaci, kterou trénují ve škole. Naše škola vyjíždí také na kratší poznávací 

pobyty, např. do Francie, Německa nebo do polské Osvětimi. 
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3 Charakteristika ŠVP  

3.1 Zaměření školy  

Zaměření školy je všeobecné.  

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie  

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k 
učení 

• Motivujeme žáky k aktivnímu zapojování do vyučovacího procesu 

• Poskytujeme žákům příležitost reflektovat vlastní učení a 
motivujeme je k sebehodnocení 

• Nabízíme žákům možnosti zapojení do soutěží a olympiád 

• Vedeme žáky k vyhledávání a třídění informací  

• Vyžadujeme po žácích užívání správné terminologie  

• Vedeme žáky k uplatňování základních myšlenkových operací, ale i k 
fantazii a kreativitě  

• Vedeme žáky k pochopení smyslu učení 

• Zadáváme některé úlohy tak, aby žáci hledali a nacházeli různá řešení 

• Učitel žákům nabízí různé způsoby, metody a strategie učení, které 
jim umožní samostatně organizovat a řídit vlastní učení 

Kompetence k 
řešení problémů 

• Zadáváme některé úkoly tak, aby měly více řešení a vybízíme k 
hledání více řešení či variant 

• Připravujeme některá zadání způsobem, který umožňuje volbu a 
plánování různých postupů i dostatek prostoru pro samostatné 
uvažování 

• Vedeme žáky k vzájemné pomoci 

• Navozujeme praktické situace a vybízíme žáky k jejich řešení 

• Učitel zadává úkoly způsobem, aby žák mohl samostatně vyhledávat 
informace 

Kompetence 
komunikativní 

• Využíváme dostupné technologie ke komunikaci se žáky  

• Vyžadujeme dodržování dohodnutých pravidel v diskusi  

• Podporujeme žáky v naslouchání druhým lidem a vhodné reakci na 
ně  

• Zapojujeme žáky do diskuse a učíme je vhodně obhajovat jejich 
názory  

• Zadáváme samostatnou i skupinovou práci  

• Vedeme žáky k prezentaci jejich myšlenek a názorů  

• Poskytujeme žákům prostor pro prezentaci své práce 

Kompetence 
sociální a 
personální 

• Vedeme žáky k respektování ostatních spolužáků  

• Učitel vede žáky k tomu, aby dokázali požádat o pomoc  

• Nabízíme aktivity, kterými pomáháme vytvořit příjemnou atmosféru 
v týmu  
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Výchovné a vzdělávací strategie 

• Vyžadujeme dodržování dohodnutých pravidel včetně pravidel 
slušného chování  

• Dodáváme žákům sebedůvěru 

• Vedeme žáky k sebehodnocení své práce i k hodnocení práce 
ostatních spolužáků  

• Zadáváme žákům práci ve skupinách 

• Podporujeme vzájemné učení žáků (vrstevnické učení) 

Kompetence 
občanské 

• Dáváme žákům možnost společně vytvářet pravidla chování, 
hodnocení a sebehodnocení 

• Vyžadujeme od žáků dodržování pravidel slušného chování  

• Vedeme žáky k tomu, aby brali ohled na druhé  

• Učitel vede žáky k odmítání útlaku, fyzického i psychického násilí  

• Podněcujeme žáky k vnímání a respektování názorů a pohledů 
druhých lidí lišících se od jejich vlastních  

• Motivujeme žáky k zájmu a ochraně kulturního a historického 
dědictví, tradic i přírody  

• Vytváříme prostor pro žáky, aby se aktivně zapojovali do kulturního 
dění 

Kompetence 
pracovní 

• Seznamujeme žáky se zásadami bezpečnosti práce a chování 

• Trváme na dodržování pravidel bezpečného chování ve škole i 
v terénu  

• Seznamujeme žáky s možnými zdravotními a hygienickými riziky při 
práci 

• Vedeme žáky k šetrnému využívaní pomůcek  

• Učíme žáky organizovat si zápisy v sešitě 

• Vyžadujeme dodržování dohodnuté kvality, postupů a termínů 

• Motivujeme žáky k vyhledávání a využívání různých zdrojů informací 

• Ukazujeme žákům možnosti online aplikací vhodných pro organizaci 
studia (práce) 

• Podporujeme žáky v samostatném používání internetu, aplikací a 
dalších dostupných prostředků ke zjednodušení procesu učení se 

• Žák je učitelem veden k samostatné kontrole výsledků své práce  

• Učitel motivuje žáky k organizaci a plánování vlastního učení 

Kompetence 
digitální 

• Využíváme školní informační systémy i jiné aplikace pro zadávání 
samostatné práce 

• Online vyhodnocujeme některé práce žáků a poskytujeme jim 
zpětnou vazbu 

• Podporujeme žáky ve využívání Teams a ŠO pro komunikaci s 
vyučujícími i mezi sebou 

• Ukazujeme žákům přednosti a praktické využití online schůzek např. 
při konzultacích 

• Poskytujeme žákům některé učební materiály online 

• Zařazujeme do výuky aktivity s využitím počítačů, interaktivních 
tabulí, tabletů i BYOD (vlastní zařízení žáků - mobily, tablety, hodiny) 

• Sdílíme se žáky odkazy na různé výukové aplikace, které jim mohou 
pomoci při učení 
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Výchovné a vzdělávací strategie 

• Necháváme žáky devátých ročníků zpracovávat a následně 
prezentovat ročníkovou práci na vybrané téma 

• Zadáváme žákům takové úkoly, při kterých vyhledávají informace na 
internetu a následně je prezentují spolužákům 

• Klademe důraz na regulaci kopírování dat a učíme žáky uvádět zdroje 
informací 

• Využíváme prostor pro spolupráci v různých aplikacích (např. Teams, 
Whiteboard...) 

• Ukazujeme žákům rozlišná prostředí a aplikace a necháváme je 
zpracovávat úkoly ve vhodném prostředí či aplikaci (např. slohovou 
práci je lepší zpracovat v textovém editoru, než v prezentačním 
programu...) 

• Necháváme žáky tvořit hlasování či kvízy v online aplikacích, které 
jsou volně dostupné nebo je škola má k dispozici (např. Forms, 
learnigapps.org...) 

• Připravujeme taková zadání, kdy je třeba, aby žáci rozlišovali formáty 
souborů (např. přilož obrázek odevzdej textový dokument....) 

• Vytváříme vhodná zadání k tvorbě prezentací, referátů či natáčení 
videí v digitální podobě  

• Učíme žáky efektivně využívat nejrůznější funkce běžných aplikací 
(např. tabulky, grafy, automatické opravy...) 

• Vedeme žáky k dodržování zásad bezpečnosti při práci s online 
aplikacemi a zásad ochrany osobních údajů 

• Diskutujeme se žáky o přínosech a rizicích sociálních sítí, digitálních 
technologií i o vhodné míře jejich používání 

    

3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami  

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

PLPP sestavuje třídní učitel, popř. učitel českého jazyka a podílí se na něm všichni učitelé daného 

žáka, do jejichž předmětu se jeho speciální vzdělávací potřeby promítají. Za tvorbu PLPP zodpovídá 

výchovná poradkyně, která bývá přítomna i vyhodnocování PLPP (1x ročně, zpravidla v červnu).  

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

IVP sestavuje třídní učitel, popř. učitel českého jazyka a podílí se na něm všichni učitelé daného 

žáka, do jejichž předmětu se jeho speciální vzdělávací potřeby promítají. Za tvorbu IVP zodpovídá 

výchovná poradkyně, která bývá přítomna i vyhodnocování IVP (1x ročně, zpravidla v červnu).  
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Pravidla pro zapojení dalších subjektů:  

Škola spolupracuje s příslušnými pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálními 

pedagogickými centry, OSPODy i středisky výchovné péče. Nejčastěji se jedná o telefonické 

konzultace, případně osobní návštěvy.  

 

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

O žáky se speciálními vzdělávacími potřebami komplexně pečuje Školní poradenské pracoviště. 

Jeho členy jsou výchovný poradce, metodik prevence, školní psycholog, speciální pedagog a 

koordinátor, který je zároveň vedoucím celého týmu.  

 

Přehled předmětů speciálně pedagogické péče:   

Nácvik sociální komunikace, rozvoj grafomotorických dovedností, rozvíjení sluchového vnímání. 

3.4 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně 

nadaných  

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

PLPP sestavuje třídní učitel, popř. učitel českého jazyka a podílí se na něm všichni učitelé daného 

žáka, do jejichž předmětu se jeho speciální vzdělávací potřeby promítají. Za tvorbu PLPP zodpovídá 

výchovná poradkyně, která bývá přítomna i vyhodnocování PLPP (1x ročně, zpravidla v červnu).  

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

IVP sestavuje třídní učitel, popř. učitel českého jazyka a podílí se na něm všichni učitelé daného 

žáka, do jejichž předmětu se jeho speciální vzdělávací potřeby promítají. Za tvorbu IVP zodpovídá 

výchovná poradkyně, která bývá přítomna i vyhodnocování IVP (1x ročně, zpravidla v červnu).  

 

Pravidla pro zapojení dalších subjektů: 

Do péče o nadané žáky je zapojena zejména PPP Praha - východ, diagnostikou a metodickou 

pomocí. V některých případech využíváme také společnost Quiido, která provádí diagnostiku 

mimořádně nadaných dětí. Využíváme také workshopy pro pedagogy, které Quiido každoročně 

pořádá.  
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Zodpovědné osoby a jejich role: 

Do systému péče o nadané žáky se zapojuje celé Školní poradenské pracoviště.  

 

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a 

mimořádně nadaných žáků: 

Vzdělávání skupiny mimořádně nadaných žáků v jednom či více vyučovacích předmětech: Pro 

nadané žáky organizujeme ve 2. až 5. ročníku speciální hodiny českého jazyka a matematiky, kde 

učitelé pracují s malou skupinkou podobně zaměřených dětí napříč ročníkem a mají tak větší 

možnost věnovat se rozvoji žáků nad rámec základního učiva.  

příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol: Pravidelně žáky zapojujeme 

do soutěží z různých oblastí, organizujeme školní kola a podporujeme vítěze v účasti v okresních i 

krajských kolech.  

nabídka volitelných vyučovacích předmětů, nepovinných předmětů a zájmových aktivit: Nabízíme 

velký výběr zájmových aktivit, které přispívají k rozvoji nadání různým směrem.   

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 

M , PV 
, Prv  

TV , 
Prv  

TV , 
Prv  

   ČJ  ČJ , VO , 
NJ , FJ  

Ch , M  Ch  

Sebepoznání a 
sebepojetí 

HV  HV  HV  HV  HV , 
Pří  

HV  HV , VO 
, RJ  

HV  Př , ČJ  

Seberegulace a 
sebeorganizace 

ČJ   PV  TV   PV , TV , 
ČJ , D , 

VO  

TV , D , 
NJ , FJ  

TV , D , NJ  Př , D , 
NJ , RJ  

Psychohygiena Prv  HV , 
Prv  

HV , 
TV , 
Prv  

HV , 
TV  

HV  HV  HV , VO  HV , TV  Př  

Kreativita HV  HV , 
PV , ČJ  

HV  HV , M  HV , 
TV  

HV , VV 
, D , EtV  

HV , D , 
NJ , FJ  

HV , Ch , 
D , NJ , FJ  

PV , VV , 
ČJ , D , 
NJ , FJ  

Poznávání lidí Prv  Prv      AJ , VO  VO     

Mezilidské vztahy TV , 
Prv  

Prv  TV , 
Prv  

TV  Pří  PV , ČJ , 
VO  

VO  AJ  Př , TV  

Komunikace TV  TV , ČJ  TV , AJ  TV , ČJ 
, AJ  

TV , ČJ  D , VO  ČJ , D , 
VO , NJ 

, FJ  

Ch , PV , 
VV , ČJ , D 
, NJ , RJ , 

FJ  

Ch , PV , 
Př , VV , 
D , NJ  
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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 

Kooperace a kompetice  TV   Inf  Inf , M 
, TV  

Inf , VV 
, VO  

 Inf  M , VV  

Řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti 

 M , 
Prv  

ČJ , Prv  PV , 
TV  

 F , PV  F , M , 
FJ  

F , Ch , PV 
, VO , NJ , 

FJ  

F , Ch , 
M , PV , 
Př , NJ  

Hodnoty, postoje, 
praktická etika 

    HV  HV , 
PV  

HV , VO 
, EtV  

HV , VO  HV , VO  VO  

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Občanská společnost a 
škola 

Prv  Prv  Prv     VO   ČJ   

Občan, občanská 
společnost a stát 

   Prv  Vl   D , VO  D  D  Z , D , 
VO  

Formy participace 
občanů v politickém 
životě 

       VO     VO  

Principy demokracie 
jako formy vlády a 
způsobu rozhodování 

    Vl   D   ČJ  VO  

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás 
zajímá 

   VV     F  F , Z , NJ 
, RJ  

F , Ch , Z , 
NJ , FJ  

F , Z , VO 
, NJ , FJ  

Objevujeme Evropu a 
svět 

   VV   PV , AJ   Z , ČJ  Z , NJ , FJ  Ch , VO  

Jsme Evropané     PV  Vl     Z  Z , ČJ , 
VO , NJ  

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Kulturní diference  Prv  HV , 
PV , 
Prv  

HV  HV  HV , D , 
VO , EtV  

HV , VO 
, NJ , FJ  

HV , NJ  RJ  

Lidské vztahy ČJ , Prv   Prv   VV  VO , EtV  RJ   FJ  

Etnický původ       VV  VO  Z  Z   

Multikulturalita     AJ   VO  Z , NJ , 
RJ  

Z  Z , VO , 
RJ , FJ  

Princip sociálního smíru 
a solidarity 

       VO   VO  Z , VO  

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Ekosystémy PV , 
Prv  

Prv  Prv  VV , 
Pří  

Pří  Př , Z      

Základní podmínky 
života 

 PV , 
Prv  

Prv  VV , 
Pří  

 Př , Z  Př  Př  Př , VO  

Lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí 

 Prv   Pří  PV , 
VV  

F , Př , Z 
, VO  

F  F , Ch , D  F , Ch , 
VO  

Vztah člověka k 
prostředí 

 Prv  VV  PV  VV , Vl  Př , Z , 
VO  

Př  PV , RJ  VO  
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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 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení 

       Z  VO  ČJ  Př , D  

Interpretace vztahu 
mediálních sdělení a 
reality 

         VO  ČJ   

Stavba mediálních 
sdělení 

    ČJ  ČJ  ČJ  ČJ , VO   ČJ  

Vnímání autora 
mediálních sdělení 

    ČJ     VO  ČJ  ČJ  

Fungování a vliv médií 
ve společnosti 

    HV  HV  HV , EtV  HV , VO  HV , ČJ   

Tvorba mediálního 
sdělení 

   VV   VV  F , EtV  F , VO  F  F , ČJ  

Práce v realizačním 
týmu 

   PV     EtV  VO     

     

3.5.1.1 Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat:  

Zkratka Název předmětu 

AJ  Anglický jazyk 

Ch  Chemie 

ČJ  Český jazyk 

D  Dějepis 

EtV  Etická výchova 

F  Fyzika 

FJ  Francouzský jazyk 

HV  Hudební výchova 

Inf  Informatika 

M  Matematika 

NJ  Německý jazyk 

Př  Přírodopis 

Pří  Přírodověda 

Prv  Prvouka 

PV  Pracovní výchova 

RJ  Ruský jazyk 

TV  Tělesná výchova 

Vl  Vlastivěda 

VO  Výchova k občanství 

VV  Výtvarná výchova 

Z  Zeměpis 
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4 Učební plán  

4.1 Celkové dotace - přehled  

Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace  1. 
stupeň 

2. stupeň Dotace  2. 
stupeň 1. 

ročník 
2. 

ročník 
3. 

ročník 
4. 

ročník 
5. 

ročník 
6. 

ročník 
7. 

ročník 
8. 

ročník 
9. 

ročník 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk 7+2 7+2 7+2 6+1 6+1 33+8 3+1 4+1 4+1 4+1 15+4 

Anglický jazyk    3+1 3+1 3+1 9+3 3+1 3 3 3 12+1 

Další cizí jazyk  

• Německý jazyk 
• Ruský jazyk 

• Francouzský 
jazyk 

          2 2 2 6 

Matematika a její 
aplikace 

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

Informatika Informatika     1 1 2 1 1 1 1 4 

Člověk a jeho svět Prvouka 1 2 2    5        

Přírodověda     1 1 2        

Vlastivěda     2 2 4        

Člověk a společnost Dějepis          2 2 1+1 1+1 6+2 

Výchova k občanství          1 1 1 1 4 

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

Chemie             2 2 4 
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Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace  1. 
stupeň 

2. stupeň Dotace  2. 
stupeň 1. 

ročník 
2. 

ročník 
3. 

ročník 
4. 

ročník 
5. 

ročník 
6. 

ročník 
7. 

ročník 
8. 

ročník 
9. 

ročník 

Přírodopis          1+1 1+1 2 2 6+2 

Zeměpis          2 2 1+1 1+1 6+2 

Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 1 1 1  3 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7 2 2 1 1 6 

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 

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

Doplňující vzdělávací 
obory 

Etická výchova          0+1     0+1 

Celkem hodin 20 21 25 26 26 102+16 29 30 32 31 104+18 

    

4.1.1 Poznámky k učebnímu plánu  

Informatika  

Na 1. stupni se informatika vyučuje 1 hodinu týdně, na 2. stupni se informatika obvykle vyučuje ve dvouhodinových blocích 1× za dva týdny, případně 1 
hodinu týdně.  

    

Pracovní výchova  

Vyučovací hodiny jsou na 2. stupni rozděleny nepravidelně, buď 1 hodina týdně, případně 2 hodiny 1 krát za 2 týdny, dle organizačních možností.   
V 6. ročníku jsou plněny výstupy tematického okruhu Práce s technickými materiály (náš název Dílny). V 8. ročníku jsou plněny výstupy tematického 
okruhu Příprava pokrmů (náš název je Vaření) a v 9. ročníku jsou plněny výstupy tematického okruhu Svět práce (náš název je stejný).  

    

Přírodopis  

Do obsahu předmětu Přírodopis jsou integrovány výstupy z oblastí Člověk a příroda a Člověk a zdraví.  
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Tělesná výchova  

Do vzdělávacího obsahu je v 8. ročníku částečně integrován obsah vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví.   

    

Výtvarná výchova  

Vyučovací hodiny mohou být v 8. a 9. ročníku vyučovány nepravidelně, buď 1 hodina týdně, případně 2 hodiny 1 krát za 2 týdny, dle organizačních 
možností.   
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5 Učební osnovy  

5.1 Český jazyk  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

9 9 9 7 7 4 5 5 5 60 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Český jazyk 

Oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících 1. i 2. stupně. 
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. Jazykové vyučování vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu 
umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a uplatňovat výsledky 
svého poznávání.  
Vzdělávání v tomto předmětu směřuje k ovládání základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i 
písemní podobě, k osvojování a rozvíjení čtenářských schopností. 

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

Na 1. stupni je naším hlavním cílem naučit žáky číst a psát. Přitom klademe důraz na čtení s porozuměním. 
Snažíme se u žáků obohacovat a rozvíjet slovní zásobu a seznamovat je se spisovnou podobou českého 
jazyka. Současně učíme žáky základům gramatiky. Prostřednictvím struktury jazyka též rozvíjíme 
komunikační dovednosti žáků.  
V Komunikační a slohové výchově se žáci učí chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, 
kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu, analyzovat jej a 
kriticky posoudit jeho obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat také formální stránku textu a jeho 
výstavbu.  
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Název předmětu Český jazyk 

V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého 
jazyka. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem 
jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Současně si žáci prohlubují i 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 a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od 
skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivého vnímání, 
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.  
Součástí výuky předmětu jsou i pravidelné literární exkurze a návštěvy filmových a divadelních představení 
a knihoven, jež napomáhají k realizaci očekávaných výstupů.  

Integrace předmětů • Český jazyk a literatura 

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 ke stálému zdokonalování čtení  

• Učitel sleduje používání jazykové dovednosti žáka i v jiných oblastech vzdělávání  

• Učitel motivuje žáky k vyhledávání a systematickému ukládání informací  

• Učitel vede žáky k aplikaci naučených pravidel pravopisu a jejich vzájemnému propojení  

• Učitel seznamuje žáky s mluvnickými a literárními termíny, souvisejícími s probíraným učivem  

• Učitel motivuje žáky k aktivnímu zapojování do vyučovacího procesu  

• Učitel nabízí žákovi informace, které lze propojit do širších významových celků  

• Učitel motivuje žáky k sebehodnocení  

• Učitel podporuje žáky v kritickém posuzování obsahu textů, vyvozování závěrů a zobecňování  

• Učitel vede žáky k uplatňování základních myšlenkových operací, ale i k fantazii a kreativitě  

• Učitel zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu žáků  

• Učitel sleduje při hodině pokrok žáků  

• Učitel vede žáky k zapojování do soutěží a olympiád 

Kompetence k řešení problémů: 
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Název předmětu Český jazyk 

• Učitel nechává žáky samostatně nalézat pravidla, kterými se řídí probírané mluvnické jevy 

• Učitel motivuje žáky k hledání různých řešení problémů, dokončování úkolů a zdůvodňování 
vlastních závěrů 

• Učitel vede žáky k vzájemné pomoci 

• Učitel učí žáky hledat chyby v textu a odůvodňovat správná řešení 

• Učitel pomáhá žákovi vyhledávat informace vhodné k řešení problému a kriticky je hodnotit v 
textech a médiích 

• Učitel vede žáky k využívání získávání vědomostí a dovedností k objevování různých variant řešení 

• Učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu a plánování různých postupů, dostatek 
prostoru pro samostatné uvažování 

Kompetence komunikativní: 

• Učitel rozšiřuje žákům slovní zásobu prostřednictvím literárního a gramatického učiva 

• Učitel učí žáky správně formulovat obsah sdělení 

• Učitel vede žáky k prezentaci svých myšlenek a názorů 

• Učitel učí žáka formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu 

• Učitel podporuje žáka v naslouchání druhým lidem a vhodné reakci na ně 

• Učitel zapojuje žáka do diskuse a učí ho vhodně obhajovat jeho názory 

• Učitel seznamuje žáka s vhodnou terminologií 

• Učitel zadává úkoly, při který žáci mohou spolupracovat 

• Učitel vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

• Učitel vede žáky k výstižné argumentaci 

Kompetence sociální a personální: 

• Učitel vede žáky k respektování ostatních spolužáků 

• Učitel se žáky diskutuje v malých skupinách i v rámci celé třídy, učí se společně řešit problémy 

• Učitel seznamuje žáky s pokyny pedagogů, jejich významem a vede je k jejich respektování 

• Učitel vede žáky k tomu, aby dokázali požádat o pomoc 

• Učitel sleduje spolupráci žáků ve skupině a v případě potřeby poskytne pomoc  

• Učitel nabízí aktivity, kterými vytváří příjemnou atmosféru v týmu 
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Název předmětu Český jazyk 

• Učitel napomáhá žákům k věcné argumentaci, respektování názoru ostatních a ovládání svého 
jednání a chování 

• Učitel vyžaduje dodržování dohodnutých pravidel včetně pravidel slušného chování 

• Učitel dodává žákům sebedůvěru 

Kompetence občanské: 

• Učitel seznamuje žáky s naším slovesným dědictvím i jeho významem 

• Prostřednictvím literatury učitel pomáhá žákům vytvořit si správný prostoj ke společnosti, k 
přírodě a životnímu prostředí 

• Učitel poskytuje žákům příležitosti pro literární projev, recitaci i četbu 

• Učitel seznamuje žáky s našimi tradicemi, kulturními a historickým dědictvím a vybízí k jejich 
ochraně 

• Učitel ponouká žáka k aktivnímu zapojení do kulturního dění 

• Učitel podněcuje žáky k pozitivnímu postoji k uměleckým dílům 

• Učitel napomáhá rozvíjet schopnost empatie u žáka 

• Učitel zadává skupině úkoly způsobem, který vylučuje, aby jeden žák pracoval za ostatní 

Kompetence pracovní: 

• Učitel vede žáky k efektivnímu využití svého učebního prostoru 

• Učitel dohlíží na dodržování hygienických pravidel pro čtení a psaní 

• Učitel motivuje žáky k organizaci a plánování vlastního učení 

• Učitel zadává a kontroluje úkoly 

• Učitel kontroluje dodržování hygieny práce 

• Učitel vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi, i ke kreativitě 

• Učitel vede žáky k dodržování povinností a závazků a bezpečnostních pravidel 

Kompetence digitální: 

• Necháváme žáky vyhledávat informace v internetové jazykové příručce 

• Učíme žáky správně formulovat výrazy pro optimální vyhledávání na internetu a společně se žáky 
vyhodnocujeme získané informace 
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Český jazyk 1. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty 
přiměřeného rozsahu a náročnosti 

čte s porozuměním jednoduché texty složené z velkých i 
malých písmen 

čtení, četba textů s důrazem na upevňování 
čtenářských dovedností a návyků 

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

porozumí jednoduchým písemným i mluveným 
pokynům 

naslouchání 

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

ovládá své dýchání v mluveném projevu mluvený projev, nácvik přiměřeného tempa řeči a 
správného dýchání 

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

vytváří smysluplné věty a vyjadřuje své vlastní myšlenky vyprávění vlastních zážitků 

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

ovládá správné držení psacího náčiní, správné sezení a 
držení těla 

základní hygienické návyky pro písemný projev 

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

pozná jednotlivá písmena a jim odpovídající hlásky zvuková stránka jazyka, písmo tiskací a psací, hlásky, 
krátké a dlouhé samohlásky 

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

naučí se zpaměti báseň a snaží se o výrazný přednes čtení a mluvený projev, jednoduché texty a básně 

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu vypráví obsah přečteného textu práce s textem 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

tvorba vět, vyprávění 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

hygiena mluvního projevu 

    

Český jazyk 2. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

pozná a utvoří větu s vhodnou intonací druhy vět podle postoje mluvčího 

ČJL-3-2-02 porovnává významy slov, zvláště slova 
opačného významu a slova významem souřadná, 

rozpozná, co patří do určitého významového okruhu slova nadřazená, podřazená, souřadná a slova 
opačného významu 
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Český jazyk 2. ročník  

nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova 
příbuzná 

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

poznává jednotlivá písmena a jim odpovídající hlásky zvuková stránka jazyka, písmo tiskací a psací, hlásky, 
krátké a dlouhé samohlásky 

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

odůvodní psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, 
zdůvodní psaní ú, ů, ě; píše velká písmena na začátku 
věty a u vlastních jmen osob, zvířat a místních 
pojmenování 

pravopis, tvrdé a měkké souhlásky, krátké a dlouhé u, 
psaní ě, vlastní jména 

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru rozezná slovní druhy v základním tvaru slovní druhy - podstatná jména, slovesa 

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

vysvětlí význam běžně používaných slov, vhodně 
použije slovo ve větě 

význam slov a řeč těla 

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

najde vhodná slova pro vyprávění děje podle obrázků spojování obsahu textu s ilustrací 

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

vypráví pohádku, úryvky z povídky rozliší prózu, verš, pohádku a vyprávění 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

slovní druhy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

druhy vět 

    

Český jazyk 3. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

používá srozumitelné (zřetelné) vyjadřování Výběr vhodných komunikačních výrazů a prostředků v 
mluveném projevu 

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

vyslovuje správně všechny hlásky zvuková stránka jazyka, pečlivá výslovnost hlásek 
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Český jazyk 3. ročník  

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

snaží se o úhledný, čitelný a přehledný písemný projev automatizace psacího pohybu a odstraňování 
individuálních nedostatků písemného projevu 

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

používá jednoduché žánry písemného projevu písemný projev 

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

pracuje s literárním textem práce s vhodným literárním textem 

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

odůvodní psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, 
zdůvodní psaní ú, ů, ě; píše velká písmena na začátku 
věty a u vlastních jmen osob, zvířat a místních 
pojmenování; aplikuje správně psaní i/y po obojetných 
souhláskách ve vyjmenovaných slovech 

pravopis, tvrdé a měkké souhlásky, krátké a dlouhé u, 
psaní ě; vlastní jména; vyjmenovaná slova 

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

porovnává a třídí slova podle významu slovní zásoba 

ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné 
gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen 
a sloves 

užívá v mluveném projevu správné tvary slov tvary slov, podstatná jména, přídavná jména, slovesa 

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

vytváří jednoduché souvětí pomocí spojek a spojovacích 
výrazů 

spojky a jejich funkce, spojovací výrazy 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

nauka o slově, slova nadřazená, protikladná, souznačná 

    

Český jazyk 4. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

užívá ve větách slova různého významu slovní zásoba 

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

nahrazuje slova nespisovná spisovnými slovní zásoba 

spisovné a nespisovné výrazy 
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Český jazyk 4. ročník  

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

rozlišuje kořen, příponu, předponu a koncovku slovní zásoba 

tvoření slov 

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

používá vyjmenovaná slova, napíše správné i/y po 
obojetných souhláskách 

pravopis 

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

sestavuje věty s určenými slovními druhy ve správném 
tvaru 

slovní druhy, tvary slov 

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

vyhledává základní skladební dvojice podmět a přísudek 

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

podle počtu sloves v určitém tvaru ve větě rozliší větu 
jednoduchou a souvětí 

věta jednoduchá a souvětí 

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

pracuje se spojovacími výrazy v textu spojovací výrazy v textu 

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

podle rodu podmětu doplní koncovku přísudku pravopis 

shoda podmětu a přísudku 

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

odpovídá na dotazy týkající se přečteného textu čtení s porozuměním 

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

vyhledá základní informace v textu práce s textem 

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

posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení čtení a naslouchání 

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

správně interpretuje přečtený text práce s textem a fakty 

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

dramatizuje dialog, telefonní rozhovor mluvený projev, dialog 

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

diskutuje o působení reklamy na člověka naslouchání, reklama 

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

využívá poznatky z fonetiky při interpretaci textu mluvený projev 
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Český jazyk 4. ročník  

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

dramatizuje, improvizuje mluvený projev 

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

píše jednoduché komunikační žánry písemný projev, komunikační žánry 

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

vytvoří osnovu vyprávění vypravování 

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

vede záznamy z vlastní četby zážitkové čtení a naslouchání 

ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých 
schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma 

převypráví jednoduchý text poslech a četba literárních textů, tvořivé činnosti s 
literárním textem 

ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy uměleckých a 
neuměleckých textů 

rozliší prózu a poezii umělecký a neumělecký text 

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

seznámí se s pojmy básník, spisovatel, verš a rým základní literární pojmy 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

spisovná a nespisovná slova 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

dialog, telefonický rozhovor 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

zpráva, reklama 

    

Český jazyk 5. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

rozlišuje kořen, příponu, předponu a koncovku slovní zásoba, tvoření slov 

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

používá vyjmenovaná slova, napíše správné i/y po 
obojetných souhláskách 

pravopis, psaní i/y, po obojetných souhláskách 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Přes kameny ke hvězdám IV  

28 

Český jazyk 5. ročník  

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

sestavuje věty s určenými slovními druhy ve správném 
tvaru 

tvarosloví 

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

rozliší podmět a přísudek základní skladební dvojice 

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

podle počtu sloves v určitém tvaru ve větě rozliší větu 
jednoduchou a souvětí 

věta jednoduchá a souvětí 

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

pracuje se spojovacími výrazy v textu spojovací výrazy v textu 

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

podle rodu podmětu doplní koncovku přísudku pravopis, shoda podmětu a přísudku 

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

odpovídá na dotazy týkající se přečteného textu čtení s porozuměním 

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

vyhledá základní informace v textu a dál s nimi pracuje práce s textem 

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

rozpozná úplnost a neúplnost sdělení čtení a naslouchání 

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

správně interpretuje přečtený text práce s textem a fakty 

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

dramatizuje dialog, telefonní rozhovor mluvený projev, dialog 

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

debatuje o působení reklamy na člověka naslouchání, reklama 

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

využívá poznatky z fonetiky při interpretaci textu mluvený projev 

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

dramatizace mluvený projev 

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

píše jednoduché komunikační žánry písemný projev, komunikační žánry 
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Český jazyk 5. ročník  

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

podle osnovy tvoří jednoduché vypravování vypravování 

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

zážitky z četby zpracovává v rámci čtenářských dílen zážitkové čtení 

ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých 
schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma 

převypráví jednoduchý text poslech a četba literárních textů, tvořivé činnosti s 
literárním textem 

ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy uměleckých a 
neuměleckých textů 

pozná bajku, pohádku, báseň, říkanku, přísloví umělecký a neumělecký text 

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

používá pojmy básník, spisovatel, verš, rým základní literární pojmy 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

sloh - reklama 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

popis 

    

Český jazyk 6. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

odlišuje spisovný a nespisovný projev obecná poučení o jazyce 

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

samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se 
Slovníkem spisovné češtiny a dalšími slovníky a 
příručkami 

práce s jazykovými příručkami 

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

korektně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova zvuková stránka slova a věty 

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

dokládá způsoby obohacování slovní zásoby a 
odůvodňuje pravopis s přihlédnutím ke stavbě slov 

obohacování slovní zásoby 
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Český jazyk 6. ročník  

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

rozlišuje slovní druhy a jejich věcný a mluvnický význam slovní druhy 

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

v písemném projevu aplikuje pravopisná pravidla použití pravidel pravopisu 

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

pojmenuje a vyznačí základní i rozvíjející větné členy skladba 

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

vyjádří se ústně i písemně krátké slohové útvary 

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

osvojuje si základní normy ústního i písemného projevu vypravování 

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

uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel popisné slohové útvary 

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

dorozumívá se kultivovaně a výstižně komunikační dovednosti 

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

podle svých schopností volně reprodukuje text interpretace vybraných žánrů 

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

vyjadřuje své pocity z uměleckého díla kulturní deník 

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

tvoří vlastní literární text autorská činnost 

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

rozumí základním literárním pojmům a užívá je vybrané literární druhy a žánry 
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Český jazyk 6. ročník  

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

z různých zdrojů získá další informace k probíranému 
učivu 

práce se zdroji 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

sloh - vypravování a popis předmětu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

plánování samostatných prací 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

práce s novinovým textem 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

komunikace 

    

Český jazyk 7. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

rozlišuje slovní druhy a jejich věcný a mluvnický význam slovní druhy 

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

vyjadřuje se přiměřeně komunikační situaci použití pravidel pravopisu 

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

graficky znázorní stavbu věty jednoduché a určí větné 
členy 

stavba věty jednoduché 

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

aplikuje poznatky o pravidlech ve větě jednoduché i 
souvětí 

pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i 
syntaktický 

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

rozlišuje spisovný a nespisovný projev komunikační dovednosti 

ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke 
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k 

formuluje hlavní myšlenky textu, logicky vystaví text autorská tvorba 
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Český jazyk 7. ročník  

tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému 
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů 

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

odliší podstatné a okrajové informace informativní slohové útvary 

kulturní deník 

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

najde a formuluje hlavní myšlenky textu textová interpretace 

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

vyjadřuje své pocity z uměleckého díla kulturní deník 

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

rozlišuje vybrané literární druhy a žánry vybrané literární druhy a žánry 

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

formuluje vlastní názory na umělecké dílo různá umělecká zpracování děl 

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

rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní čtenářské dílny 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

tvoření slov 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

zpráva a oznámení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

popis pracovního postupu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

komunikace 
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Český jazyk 8. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

vyhledá, určí a užívá větné členy ve větách, znázorní 
stavbu věty jednoduché 

skladba 

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

určí slovní druhy a správně je použije v různých 
komunikačních situacích 

tvarosloví 

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

vysvětlí nejdůležitější způsoby obohacování slovní 
zásoby, zásady tvoření českých slov a frazémy 

tvoření slov 

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

aplikuje poznatky o skloňování a pravopisu cizích 
vlastních jmen a slov cizího původu 

slova cizího původu 

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

používá vhodné jazykové prostředky komunikační dovednosti 

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

rozezná objektivní informaci od subjektivní, ověří ji a dle 
svých schopností pracuje s informačními zdroji 

metody kritického myšlení 

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

funkčně pracuje s textem informační slohové útvary 

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

formuluje přesně a výstižně své myšlenky úvaha 

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

zdokonaluje se v kultivovanosti písemného projevu autorské psaní 

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

charakterizuje základní literární směry a významné 
představitele jednotlivých období 

dějiny literatury od počátku do 19. století 
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Český jazyk 8. ročník  

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

interpretuje a hodnotí přečtené texty, díla, formuluje 
vlastní názor na ně, diskutuje na nastolené téma 

četba a interpretace 

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

navštíví kulturní akci, divadelní představení kulturní deník 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

úvaha 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

výklad 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

úvaha 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

inzerát, úřední dopis 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

žádost 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

vývoj literárních dějin 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

národní obrození 

    

Český jazyk 9. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a 
zdůvodní jejich užití 

nauka o jazyce 

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

určí slovní druhy a správně je použije v různých 
komunikačních situacích 

slovní druhy 
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Český jazyk 9. ročník  

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

graficky znázorní stavbu věty jednoduché a souvětí skladba 

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

tvoří věty, souvětí, kratší promluvu podle daných 
schémat 

skladba 

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

vyjadřuje se kultivovaně, přesně, užívá vhodné 
spojovací výrazy 

tvorba ročníkové práce 

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

žák řídí diskusi a dokáže se do ní zapojit podle pravidel diskuse 

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

dbá správných zásad komunikace komunikační slohové útvary 

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

rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a 
zaujímá k ní kritický postoj 

kritické čtení 

ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a 
komunikační záměr partnera v hovoru 

komunikuje s porozuměním nauka o komunikaci 

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

uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel tvorba ročníkové práce 

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

vyjadřuje své pocity z uměleckého díla kulturní deník 

ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného 
individuálního stylu autora 

popisuje jazyk děl a umělecké prostředky typické pro 
konkrétní období a autory 

četba vybraných autorů 

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

charakterizuje základní literární směry a významné 
představitele jednotlivých období 

dějiny moderní literatury 

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

porovnává různá umělecká díla různá umělecká zpracování děl 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

jazykové rodiny a skupiny 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 
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Český jazyk 9. ročník  

diskuse 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

pozvánka 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

reportáž 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

reklama 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

interview 

     

5.2 Anglický jazyk  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 4 4 4 4 3 3 3 25 

   Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Anglický jazyk 

Oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Charakteristika předmětu Cílem výuky anglického jazyka je poskytnout žákům nástroj pro komunikaci s lidmi z různých částí světa i 
pro práci s počítačem a internetem. Klademe důraz na rozvoj komunikačních dovedností, kterým 
podřizujeme i výuku gramatické části vzdělávacího obsahu. Poskytujeme žákům základ slovní zásoby a 
běžných konverzační frází, na jednoduchých textech budujeme čtenářské dovednosti a na nich pak 
schopnost psát. Zejména v počátcích upřednostňujeme induktivní způsob výuky před výukou deduktivní. 
Neučíme tedy nejdříve poučky, ale ponecháváme žákům prostor, aby si z textů říkadel, jednoduchých 
básniček a podobně sami odvodili, jak vyjádřit jiné věty. Žáci pracují s bohatým obrazovým materiálem v 
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Název předmětu Anglický jazyk 

učebnici a v pracovním sešitě. V kombinaci se zvukovou nahrávkou napodobují správnou výslovnost 
převážně rodilých mluvčích. 
Na druhém stupni navazuje obsah toho předmětu na učivo z prvního stupně, které dále prohlubuje a 
směřuje k dosažení úrovně A2 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Výuka 
anglického jazyka vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat 
jednoduchá jazyková sdělení, porozumět jim a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání. 
Zároveň mu umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní 
tradice. Vytváří podmínky pro porozumění, toleranci a spolupráci v mezinárodním měřítku. 
Osvojování cizího jazyka pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility jednotlivců jak 
v jejich osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje poznávat 
odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice. 
Anglický jazyk je jedním z jednacích jazyků mezinárodních organizací. Proniká však i do každodenního 
života dětí – s anglickým jazykem se setkávají prostřednictvím nápisů na zboží v obchodech, v populární 
hudbě, ve filmu i při práci s počítačem. 

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

Anglický jazyk se vyučuje od 3. ročníku. Žáci se dělí do menších skupin (3 - 6 v závislosti na počtu žáků ve 
jednotlivých třídách) a výuka probíhá nejen v kmenových třídách, ale i v interaktivní učebně, jazykové 
laboratoři a podle potřeby i v jiných učebnách, které jsou vybaveny audiovizuální technikou či interaktivní 
tabulí.  
Tematické okruhy a základní slovní zásoba jsou voleny a mohou se měnit v závislosti na aktuálních 
potřebách a používaných materiálech. Základní gramatické struktury a typy vět vychází z tematických 
okruhů tak, aby odpovídaly úrovni a věku žáků.  

Integrace předmětů • Cizí jazyk 

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

Kompetence k učení: 

• Seznamujeme žáky se strukturou učebnic a pracovních sešitů a učíme je je používat 

• Motivujeme žáky k rozšiřování slovní zásoby za použití různých aplikací či slovníků 

Kompetence k řešení problémů: 

• Učitel staví žáky do jednoduchých problémových situací a žáci je v cizím jazyce řeší 

• Poskytujeme žákům strategie, jak řešit situace s chybějící slovní zásobou 

Kompetence komunikativní: 

• Soustavně trénujeme správnou výslovnost a porozumění mluvenému slovu 
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Název předmětu Anglický jazyk 

• Organizujeme výuku tak, aby žáci měli dostatek příležitostí ke komunikaci v anglickém jazyce 

• Používáme běžné pokyny v anglickém jazyce 

• Vedeme žáky, aby při komunikaci aktivně používali naučené fráze a slovní zásobu 

Kompetence sociální a personální: 

• Motivujeme žáky, aby si v jednoduchých situacích vyžádali pomoc, radu 

• Trváme na dodržování zásad slušného chování 

• Zařazujeme do výuky práci ve skupinách 

• Vedeme žáky k respektu názorů ostatních členů týmu 

Kompetence občanské: 

• Seznamujeme žáky s historií a kulturou anglicky mluvících zemí 

• Vedeme žáky k pochopení důležitosti schopnosti komunikovat anglicky pro další studium i 
praktický život 

Kompetence pracovní: 

• Seznamujeme žáky s jednoduchými aplikacemi na procvičování slovní zásoby 

• Učíme žáky organizovat si zápisy v sešitě 

• Vedeme žáky k dodržování termínů 

• Podporujeme žáky v samostatném používání internetu, aplikací a dalších dostupných prostředků 
ke zjednodušení procesu učení se 

Kompetence digitální: 

• Motivujeme žáky k využívání programů, aplikací a webových stránek pro osvojování slovní zásoby, 
gramatických pravidel a správné výslovnosti 

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni běžně známkami, případně slovně. 

    

Anglický jazyk 3. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně 

reaguje na základní pokyny běžně užívané při výuce či 
při hře 

slovní zásoba a gramatické okruhy podle aktuálně 
zvolených témat 
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Anglický jazyk 3. ročník  

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

odpoví na jednoduché otázky týkající se probíraných 
témat 

slovní zásoba a gramatické okruhy podle aktuálně 
zvolených témat 

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

do krátkého textu vhodně doplní slova z nabídky slovní zásoba a gramatické okruhy podle aktuálně 
zvolených témat 

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

očísluje obrázky podle diktovaného pořadí slovní zásoba a gramatické okruhy podle aktuálně 
zvolených témat 

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

přečte známá slova a věty slovní zásoba a gramatické okruhy podle aktuálně 
zvolených témat 

CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a 
vizuální předlohy 

podle předlohy napíše krátký, velmi jednoduchý text slovní zásoba a gramatické okruhy podle aktuálně 
zvolených témat 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

pozdravy při setkání a loučení se s kamarády a s dospělými 

    

Anglický jazyk 4. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

reaguje na základní pokyny běžně užívané při výuce či 
při hře 

slovní zásoba a gramatické okruhy podle aktuálně 
zvolených témat 

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

očísluje obrázky podle diktovaného pořadí slovní zásoba a gramatické okruhy podle aktuálně 
zvolených témat 

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

určí, zda jsou tvrzení pravdivá či nepravdivá slovní zásoba a gramatické okruhy podle aktuálně 
zvolených témat 

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů jednoduše hovoří s kamarádem o probíraných tématech slovní zásoba a gramatické okruhy podle aktuálně 
zvolených témat 
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Anglický jazyk 4. ročník  

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

představí se a zeptá se na jméno slovní zásoba a gramatické okruhy podle aktuálně 
zvolených témat 

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

odpoví na základní otázky týkající se jeho osoby nebo 
probíraných témat 

slovní zásoba a gramatické okruhy podle aktuálně 
zvolených témat 

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

spojí začátek věty se správným koncem podle významu slovní zásoba a gramatické okruhy podle aktuálně 
zvolených témat 

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

podle obrázku vhodně doplní chybějící slova do textu slovní zásoba a gramatické okruhy podle aktuálně 
zvolených témat 

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

podle předlohy napíše krátký jednoduchý text slovní zásoba a gramatické okruhy podle aktuálně 
zvolených témat 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

základy slušné komunikace v angličtině - požádat o něco, poděkovat 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

specifické rysy anglického jazyka - výslovnostní cvičení 

    

Anglický jazyk 5. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

plní jednoduché, pravidelně používané příkazy slovní zásoba a gramatické okruhy podle aktuálně 
zvolených témat 

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

podle poslechu vybere správný obrázek z nabídky slovní zásoba a gramatické okruhy podle aktuálně 
zvolených témat 
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Anglický jazyk 5. ročník  

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

na základě poslechu odpoví na jednoduché otázky slovní zásoba a gramatické okruhy podle aktuálně 
zvolených témat 

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů jednoduše hovoří s kamarádem o probíraných tématech slovní zásoba a gramatické okruhy podle aktuálně 
zvolených témat 

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

jednoduchým způsobem sdělí základní informace o 
probíraných tématech 

slovní zásoba a gramatické okruhy podle aktuálně 
zvolených témat 

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

položí kamarádovi jednoduché otázky týkající se jeho 
osoby nebo probíraných témat 

slovní zásoba a gramatické okruhy podle aktuálně 
zvolených témat 

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

v textu vyhledá konkrétní informaci slovní zásoba a gramatické okruhy podle aktuálně 
zvolených témat 

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

vhodně doplní do textu chybějící slovo z nabídky slovní zásoba a gramatické okruhy podle aktuálně 
zvolených témat 

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

pomocí jednoduchých vět napíše krátký text o 
probíraných tématech 

slovní zásoba a gramatické okruhy podle aktuálně 
zvolených témat 

CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře vyplní velmi jednoduchý formulář nebo dotazník slovní zásoba a gramatické okruhy podle aktuálně 
zvolených témat 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

názvy zemí, hlavní města a vlajky 

    

Anglický jazyk 6. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
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Anglický jazyk 6. ročník  

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

doplní do textu chybějící údaje slovní zásoba a gramatické okruhy podle aktuálně 
zvolených témat 

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

tvoří otázky týkající se běžných situací slovní zásoba a gramatické okruhy podle aktuálně 
zvolených témat 

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

jednoduše hovoří o sobě, své rodině a kamarádech slovní zásoba a gramatické okruhy podle aktuálně 
zvolených témat 

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

popíše vzhled osoby, zvířete nebo věci slovní zásoba a gramatické okruhy podle aktuálně 
zvolených témat 

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

podle textu zapíše údaje do tabulky slovní zásoba a gramatické okruhy podle aktuálně 
zvolených témat 

CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři vyplní jednoduchý formulář slovní zásoba a gramatické okruhy podle aktuálně 
zvolených témat 

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

sestaví jednoduchý text, týkající se probíraných témat slovní zásoba a gramatické okruhy podle aktuálně 
zvolených témat 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

zájmy, koníčky, domácí práce 

    

Anglický jazyk 7. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

reaguje na pokyny a instrukce běžně užívané při výuce slovní zásoba a gramatické okruhy podle aktuálně 
zvolených témat 

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

tvoří otázky týkající se běžných situací slovní zásoba a gramatické okruhy podle aktuálně 
zvolených témat 

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

sdělí základní informace o probíraných tématech slovní zásoba a gramatické okruhy podle aktuálně 
zvolených témat 

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

přiřadí krátký text nebo slovo ke správnému obrázku slovní zásoba a gramatické okruhy podle aktuálně 
zvolených témat 
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Anglický jazyk 7. ročník  

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

sestaví jednoduchý text, týkající se probíraných témat slovní zásoba a gramatické okruhy podle aktuálně 
zvolených témat 

    

Anglický jazyk 8. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

podle poslechu vybere správnou variantu odpovědi slovní zásoba a gramatické okruhy podle aktuálně 
zvolených témat 

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

reaguje na oslovení, pozvání, omluvu slovní zásoba a gramatické okruhy podle aktuálně 
zvolených témat 

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

hovoří o svých plánech a budoucnosti slovní zásoba a gramatické okruhy podle aktuálně 
zvolených témat 

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

sestaví jednoduchý popis místa slovní zásoba a gramatické okruhy podle aktuálně 
zvolených témat 

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

označí pravdivá a nepravdivá tvrzení slovní zásoba a gramatické okruhy podle aktuálně 
zvolených témat 

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení odpoví na písemné dotazy slovní zásoba a gramatické okruhy podle aktuálně 
zvolených témat 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

nabídnutí pomoci, přijetí či odmítnutí pomoci/pozvání 

    

Anglický jazyk 9. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

podle poslechu odpoví na otázky slovní zásoba a gramatické okruhy podle aktuálně 
zvolených témat 

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

tvoří otázky týkající se běžných situací slovní zásoba a gramatické okruhy podle aktuálně 
zvolených témat 
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Anglický jazyk 9. ročník  

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

hovoří o svých plánech a budoucnosti slovní zásoba a gramatické okruhy podle aktuálně 
zvolených témat 

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

z dostupných zdrojů (internet, kniha, časopis) zjistí 
požadované informace 

slovní zásoba a gramatické okruhy podle aktuálně 
zvolených témat 

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení odpoví na písemné dotazy slovní zásoba a gramatické okruhy podle aktuálně 
zvolených témat 

     

5.3 Další cizí jazyk  

5.3.1 Německý jazyk  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 

         Volitelný Volitelný Volitelný  

    

Název předmětu Německý jazyk 

Oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Charakteristika předmětu Výuka jazyka se snaží vybavit žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně 
pochopit různá jazyková sdělení, přispívají k chápání a účinnému uplatnění získaných dovedností. Jazykové 
vyučování poskytuje základ pro komunikaci žáků v rámci celé Evropy a světa. Napomáhá snižovat jazykové 
bariéry, poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí, odlišné kulturní tradice. Vytváří podmínky 
pro porozumění konverzace a tím přispívá k prohlubování mezinárodního porozumění.  

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

Vyučovací činnost je vedena tak, aby vytvářela podmínky k 

• postupnému rozvíjení schopnosti chápat a správně interpretovat slyšené i čtené cizojazyčné texty, 
přiměřeně na ně reagovat   
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Název předmětu Německý jazyk 

• rozvíjení schopnosti vést rozhovor, souvisle hovořit v rámci nejběžnějších situací každodenního 
života 

• získání dovednosti písemně zformulovat nejběžnější typy sdělení s respektováním základních 
pravopisných pravidel   

• rozšíření všeobecného kulturního obzoru, pěstování vzájemné tolerance a respektu, k úctě ke 
kulturním hodnotám jiných národů   

• zvyšování celkové úrovně svého vyjadřování i vzájemného chování, rozvíjení intelektuální, etické, 
emociální a estetické složky osobnosti žáka  

Formy realizace: skupinové vyučování, dialogy, výklad, poslech, četba, reprodukce textu (písemná a ústní), 
samostatná práce, tj. vyhledávání informací, práce se slovní zásobou, práce s autentickými materiály, hry, 
soutěže, výukové programy na PC, krátkodobé projekty a podobně.  

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

Kompetence k učení: 

• Učitel vhodnými nástroji ověřuje porozumění textu   

• Učitel seznamuje žáky s různými metodami a formami prohlubování slovní zásoby  

• Učitel vede žáky k propojování jiných předmětů při učení se jiných jazyků   

• Učitel vede žáka k různým strategiím sebehodnocení   

Kompetence k řešení problémů: 

• Učitel předkládá žákovi zdroje informaci, na základě nichž žák vyvodí gramatické pravidlo   

• Učitel vede žáky k transformování učiva do schémat   

• Učitel vede žáky k vyhledávání analogií, na základě kterých rozpozná již dříve probrané učivo, popř. 
gramatické pravidlo,  

• Učitel vede žáky k zapojení logického myšlení prostřednictvím k tomu určených úkolů  

Kompetence komunikativní: 

• Učitel nabízí žákovi poslechová cvičení, díky kterým si osvojí melodii a strukturu mluveného 
projevu   

• Učitel vede žáka k zohlednění situace při mluveném a písemném projevu   

• Učitel vede žáky k vyjadřování postojů, ptá se na jejich zájmy, názory a vede je i k  jejich 
argumentaci  

Kompetence sociální a personální: 
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Název předmětu Německý jazyk 

• Učitel vede žáky k pracovitosti, čestnosti a spolupráci – práce ve skupinách  

• Učitel seznamuje žáka s kulturními odlišnostmi v německy mluvících zemích, s historickým a 
kulturním vývojem  

• Učitel vede žáky k uvědomění si významu němčiny jako dorozumívacího jazyka našich sousedních 
zemí  

Kompetence občanské: 

• Učitel zařazuje témata a slovní zásobu s tématikou zdraví, kulturního a historického povědomí 
vlastního národa a národů německy mluvících  

• Učitel vede žáka k formulaci a vyjadřování vlastního stručného názoru na zvolené téma, podle 
pokročilosti znalostí jazyka  

Kompetence digitální: 

• Učitel motivuje žáky k využívání programů, aplikací a webových stránek pro osvojování slovní 
zásoby, gramatických pravidel a správné výslovnosti 

    

Německý jazyk 7. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

rozumí základním jazykovým obratům, které se týkají 
probíraných témat 

pozdravy, dny, měsíce, barvy, rodina, škola, volný čas, 
počítání, digitální čas, povolání 

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

rozlišuje a reaguje na pokyny pro práci v hodině, 
používá konverzační fráze 

pozdravy, dny, měsíce, barvy, rodina, škola, volný čas, 
počítání, digitální čas, povolání 

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

rozumí jednoduchým pokynům a reaguje na ně pozdravy, dny, měsíce, barvy, rodina, škola, volný čas, 
počítání, digitální čas, povolání 

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

rozumí obsahu jednoduchého textu a v textu vyhledá 
potřebnou informaci 

pozdravy, dny, měsíce, barvy, rodina, škola, volný čas, 
počítání, digitální čas, povolání 
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Německý jazyk 7. ročník  

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

sdělí ústně základní údaje o své osobě, své rodině, škole 
a volném čase 

pozdravy, dny, měsíce, barvy, rodina, škola, volný čas, 
počítání, digitální čas, povolání 

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

sdělí písemně základní údaje o své osobě, své rodině a 
volném čase 

pozdravy, dny, měsíce, barvy, rodina, škola, volný čas, 
počítání, digitální čas, povolání 

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

písemně reaguje na jednoduché sdělení pozdravy, dny, měsíce, barvy, rodina, škola, volný čas, 
počítání, digitální čas, povolání 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů zapojí se do jednoduché konverzace pozdravy, dny, měsíce, barvy, rodina, škola, volný čas, 
počítání, digitální čas, povolání 

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

odpovídá na otázky a klade je pozdravy, dny, měsíce, barvy, rodina, škola, volný čas, 
počítání, digitální čas, povolání 

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři doplní údaje o sobě do jednoduchého dotazníku pozdravy, dny, měsíce, barvy, rodina, škola, volný čas, 
počítání, digitální čas, povolání 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

práce na společných projektech, vypracování textu podle zadaných požadavků 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

dodržování termínu, sebehodnocení na základě kritérií, práce na společných projektech 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

nácvik dialogu a komunikace v hodinách 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

představování se 

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

kulturní reálie německy mluvících zemí 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

kulturní reálie německy mluvících zemí 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

anglicismy, německá slova v češtině 
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Německý jazyk 8. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

sdělí ústně základní údaje o své osobě, své rodině, škole 
a volném čase 

jídlo, pití, volný čas, průběh dne, dům pokoj, činnosti v 
průběhu roku, dovolená, cestování, služby 

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

rozumí základním informačním pokynům a nápisům jídlo, pití, volný čas, průběh dne, dům pokoj, činnosti v 
průběhu roku, dovolená, cestování, služby 

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

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

jídlo, pití, volný čas, průběh dne, dům pokoj, činnosti v 
průběhu roku, dovolená, cestování, služby 

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

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

jídlo, pití, volný čas, průběh dne, dům pokoj, činnosti v 
průběhu roku, dovolená, cestování, služby 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů vede rozhovory na různá témata jídlo, pití, volný čas, průběh dne, dům pokoj, činnosti v 
průběhu roku, dovolená, cestování, služby 

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

stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení jídlo, pití, volný čas, průběh dne, dům pokoj, činnosti v 
průběhu roku, dovolená, cestování, služby 

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

rozumí základním informacím v krátkých poslechových 
textech týkajících se každodenních témat 

jídlo, pití, volný čas, průběh dne, dům pokoj, činnosti v 
průběhu roku, dovolená, cestování, služby 

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

rozumí známým a jednoduchým větám jídlo, pití, volný čas, průběh dne, dům pokoj, činnosti v 
průběhu roku, dovolená, cestování, služby 

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

odpovídá na otázky a klade je jídlo, pití, volný čas, průběh dne, dům pokoj, činnosti v 
průběhu roku, dovolená, cestování, služby 

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři doplní údaje o sobě do jednoduchého dotazníku jídlo, pití, volný čas, průběh dne, dům pokoj, činnosti v 
průběhu roku, dovolená, cestování, služby 

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

rozumí obsahu jednoduchého textu a v textu vyhledá 
potřebnou informaci 

jídlo, pití, volný čas, průběh dne, dům pokoj, činnosti v 
průběhu roku, dovolená, cestování, služby 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 
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Německý jazyk 8. ročník  

dodržování termínu, sebehodnocení na základě kritérií, práce na společných projektech 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

práce na společných projektech, vypracování textu podle zadaných požadavků 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

nácvik dialogu a komunikace v hodinách 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

skupinová práce 

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

kulturní reálie německy mluvících zemí 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

názvy zemí v NJ 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

rozdíly v jídle, ve vnímání času a ve školství 

    

Německý jazyk 9. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

rozumí krátkým pokynům a otázkám učitele (např. při 
řešení jazykových úkolů, při práci s učebnicí), které jsou 
sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností 

bydlení, oblečení, počasí, nakupování, životní 
prostředí 

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

porozumí smyslu jednoduchých vět, jež se vztahují k 
probíraným tématům v projevu, který je pronášen 
pomalu a zřetelně, zejména když má k dispozici vizuální 
podporu; určí, zda to, co slyší se shoduje s obrázkem, 
který vidí 

bydlení, oblečení, počasí, nakupování, životní 
prostředí 

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

porozumí tomu, o čem je krátký a jednoduchý 
poslechový text, který se vztahuje ke všedním tématům 
(vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak, obrázek, který se 
vztahuje k obsahu textu) 

bydlení, oblečení, počasí, nakupování, životní 
prostředí 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů jednoduše hovoří s kamarádem o probíraných tématech 
a podá konkrétní informace o daném tématu 

bydlení, oblečení, počasí, nakupování, životní 
prostředí 
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Německý jazyk 9. ročník  

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

porozumí jednoduchým instrukcím, popisům, nápisům a 
zákazům na informačních tabulích, s nimiž se může 
setkat v každodenním životě, např. vyznačí na plánku 
popsanou cestu 

bydlení, oblečení, počasí, nakupování, životní 
prostředí 

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

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

bydlení, oblečení, počasí, nakupování, životní 
prostředí 

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

najde konkrétní údaje v krátkém jednoduchém textu, 
který se vztahuje k tématům z každodenního života a je 
podpořen vizuálně 

bydlení, oblečení, počasí, nakupování, životní 
prostředí 

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

napíše jednoduchý text, který se týká jeho samotného, 
rodiny a dalších probíraných témat 

bydlení, oblečení, počasí, nakupování, životní 
prostředí 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

dodržování termínu, sebehodnocení na základě kritérií, práce na společných projektech 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

práce na společných projektech, vypracování textu podle zadaných požadavků 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

nácvik dialogu a komunikace v hodinách 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

skupinová práce 

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

kulturní reálie německy mluvících zemí 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

česko-německé vztahy ve 20. a 21. století 
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5.3.2 Ruský jazyk  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 

         Volitelný Volitelný Volitelný  

    

Název předmětu Ruský jazyk 

Oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Charakteristika předmětu Jazykové vyučování vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat 
různá jazyková sdělení, porozumět jim a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání. 
Vyučování ruského jazyka umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné 
kulturní tradice. Vytváří podmínky pro porozumění, toleranci a spolupráci v mezinárodním měřítku.  

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

Vyučovací předmět Ruský jazyk je rozdělen na čtyři tematické okruhy.  

• Prvním okruhem je Poslech s porozuměním. Žáci rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a reagují na ně. Žáci rozumí jednoduchým větám, 
týkající se osvojovaných témat zejména pokud mají vizuální oporu a rozumí informacím v krátkých 
poslechových textech s každodenními tématy.  

• Druhým okruhem je Mluvení, kde se žáci zapojují do jednoduchých rozhovorů a dokáží 
jednoduchým způsobem sdělit základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy 
volného času a dalších osvojovaných témat. Žáci odpovídají na jednoduché otázky, týkající se 
každodenních témat a podobné otázky pokládají.   

• Dalším okruhem je Čtení s porozuměním, kde žáci rozumí jednoduchým informačním nápisům a 
orientačním pokynům, vztahujícím se k běžným tématům. Žáci rozumí krátkému jednoduchému 
textu, obzvlášť pokud mají k dispozici vizuální oporu a dokáží v něm vyhledat požadovanou 
informaci.  

• Posledním okruhem je Psaní, kde žáci dokáží vyplnit základní údaje o sobě ve formuláři a napíší 
jednoduché texty, týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných 
témat. Žáci dokáží stručně reagovat na jednoduché písemné sdělení.  

Kompetence k učení: 
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Název předmětu Ruský jazyk 

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

• Učitel seznámí žáka se strukturou učebnic a slovníků a používá je podle stupně pokročilosti  

• Učitel vede žáky k vedení si slovníčku  

• Učitel vede žáky k vyhledávání a třídění informací  

• Učitel vede žáky k užívání správné terminologie  

• Učitel vede žáky k uplatňování základních myšlenkových operací, ale i k fantazii a kreativitě  

• Učitel zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků  

Kompetence k řešení problémů: 

• Učitel navozuje praktické situace a vede žáky k jejich řešení  

• Učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů  

• Učitel vede žáky k plánování těchto postupů  

• Učitel vede žáky k vyhledávání informací vhodných k řešení problému  

• Učitel vede žáky k využívání získaných vědomostí a dovedností k objevování různých variant řešení  

Kompetence komunikativní: 

• Učitel vede žáky ke vhodné a slušné komunikaci  

• Učitel vede žáka ke zdokonalení správné výslovnosti a porozumění mluvenému slovu  

• Učitel vede žáka k osvojení jednoduchých rozhovorů používaných v každodenních situacích  

• Učitel vede žák k využívání ústní i písemné formy komunikace  

Kompetence sociální a personální: 

• Učitel vede žáky k respektování pravidel slušného chování, uznávání etnických pravidel  

• Učitel vede žáky k pracovitosti, čestnosti, spolupráci  

• Učitel vede žáky k dodržování dohodnutých pravidel  

Kompetence občanské: 

• Učitel navazuje na environmentální výchovu, občanskou nauku  

• Učitel zařazuje témata nutná pro každodenní dorozumění  

• Učitel vede žáky k stručnému vyjádření vlastního názoru na dané téma, dle pokročilosti znalosti 
jazyka  

• Učitel žáka seznamuje s texty týkající se životního prostředí, soužití mezi lidmi 

Kompetence pracovní: 
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Název předmětu Ruský jazyk 

• Učitel vede žáka k samostatnému plánování vlastní činnosti  

• Učitel vede žáka ke zdokonalení grafického i ústního projevu   

• Žák je učitelem veden k samostatné kontrole výsledků své práce  

    

Ruský jazyk 7. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

reaguje na běžně používané pokyny učitele a jednoduše 
odpovídá na probírané otázky 

pozdravy a zdvořilostní výrazy 

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři vyplní formulář, formuluje osobní dopis základní konverzace o sobě 

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

formuluje krátké písemné vyprávění o své rodině rodina 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů umí reagovat v běžném i telefonickém rozhovoru telefonické domluvení schůzky, seznamování, 
dopisování 

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

orientuje se v běžných informačních nápisech a 
sděleních, porozumí pokynům učitele 

orientace v prostoru 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

pozdravy a představení se 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

porovnání oslovení osob ČJ a RJ 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

vyprávění o sobě, o svých zájmech 

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

orientace na mapě Evropy a světa (pojmenování států a občanů v RJ) 

    

Ruský jazyk 8. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Přes kameny ke hvězdám IV  

54 

Ruský jazyk 8. ročník  

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

reaguje na běžně používané pokyny učitele a jednoduše 
odpovídá na probírané otázky 

škola 

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

dokáže se ptát i odpovídat na otázky týkající se 
orientace ve městě 

orientace ve městě 

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

doplní chybějící slova do textu, vybere správné slovo z 
nabídky 

nákupy 

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři dokáže vyplnit jednoduchý formulář se základními údaji 
o sobě 

profese, vyplňování životopisu 

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

formuluje krátké písemné vyprávění o volnočasových 
aktivitách 

volný čas 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

vyprávění o škole porovnání se školským systémem v zahraničí  
vyprávění o sobě, o svém volném čase 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

porovnání - město, vesnice, příroda 

    

Ruský jazyk 9. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

na základě poslechu doplní do textu chybějící 
gramatické jevy 

orientace v čase (vyjádření data a letopočtu) 

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

dokáže popsat člověka podle jeho charakterových 
vlastností a oblečení 

charakterové vlastnosti člověka, současná móda 
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Ruský jazyk 9. ročník  

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

po přečtení textu odpoví na jednoduché otázky a 
vyhledá v textu požadovanou informaci 

turismus 

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

odpoví kamarádovi na dopis nebo email písemná komunikace 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

dodržování termínů, sebehodnocení dle kritérií 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

reálie rusky mluvících zemí 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

multikulturalita Ruska 

    

5.3.3 Francouzský jazyk  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 

         Volitelný Volitelný Volitelný  

    

Název předmětu Francouzský jazyk 

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 
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Název předmětu Francouzský jazyk 

jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého 
poznání.  

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

Vzdělávání v oblasti další cizí jazyk a ve vyučovacím předmětu francouzský jazyk směřuje k utváření a 
rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k 

• pochopení jazyka jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání 

• rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti 

• vnímání a postupnému osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání informací, k 
vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů 

• samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními 
prameny i s texty různého zaměření  

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 a třídění informací  

• Učitel vede žáky k užívání správné terminologie  

• Učitel vede žáky k uplatňování základních myšlenkových operací, ale i k fantazii a kreativitě  

• Učitel zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků  

• Učitel sleduje při hodině pokrok všech žáků  

Kompetence k řešení problémů: 

• Učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů, dostatek prostoru pro 
samostatné uvažování  

• Učitel vede žáky k plánování postupů  

Kompetence komunikativní: 

• Učitel zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat 

• Učitel vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

Kompetence sociální a personální: 

• Učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného chování  

• Učitel dodává žákům sebedůvěru  

• Učitel vede žáky k dodržování dohodnutých pravidel  

• Učitel vede žáky k účinné spolupráci ve skupině  

Kompetence občanské: 
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Název předmětu Francouzský jazyk 

• Učitel zadává skupině úkoly způsobem, který vylučuje, aby jeden žák pracoval za ostatní  

• Učitel motivuje žáky k zájmu o kulturu, ochranu přírody  

Kompetence pracovní: 

• Učitel vede žáky k dodržování pravidel o bezpečnosti a ochrany zdraví, ke kvalitní a hospodárné 
práci  

• Učitel vede žáky k využívání znalostí v praxi  

• Učitel vede k dodržování povinností a závazků  

• Učitel vede žáky k dodržování hygieny práce, ke kvalitní a hospodárné práci  

    

Francouzský jazyk 7. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

reaguje na pokyny pro práci v hodině věta jednoduchá 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů položí kamarádovi jednoduché otázky otázka 

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

odpoví na základní otázky týkající se jeho osoby nebo 
probíraných témat 

zápor 

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

doplní do textu chybějící slovo z nabídky časování sloves 

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

orientuje se ve městě slovní zásoba 

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

pomocí jednoduchých vět napíše krátký text o sobě grafická podoba jazyka 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

dodržování termínu, sebehodnocení na základě kritérií, práce na společných projektech 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

nácvik dialogu a komunikace v hodinách 
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Francouzský jazyk 7. ročník  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

představení se 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

skupinová práce 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

vypracování textu podle zadaných požadavků 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

rozdíly v abecedě, výslovnost, větná skladba 

    

Francouzský jazyk 8. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

určí hlavní téma poslechového textu nebo konverzace zvuková a grafická podoba jazyka 

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

konverzuje v jednoduchých větách na osvojovaná 
témata 

slovní zásoba 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů jednoduše hovoří s kamarádem o probíraných tématech pořádek slov ve větě 

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

jednoduchým způsobem sdělí základní informace o 
probíraných tématech 

použití různých časů 

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

jednoduše odpoví na otázky týkající se přečteného 
textu, který souvisí s probíranými tématy 

práce s textem 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

nácvik dialogu a komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

tvorba jídelního lístku 
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Francouzský jazyk 8. ročník  

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

francouzské reálie 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

názvy zemí světa ve francouzštině 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

skupinová práce 
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Francouzský jazyk 9. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři vyplní jednoduchý dotazník jednoduché formuláře 

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

vytvoří krátký souvislý text, týkající se jeho osoby nebo 
probíraných témat, s použitím známých gramatických 
prvků 

slovní zásoba 

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

velmi jednoduše odpoví kamarádovi na e-mail nebo 
SMS 

krátké slohové útvary 

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

dokáže jednoduchým způsobem sdělit základní 
informace o probíraných tématech 

časování sloves 

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

na základě poslechu odpoví na jednoduché otázky zvuková a grafická podoba slova, věty 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

tvorba plakátů 

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

reálie francouzsky mluvících zemí 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

francouzská slova v češtině 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

vztahy mezi jednotlivými lidmi z různých zemí 
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5.4 Matematika  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

5 5 5 5 5 4 5 5 5 44 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Matematika 

Oblast Matematika a její aplikace 

Charakteristika předmětu Matematika poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě, umožňuje získávat 
matematickou gramotnost a vytváří předpoklady pro další studium. Klade důraz na porozumění základním 
myšlenkovým postupům, matematickým pojmům a jejich vzájemným vztahům. Žáci se učí využívat různé 
pomůcky a výpočetní techniku. 
Tento předmět je již svou podstatou založen na aktivních činnostech, na užití matematiky v reálných 
situacích. Metody práce jsou zaměřeny na samostatnou práci žáků, na řešení problémů, na práci ve 
skupinách, důraz je kladen na činnostní charakter učení.  

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

Na 1. stupni je vzdělávací obsah rozdělen na 4 tematické okruhy:  

• Čísla a početní operace – žáci si osvojují aritmetické operace ve 3 složkách (dovednost provádět 
operaci, algoritmické a významové porozumění), získávají číselné údaje měřením, odhadem, 
výpočtem a zaokrouhlováním, seznamují se s výrazem proměnná  

• Závislosti, vztahy a práce s daty – žáci rozpoznávají typy změn a závislosti v projevech reálného 
světa, analyzují je z tabulek, diagramů a grafů, zkoumáním závislosti směřují k pochopení pojmu 
funkce  

• Geometrie v rovině a v prostoru – žáci určují a znázorňují geometrické útvary, modelují reálné 
situace, hledají podobnosti a odlišnosti útvarů zkoumají tvar a prostor, zdokonalují grafický projev  

• Nestandardní aplikační úlohy a problémy – vyžadují logické myšlení a jejich řešení může být 
nezávislé na znalostech a dovednostech školské matematicky  

Na 2. stupni je vzdělávací obsah předmětu Matematika také rozdělen na čtyři tematické okruhy: 
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Název předmětu Matematika 

• Prvním je Číslo a proměnná, který navazuje na tematický okruh Čísla a početní operace z 1. stupně. 
Žáci si zde osvojují aritmetické operace a propojení těchto operací s reálnou situací. Seznamují se 
s pojmem proměnná a učí se matematizovat reálné situace 

• Druhým tematickým okruhem je Závislosti, vztahy a práce s daty, kde žáci rozpoznávají typy změn 
a závislostí z reálného světa. Tyto změny analyzují z grafů, tabulek a diagramů. Zkoumání těchto 
závislostí směřuje k pochopení pojmu funkce. 

• V tematickém okruhu Geometrie v rovině a prostoru žáci určují a znázorňují geometrické útvary a 
tělesa, zdokonalují svůj grafický projev a řeší polohové a metrické úlohy, které vychází z běžných 
životních situací.   

• Poslední součástí matematického vzdělávání jsou Nestandardní aplikační úlohy a problémy, při 
nichž žáci uplatňují hlavně logické myšlení. Tyto úlohy prolínají všemi tematickými okruhy. Žáci se 
učí řešit problémové úlohy, jejichž obtížnost je závislá na jejich rozumové vyspělosti.   

Žáci se učí využívat kalkulátory, vhodný počítačový software a určité typy výukových programů, což 
umožňuje přístup k matematice i žákům, kteří mají nedostatky v numerickém počítání.  

Integrace předmětů • Matematika a její aplikace 

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

Kompetence k učení: 

• Učitel rozvíjí mechanickou paměť žáků a seznamuje je s potřebnými algoritmy 

• Učitel rozvíjí abstraktní a logické myšlení žáků 

• Vedeme žáky k pochopení smyslu učení 

• Využíváme matematické nástroje při řešení úkolů vycházejících z reálného života 

• Vedeme žáky k samostatnému a efektivnímu učení 

• Využíváme logické a abstraktní myšlení, zejména řešením problémových úloh 

Kompetence k řešení problémů: 

• Učitel motivuje žáky k hledání různých variant řešení a využívání různých postupů 

• Učitel vede žáky k odhadu výsledků a provádění kontroly 

• Učitel pracuje se žáky s kalkulačkou a na počítači 

• Vedeme žáky k objevování různých variant řešení 

• Vedeme žáky k rozboru úkolu (problému), plánování řešení, odhadu výsledku a hodnocení 

Kompetence komunikativní: 
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Název předmětu Matematika 

• Učitel používá matematický jazyk a symboly 

• Učitel vede žáky k přesnému vyjadřování myšlenek a postupů a jejich obhajobě 

• Učíme žáky orientovat se v jednoduchých tabulkách, grafech a diagramech 

• Aktivně využíváme informační a komunikační prostředky 

Kompetence sociální a personální: 

• Učitel motivuje žáky ke spolupráci na složitějších úlohách, k posuzování různých postupů řešení 

• Učitel vede žáky k sebehodnocení své práce i k hodnocení práce ostatních spolužáků 

• Zadáváme žákům práci ve skupinách 

Kompetence pracovní: 

• Vedeme žáky k samostatnému plánování vlastní činnosti a ověřování výsledků své práce 

Kompetence digitální: 

• Umožňujeme žákům pracovat s online učebnicí, řešit interaktivní cvičení v hodinách i doma 

• Vybíráme vhodné aplikace a používáme je ve výuce 

    

Matematika 1. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

počítá předměty v oboru přirozených čísel do 20, 
používá názorné pomůcky, přiřazuje čísla, znázorňuje 
příklady 

číslo a početní operace v oboru do 20 

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

čísla do 20 přečte i zapíše, používá pojmy větší, menší, 
je rovno a umí je zapsat 

číslo a početní operace v oboru do 20 

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

zapisuje čísla na číselnou osu číslo a početní operace v oboru do 20 

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

počítá zpaměti do 20 číslo a početní operace v oboru do 20 

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

dodržuje algoritmus řešení slovních úloh číslo a početní operace v oboru do 20 

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

vyplní tabulky, doplňuje posloupnosti tvarů a barev závislosti, vztahy a práce s daty 
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Matematika 1. ročník  

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

pracuje s modely, určuje jejich vlastnosti, rozezná 
rozdíly, používá správné pojmy 

geometrie v rovině a prostoru 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

číslice, počet, číselná osa 

    

Matematika 2. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

vytváří soubory s daným počtem prvků na počitadle, 
penězi, ve čtvercové síti 

číslo a početní operace v oboru do 100 

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

čte a zapisuje čísla v oboru do 100, čísla porovnává a 
zapisuje vztah mezi nimi 

číslo a početní operace v oboru do 100 

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

orientuje se na číselné ose číslo a početní operace v oboru do 100 

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

sčítá a odečítá v oboru přirozených čísel do 100, násobí 
a dělí v oboru malé násobilky do 50 

číslo a početní operace v oboru do 100 

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

používá početní operace k řešení slovních úloh na 
sčítání, odčítání, násobení, dělení a na porovnávání 

číslo a početní operace v oboru do 100 

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

přečte časový údaj na hodinách různého typu, používá 
jednotky času (den, hod., min., s) 

závislosti, vztahy a práce s daty 

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

vyplní tabulku, řeší řetězce a doplní posloupnost znaků 
a čísel 

závislosti, vztahy a práce s daty 

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

vyznačí bod a označí ho, nakreslí čáru křivou, narýsuje 
čáru lomenou, přímku, polopřímku a úsečku, pracuje s 
modely, modely sám tvoří 

geometrie v rovině a prostoru 

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

úsečku narýsuje a změří s přesností na cm geometrie v rovině a prostoru 

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

dokreslí souměrný obrázek, pracuje ve čtvercové síti, 
postaví souměrnou stavbu z kostek 

geometrie v rovině a prostoru 
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Matematika 2. ročník  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

slovní úlohy 

    

Matematika 3. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

vytvoří daný soubor penězi, počítá po stovkách, 
desítkách a jednotkách do 1000 

číslo a početní operace v oboru do 1000 

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

přečte a zapíše trojciferná čísla, porovná je, provede 
rozklad čísla v desítkové soustavě 

číslo a početní operace v oboru do 1000 

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

znázorní trojciferná čísla na číselné ose číslo a početní operace v oboru do 1000 

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

sčítá a odčítá v oboru přirozených čísel do 1000 zpaměti 
i písemně 

číslo a početní operace v oboru do 1000 

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

násobí a dělí v oboru násobilek i mimo ni v oboru do 
100 

číslo a početní operace v oboru do 1000 

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

používá početní operace k řešení slovních úloh, řeší 
úlohy se dvěma typy početních výkonů 

číslo a početní operace v oboru do 1000 

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

převádí jednotky času (hod., min., s) závislosti, vztahy a práce s daty; jednotky času 

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

vyhledává, sbírá a třídí data závislosti, vztahy a práce s daty; jednotky času 

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

čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy závislosti, vztahy a práce s daty; jednotky času 

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

narýsuje rovinné útvary pomocí čtvercové sítě, vyznačí 
jejich obvod, používá správné pojmy; narýsuje 
rovnoběžky, různoběžky (kolmice), označí jejich 
průsečík 

geometrie v rovině a v prostoru 

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

měří délku stran rovinných útvarů, délku hran těles, 
úsečku narýsuje a změří s přesností na mm 

geometrie v rovině a v prostoru 
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Matematika 3. ročník  

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

dokreslí souměrný obrázek, pracuje ve čtvercové síti geometrie v rovině a v prostoru 

    

Matematika 4. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání 
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení 

pamětně sčítá a odčítá, násobí přirozená čísla jedno a 
dvojciferným činitelem, dělí jednociferným dělitelem 

číslo a početní operace v oboru přirozených čísel do 1 
000 000 

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

čte, zapisuje a rozkládá čísla v desítkové soustavě, 
znázorňuje a řeší nerovnice za pomoci číselné osy, 
porovnává čísla do 1 000 000 

číslo a početní operace v oboru přirozených čísel do 1 
000 000 

M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí 
odhady a kontroluje výsledky početních operací v 
oboru přirozených čísel 

zaokrouhluje čísla na statisíce, desetitisíce, tisíce, sta a 
desítky; odhaduje a kontroluje výpočet 

číslo a početní operace v oboru přirozených čísel do 1 
000 000 

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje 
osvojené početní operace v celém oboru přirozených 
čísel 

aplikuje početní výkony s přirozenými čísly při řešení 
slovních úloh na dva až tři početní výkony 

číslo a početní operace v oboru přirozených čísel do 1 
000 000 

M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve 
formě zlomku 

přečte a zapíše zlomek, vyjádří část celku zlomky (pojem a představa) 

M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a 
diagramy 

odečítá a doplňuje údaje do tabulek, čte a sestrojuje 
sloupcový diagram 

závislosti vztahy a práce s daty, tabulky a grafy 

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá 
jednoduché konstrukce 

narýsuje čtverec a obdélník, pozná a sestrojí pravoúhlý 
trojúhelník, narýsuje kružnici s daným středem a daným 
poloměrem 

geometrie v rovině a v prostoru 

M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku 
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek 
jeho stran 

vypočítá obvod čtverce, obdélníku a mnohoúhelníku geometrie v rovině a v prostoru 

M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice sestrojí rovnoběžku s danou přímkou, sestrojí kolmici k 
dané přímce 

geometrie v rovině a v prostoru 

M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti 
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu 
souměrnosti útvaru překládáním papíru 

pozná a nakreslí souměrný útvar, určí osu souměrnosti geometrie v rovině a v prostoru 
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Matematika 4. ročník  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

rýsování, čtvercová síť 

    

Matematika 5. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání 
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení 

pamětně i písemně využívá komutativní a asociativní 
zákon 

početní výkony s přirozenými čísly a jejich vlastnosti 

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

sčítá, odčítá, násobí a dělí v oboru přirozených čísel písemné algoritmy početních operací 

M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí 
odhady a kontroluje výsledky početních operací v 
oboru přirozených čísel 

zaokrouhluje přirozená čísla na požadovanou přesnost, 
odhaduje a kontroluje výpočty 

zaokrouhlování čísel 

M-5-1-06 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným 
jmenovatelem v oboru kladných čísel 

porovnává, sčítá a odčítá zlomky zlomky 

M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na 
číselné ose desetinné číslo dané hodnoty 

čte, zapisuje a znázorňuje desetinné číslo na číselné ose, 
vyjadřuje celek pomocí desetinného čísla 

desetinná čísla 

M-5-1-08 porozumí významu znaku „-„ pro zápis 
celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné 
ose 

chápe odlišnost kladného a záporného čísla, znázorní je 
na číselné ose 

znázornění záporného čísla 

M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data vyhledává údaje a data diagramy, grafy, tabulky, jízdní řád 

M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a 
diagramy 

sestaví jednoduchou tabulku a umí v ní číst diagramy, grafy, tabulky, jízdní řád 

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá 
jednoduché konstrukce 

rýsuje čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici; užívá 
jednoduchých konstrukcí 

základní útvary v rovině - čtverec, obdélník, 
trojúhelník, kružnice 

M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a 
užívá základní jednotky obsahu 

určí obsah čtverce a obdélníku, užívá základní jednotky 
obsahu 

obvod a obsah obrazce, jednotky obsahu 

M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a 
problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé 

aplikuje početní výkony při řešení slovních úloh a 
problémů vlastním odůvodněným postupem, rozvíjí 
operativní alogické myšlení 

nestandardní aplikační úlohy a problémy 
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Matematika 5. ročník  

na obvyklých postupech a algoritmech školské 
matematiky 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

spolupráce ve skupině 

    

Matematika 6. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu 

provádí matematické operace s kladnými desetinnými 
čísly 

matematické operace s desetinnými čísly 

M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou 
přesností, účelně využívá kalkulátor 

přečte, zapíše, znázorní na číselné ose, porovná a 
zaokrouhlí desetinné číslo 

čtení, zápis, číselná osa, zaokrouhlování desetinných 
čísel 

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních 
čísel 

matematizuje jednoduché slovní úlohy slovní úlohy 

M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem popíše a změří úhel měření úhlů, práce s úhloměrem 

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary rozliší druhy úhlů a trojúhelníků rozdělní úhlů, rozdělení trojúhelníků 

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary narýsuje úhel, sestrojí trojúhelník konstrukce úhlů a trojúhelníků 

M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve 
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově 
souměrný útvar 

sestrojí obraz v osové souměrnosti, určí osu osově souměrné útvary 

M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh 
a jednoduchých praktických problémů; využívá 
potřebnou matematickou symboliku 

používá trojúhelníkovou nerovnost a určí velikost úhlů v 
trojúhelníku 

trojúhelníková nerovnost, vnitřní a vnější úhly 

M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové 
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti 

vysvětlí vlastnosti kvádru a krychle kvádr, krychle - vlastnosti, pojmy 

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles vypočítá objem a povrch kvádru a krychle kvádr, krychle - objem a povrch 

M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles načrtne a sestrojí síť kvádru a krychle síť kvádru a krychle 
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Matematika 6. ročník  

M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím 
dělitelnosti v oboru přirozených čísel 

používá násobek, dělitel, prvočíslo, složené číslo a řeší 
slovní úlohy s tím spojené 

dělitelnost - znaky, pojmy, společný násobek a dělitel, 
slovní úlohy 

    

Matematika 7. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu 

provádí početní operace v oboru celých a racionálních 
čísel 

celá a racionální čísla - početní operace 

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních 
čísel 

znázorní celá a racionální čísla na číselné ose, porovná 
je, řeší slovní úlohy a formuje si studijní dovednosti 

celá a racionální čísla - číselná osa, slovní úlohy 

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav 

sestrojí obraz ve středové souměrnosti, určí střed 
souměrnosti 

středová souměrnost 

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem) 

užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu 
celek - část (přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, 
desetinným číslem a procentem) 

vztah zlomku, desetinného čísla a procenta, poměr, 
počítání s procenty 

M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace 
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů 

vysvětlí pojem měřítko plánu a mapy, využívá jej při 
řešení slovních úloh 

poměr 

M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé 
úměrnosti 

rozliší přímou a nepřímou úměrnost a řeší slovní úlohy přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka 

M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro 
případ, že procentová část je větší než celek) 

vypočítá základ, procentovou část, počet procent procenta - výpočet přes 1 % a trojčlenkou, využití ve 
slovních úlohách 

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary charakterizuje a třídí čtyřúhelníky, rovnoběžníky, 
lichoběžníky 

čtyřúhelníky - třídění a vlastnosti 

M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
základních rovinných útvarů 

odhaduje a vypočítá obsah a obvod rovnoběžníků, 
lichoběžníků a trojúhelníků 

obvod a obsah rovnoběžníků lichoběžníků a 
trojúhelníků 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

řešení slovních úloh 
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Matematika 8. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních 
čísel 

užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu mocniny a odmocniny 

M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh 
a jednoduchých praktických problémů; využívá 
potřebnou matematickou symboliku 

používá Pythagorovu větu Pthagorova věta 

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a 
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců a vytýkáním 

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

algebraické výrazy 

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav 

řeší lineární rovnice a slovní úlohy pomocí rovnic lineární rovnice a slovní úlohy 

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary využívá vlastnosti kružnice a kruhu kružnice, kruh 

M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
základních rovinných útvarů 

vypočítá obvod a obsah kruhu obvod a obsah kruhu 

M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové 
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti 

určuje a charakterizuje válec, analyzuje jeho vlastnosti válec 

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles odhaduje a vypočítá objem a povrch válce objem a povrch válce 

M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles načrtne a sestrojí síť válce síť válce 

M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles 
v rovině 

načrtne obraz válce obraz válce - náčrt, konstrukce 

M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data vysvětlí základní pojmy ze statistiky základy statistiky 

M-9-2-02 porovnává soubory dat porovnává soubory dat grafy, diagramy 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

základní pojmy ze statistiky – praktické příklady 
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Matematika 9. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané 
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení 
polohových a nepolohových konstrukčních úloh 

řeší různé konstrukční úloh s využitím množin bodů 
daných vlastností 

množiny bodů dané vlastnosti 

M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost, 
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých 
tematických a vzdělávacích oblastí 

řeší úlohy na prostorovou představivost konstrukční úlohy 

M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové 
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti 

určuje a charakterizuje základní prostorové útvary - 
hranoly, jehlan, kužel, koule 

hranoly - typy, vlastnosti, jehlan, kužel, koule 

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles odhaduje a vypočítá objem a povrch hranolů, jehlanu, 
kužele, koule 

objem a povrch hranolů, jehlanu kužele, koule 

M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles načrtne a sestrojí sítě hranolů sítě základních těles 

M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles 
v rovině 

načrtne a sestrojí obraz ve volném rovnoběžném 
promítání 

obraz jednoduchých těles v rovině 

M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s využitím osvojeného matematického aparátu 

řeší geometrické slovní úlohy a příklady z praxe shrnutí výpočtů v geometrii 

M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, 
grafem 

vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem vyjádření funkce 

M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím funkčních vztahů 

použije funkci při řešení úloh z praxe funkce - řešení praktických úloh 

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav 

řeší jednoduché soustavy rovnic a slovní úlohy soustavy rovnic 

M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek 
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 
předkládaných nebo zkoumaných situací 

řeší slovní úlohy, logické úlohy různorodé slovní polohy 

M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 
shodnosti a podobnosti trojúhelníků 

využívá věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků shodnost a podobnost trojúhelníků 

M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro 
případ, že procentová část je větší než celek) 

orientuje se v pojmech úrok, úvěr, daně, vypočítá úrok z 
úvěru a vkladu 

základy finanční matematiky, příklady z praxe 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

výpočty úroků z úvěru a vkladu - práce ve skupinách 
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Matematika 9. ročník  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

lineární rovnice a slovní úlohy 

     

5.5 Informatika  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 

    Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Informatika 

Oblast Informatika 

Charakteristika předmětu Předmět informatika dává prostor všem žákům porozumět tomu, jak funguje počítač a informační 
systémy. Zabývá se automatizací, programováním, optimalizací činností, reprezentací dat v počítači, 
kódováním a modely popisujícími reálnou situaci nebo problém. Dává prostor pro praktické aktivní činnosti 
a tvořivé učení se objevováním, spoluprací, řešením problémů, projektovou činností. Pomáhá porozumět 
světu kolem nich, jehož nedílnou součástí digitální technologie jsou. 
Hlavní důraz je kladen na rozvíjení žákova informatického myšlení s jeho složkami abstrakce, algoritmizace 
a dalšími. Praktickou činnost s tvorbou jednotlivých typů dat a s aplikacemi vnímáme jako prostředek k 
získání zkušeností k tomu, aby žák mohl poznávat, jak počítač funguje, jak reprezentuje data různého typu, 
jak pracují informační systémy a jaké problémy informatika řeší. 
Škola klade důraz na rozvíjení digitální gramotnosti v ostatních předmětech, k tomu přispívá informatika 
svým specifickým dílem. 

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

Výuka obvykle probíhá na počítačích či noteboocích s myší, případně na tabletech s připojením k internetu. 
Aplikace používané ve výuce se mohou měnit s ohledem na cenovou dostupnost či preference vyučujících. 
Vždy jsou přiměřené věku žáků a cílům výuky. Některá témata probíhají bez počítače.  
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Název předmětu Informatika 

V řadě činností preferujeme práci žáků ve dvojicích u jednoho počítače, aby docházelo k diskusi a 
spolupráci. 
V závislosti na počtu žáků ve třídě/ročníku se děti mohou dělit do menších skupin.  
Výuku ve třídě či skupině vede obvykle jeden vyučující, případně dvojice učitelů pracuje v tandemu.  

Integrace předmětů • Informatika 

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

Kompetence k řešení problémů: 

• Zadáváme některé úlohy tak, aby žáci hledali a nacházeli různá řešení 

Kompetence komunikativní: 

• Poskytujeme žákům prostor pro prezentaci své práce 

• Využíváme dostupné technologie ke komunikaci se žáky 

Kompetence sociální a personální: 

• Zařazujeme do výuky práci ve dvojicích i větších skupinách 

Kompetence pracovní: 

• Ukazujeme žákům možnosti online aplikací vhodných pro organizaci studia (práce) 

• Vedeme žáky k dodržování termínů 

Kompetence digitální: 

• Představujeme žákům různá robotická zařízení a diskutujeme o jejich přínosech a rizicích 

• Diskutujeme se žáky o e-bezpečí a kyberšikaně, využíváme k tomu předem zpracovaná videa 

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu 

Na 1. stupni se informatika vyučuje 1 hodinu týdně, na 2. stupni se informatika obvykle vyučuje ve 
dvouhodinových blocích 1× za dva týdny, případně 1 hodinu týdně. 

    

Informatika 4. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

I-5-1-01 uvede příklady dat, která ho obklopují a která 
mu mohou pomoci lépe se rozhodnout; vyslovuje 
odpovědi na základě dat 

doplní posloupnost prvků data, datové řady, druhy dat 

I-5-3-02 pro vymezený problém zaznamenává do 
existující tabulky nebo seznamu číselná i nečíselná 
data 

umístí data správně do tabulky data, datové řady, druhy dat 
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Informatika 4. ročník  

I-5-1-03 vyčte informace z daného modelu zakóduje a dekóduje jednoduchý obrázek pomocí 
mřížky 

kód, šifra, rastr 

I-5-1-03 vyčte informace z daného modelu předá informaci zakódovanou pomocí textu či čísel kód, šifra, rastr 

I-5-2-01 sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů sestaví a zapíše jednoduchý program pro virtuálního či 
fyzického robota a vyzkouší je 

krokování, symboly 

I-5-2-02 popíše jednoduchý problém, navrhne a 
popíše jednotlivé kroky jeho řešení 

navrhne řešení jednoduchého problému a popíše jeho 
kroky 

krokování, symboly 

I-5-2-03 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce sestaví program; rozpozná opakující se vzory, 
používá opakování a připravené podprogramy 

sestaví krátký program, používá známé piktogramy různé formy zápisu programu 

I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého 
typu 

najde a spustí aplikaci, kterou potřebuje k práci orientace v prostředí digitálního zařízení 

I-5-4-02 propojí digitální zařízení, uvede možná rizika, 
která s takovým propojením souvisejí 

pojmenuje jednotlivá zařízení, se kterými pracuje a 
vysvětlí, k čemu slouží 

digitální zařízení a jejich účel 

I-5-4-02 propojí digitální zařízení, uvede možná rizika, 
která s takovým propojením souvisejí 

uvede příklady využití digitálních technologií v 
zaměstnání rodičů 

digitální zařízení a jejich účel 

I-5-4-03 dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla pro 
práci s digitálními technologiemi 

dodržuje pravidla a pokyny při práci s digitálním 
zařízením 

pravidla bezpečné práce s digitálními technologiemi 

I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého 
typu 

použije grafický editor k úpravě a tvoření obrázků grafický editor, malování, tvary 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

pravidla spolupráce ve dvojicích a menších skupinách 

    

Informatika 5. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

I-5-1-01 uvede příklady dat, která ho obklopují a která 
mu mohou pomoci lépe se rozhodnout; vyslovuje 
odpovědi na základě dat 

v posloupnosti opakujících se prvků nahradí chybný za 
správný 

řazení a kontrola dat 
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Informatika 5. ročník  

I-5-1-01 uvede příklady dat, která ho obklopují a která 
mu mohou pomoci lépe se rozhodnout; vyslovuje 
odpovědi na základě dat 

doplní prvky v tabulce řazení a kontrola dat 

I-5-1-02 popíše konkrétní situaci, určí, co k ní již ví, a 
znázorní ji 

pomocí schématu znázorní vztahy mezi objekty schéma, obrázkové modely, hledání cesty 

I-5-2-02 popíše jednoduchý problém, navrhne a 
popíše jednotlivé kroky jeho řešení 

navrhne řešení jednoduchého problému a popíše jeho 
kroky 

programování, algoritmizace 

I-5-2-03 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce sestaví program; rozpozná opakující se vzory, 
používá opakování a připravené podprogramy 

v programu rozpozná a používá opakování programování, algoritmizace 

I-5-2-04 ověří správnost jím navrženého postupu či 
programu, najde a opraví v něm případnou chybu 

zkontroluje navržený program/postup a najde a opraví v 
něm případnou chybu 

čtení programů 

I-5-3-01 v systémech, které ho obklopují, rozezná 
jednotlivé prvky a vztahy mezi nimi 

nalezne ve svém okolí systém, určí jeho prvky a jak 
spolu prvky souvisí 

systém, struktura, prvky, vztahy 

I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého 
typu 

vybere vhodnou aplikaci pro konkrétní úkol přepínání a ovládání aplikací 

I-5-4-02 propojí digitální zařízení, uvede možná rizika, 
která s takovým propojením souvisejí 

ukládání dat 

I-5-4-02 propojí digitální zařízení, uvede možná rizika, 
která s takovým propojením souvisejí 

propojí digitální zařízení a uvede možná rizika poč. sítě - propojení technologií, (bez)drátové 
připojení, internet, práce ve sdíleném prostředí, 
sdílení dat 

I-5-4-02 propojí digitální zařízení, uvede možná rizika, 
která s takovým propojením souvisejí 

pracuje ve sdíleném prostředí poč. sítě - propojení technologií, (bez)drátové 
připojení, internet, práce ve sdíleném prostředí, 
sdílení dat 

I-5-4-03 dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla pro 
práci s digitálními technologiemi 

dodržuje pravidla a pokyny při práci s digitálním 
zařízením 

pravidla bezpečné práce s digitálními technologiemi 

I-5-4-03 dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla pro 
práci s digitálními technologiemi 

pamatuje si svoje přihlašovací údaje do školního PC i do 
využívaných aplikací 

uživatelské účty a hesla 

I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého 
typu 

v textovém editoru použije základní formátování textu textový editor, základní práce s textem 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 
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Informatika 5. ročník  

pravidla spolupráce ve dvojicích a menších skupinách 

    

Informatika 6. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

I-9-1-01 získá z dat informace, interpretuje data, 
odhaluje chyby v cizích interpretacích dat 

odpoví na otázky na základě dat v tabulce data v tabulce 

I-9-1-02 navrhuje a porovnává různé způsoby 
kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu 

rozpozná zakódované informace kolem sebe; zakóduje 
a dekóduje znaky pomocí znakové sady 

přenos a kódování dat, znakové sady 

I-9-3-01 vysvětlí účel informačních systémů, které 
používá, identifikuje jejich jednotlivé prvky a vztahy 
mezi nimi; zvažuje možná rizika při navrhování i 
užívání informačních systémů 

popíše pomocí modelu alespoň jeden informační 
systém, s nímž ve škole aktivně pracuje; pojmenuje role 
uživatelů a vymezí jejich činnosti a s tím související 
práva 

školní informační systémy, uživatelé, činnosti, práva 

I-9-4-02 ukládá a spravuje svá data ve vhodném 
formátu s ohledem na jejich další zpracování či přenos 

uloží různé typy souborů; vybere vhodný formát pro 
uložení dat 

typy a správa souborů, struktura složek 

I-9-4-04 poradí si s typickými závadami a chybovými 
stavy počítače 

rozpozná zvláštní chování počítače a případně přivolá 
pomoc dospělého 

technické problémy a přístupy k jejich řešení 

I-9-4-02 ukládá a spravuje svá data ve vhodném 
formátu s ohledem na jejich další zpracování či přenos 

pracuje v prezentačním programu, vytvoří prezentaci s 
jednoduchými animacemi 

prezentace a prezentování 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

pravidla spolupráce ve dvojicích a menších skupinách 

    

Informatika 7. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

I-9-1-01 získá z dat informace, interpretuje data, 
odhaluje chyby v cizích interpretacích dat 

najde a opraví chyby u různých interpretací týchž dat 
(např. tabulka v. graf) 

data v grafu a tabulce 

I-9-1-03 vymezí problém a určí, jaké informace bude 
potřebovat k jeho řešení; situaci modeluje pomocí 
grafů, případně obdobných schémat; porovná svůj 

vysvětlí známé modely jevů, situací, činností; v 
myšlenkové mapě a dalších schématech najde odpovědi 
na otázku 

schémata, modely 
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Informatika 7. ročník  

navržený model s jinými modely k řešení stejného 
problému a vybere vhodnější, svou volbu zdůvodní 

I-9-1-04 zhodnotí, zda jsou v modelu všechna data 
potřebná k řešení problému; vyhledá chybu v modelu 
a opraví ji 

vyhledá v modelu všechna potřebná data či případnou 
chybu a opraví ji 

schémata, modely 

I-9-2-01 po přečtení jednotlivých kroků algoritmu 
nebo programu vysvětlí celý postup; určí problém, 
který je daným algoritmem řešen 

po přečtení programu vysvětlí, co program vykoná blokové programování 

I-9-2-01 po přečtení jednotlivých kroků algoritmu 
nebo programu vysvětlí celý postup; určí problém, 
který je daným algoritmem řešen 

ověří správnost programu, najde a opraví v něm 
případné chyby 

blokové programování 

I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho 
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program 
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá 
opakování, větvení programu, proměnné 

I-9-2-06 ověří správnost postupu, najde a opraví v 
něm případnou chybu 

I-9-2-02 rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a 
navrhne a popíše kroky k jejich řešení 

používá cyklus s pevným počtem opakování, rozezná, 
zda má být příkaz uvnitř nebo vně opakování 

opakování, cykly, proměnné 

I-9-2-03 vybere z více možností vhodný algoritmus pro 
řešený problém a svůj výběr zdůvodní; upraví daný 
algoritmus pro jiné problémy, navrhne různé 
algoritmy pro řešení problému 

vybere vhodný algoritmus pro daný problém; upraví 
daný algoritmus pro jiné problémy 

opakování, cykly, proměnné 

I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho 
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program 
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá 
opakování, větvení programu, proměnné 

v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví 
program, dbá na jeho čitelnost a přehlednost 

blokové programování 

    

Informatika 8. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
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Informatika 8. ročník  

I-9-2-01 po přečtení jednotlivých kroků algoritmu 
nebo programu vysvětlí celý postup; určí problém, 
který je daným algoritmem řešen 

po přečtení programu vysvětlí, co program vykoná blokové programování 

opakování, cykly, proměnné 

I-9-2-01 po přečtení jednotlivých kroků algoritmu 
nebo programu vysvětlí celý postup; určí problém, 
který je daným algoritmem řešen 

ověří správnost programu, najde a opraví v něm 
případné chyby 

blokové programování 

I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho 
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program 
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá 
opakování, větvení programu, proměnné 

opakování, cykly, proměnné 

I-9-2-06 ověří správnost postupu, najde a opraví v 
něm případnou chybu 

 

I-9-2-02 rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a 
navrhne a popíše kroky k jejich řešení 

používá cyklus s pevným počtem opakování, rozezná, 
zda má být příkaz uvnitř nebo vně opakování 

blokové programování 

opakování, cykly, proměnné 

I-9-2-03 vybere z více možností vhodný algoritmus pro 
řešený problém a svůj výběr zdůvodní; upraví daný 
algoritmus pro jiné problémy, navrhne různé 
algoritmy pro řešení problému 

vybere vhodný algoritmus pro daný problém a upraví 
daný algoritmus pro jiné problémy 

blokové programování 

opakování, cykly, proměnné 

I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho 
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program 
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá 
opakování, větvení programu, proměnné 

v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví 
program, dbá na jeho čitelnost a přehlednost 

blokové programování 

opakování, cykly, proměnné 

I-9-3-02 nastavuje zobrazení, řazení a filtrování dat v 
tabulce, aby mohl odpovědět na položenou otázku; 
využívá funkce pro automatizaci zpracování dat 

seřadí tabulku dat podle daného kritéria; používá filtr 
na výběr dat z tabulky 

tabulky, vzorce, funkce 

I-9-3-03 vymezí problém a určí, jak při jeho řešení 
využije evidenci dat; na základě doporučeného i 
vlastního návrhu sestaví tabulku pro evidenci dat a 
nastaví pravidla a postupy pro práci se záznamy v 
evidenci dat 
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Informatika 8. ročník  

I-9-3-03 vymezí problém a určí, jak při jeho řešení 
využije evidenci dat; na základě doporučeného i 
vlastního návrhu sestaví tabulku pro evidenci dat a 
nastaví pravidla a postupy pro práci se záznamy v 
evidenci dat 

používá k výpočtům funkce pracující s číselnými vstupy tabulky, vzorce, funkce 

I-9-3-04 sám evidenci vyzkouší a následně zhodnotí 
její funkčnost, případně navrhne její úpravu 

vytvoří tabulku, ve které použije více funkcí tabulky, vzorce, funkce 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

pravidla spolupráce ve skupinách 

    

Informatika 9. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

I-9-4-01 popíše, jak funguje počítač po stránce 
hardwaru i operačního systému; diskutuje o fungování 
digitálních technologií určujících trendy ve světě 

pojmenuje části počítače a popíše, jak spolu souvisí; 
vysvětlí rozdíl mezi programovým a technickým 
vybarvením 

části počítače, hardware, software 

I-9-4-02 ukládá a spravuje svá data ve vhodném 
formátu s ohledem na jejich další zpracování či přenos 

na příkladu ukáže, jaký význam má komprese dat typy a správa souborů, komprese dat 

I-9-4-03 vybírá nejvhodnější způsob připojení 
digitálních zařízení do počítačové sítě; uvede příklady 
sítí a popíše jejich charakteristické znaky 

popíše, jak fungují vybrané technologie z okolí, které 
považuje za inovativní; vysvětlí vrstevníkovi, jak fungují 
některé služby internetu 

technologie kolem nás, služby internetu 

I-9-4-04 poradí si s typickými závadami a chybovými 
stavy počítače 

zkontroluje, zda jsou části počítače správně propojeny; 
ukončí program bez odezvy 

technické problémy a možnosti jejich řešení 

I-9-4-05 dokáže usměrnit svoji činnost tak, aby 
minimalizoval riziko ztráty či zneužití dat; popíše 
fungování a diskutuje omezení zabezpečovacích řešení 

diskutuje o tom, čím vším vytváří svou digitální stopu; 
diskutuje o cílech a metodách hackerů 

digitální stopa, bezpečnost na internetu 

I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho 
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program 
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá 
opakování, větvení programu, proměnné 

v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví 
program, dbá na jeho čitelnost a přehlednost 

blokové programování 
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Informatika 9. ročník  

I-9-2-06 ověří správnost postupu, najde a opraví v 
něm případnou chybu 

ověří správnost programu, najde a opraví v něm 
případné chyby 

blokové programování 

I-9-4-02 ukládá a spravuje svá data ve vhodném 
formátu s ohledem na jejich další zpracování či přenos 

v textovém editoru pracuje s oddíly, záhlavím a 
zápatím, čísluje stránky, vhodně používá styly textu pro 
zjednodušení práce 

textový editor, pokročilejší funkce 

     

5.6 Prvouka  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

1 2 2 0 0 0 0 0 0 5 

Povinný Povinný Povinný           

    

Název předmětu Prvouka 

Oblast Člověk a jeho svět 

Charakteristika předmětu Prvouka je zařazena do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Tato vzdělávací oblast je jedinou vzdělávací 
oblastí ŠVP, která je koncipována pouze pro 1. stupeň ZŠ. Tato komplexní oblast vymezuje vzdělávací 
oblast týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, kultury, přírody, techniky, zdraví a dalších témat. 
Pohlíží do historie i současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický život.   

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

Vzdělávací obsah vzdělávací oblasti  Člověk a jeho svět  je rozdělen do pěti tematických okruhů:  Místo, kde 
žijeme ,  Lidé kolem nás ,  Lidé a čas ,  Rozmanitost přírody ,  Člověk a jeho zdraví .  

• 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 
bezpečně pohybovat v každodenním životě, hledat zde nové a zajímavé věci. Důraz je také kladen 
na dopravní výchovu, praktické poznávání místních a regionálních skutečností. Různé činnosti a 
úkoly by měly přirozeným způsobem probudit v žácích kladný vztah k místu jejich bydliště, postupně 
rozvíjet národní cítění a vztah k naší zemi.  
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• V tematickém okruhu  Lidé kolem nás  si žáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování 
a jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu tolerance a solidarity mezi lidmi, vzájemné 
úcty, snášenlivosti. Poznávají, jak se lidé sdružují, baví, jakou vytvářejí kulturu. Seznamují se 
základními právy a povinnostmi, ale i s problémy, které provázejí soužití lidí, celou společnost nebo 
i svět (globální problémy).  

• V tematickém okruhu  Lidé a čas  se žáci učí orientovat v dějinách 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 a 
regionu a postupuje se k nejdůležitějším okamžikům v historii naší země. Podstatou je vyvolat u žáků 
zájem o minulost, o kulturní bohatství regionu i celé země.  

• 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 země. 
Měli by si uvědomit, 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.  

• V tematickém okruhu  Člověk a jeho zdraví  žáci poznávají hlavně sebe na základě poznávání člověka 
jako živé bytosti, která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby. Poznávají, 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 apod. Získávají základní poznatky o zdraví a nemocech, 
o zdravotní prevenci i první pomoci a o bezpečném chování v různých životních situacích, včetně 
mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel.  

Integrace předmětů • Člověk a jeho svět 

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

Kompetence k učení: 

• Učitel žákům nabízí různé způsoby, metody a strategie učení, které jim umožní samostatně 
organizovat a řídit vlastní učení 

• Učitel učí žáka vyhledávat, třídit a propojovat informace 

• Učitel umožňuje žákovi samostatně pozorovat a porovnávat výsledky 

• Učitel umožňuje žákům poznávat smysl a cíl učení a umět posuzovat vlastní pokrok 

Kompetence k řešení problémů: 
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• Učitel probírá se žáky problémové situace ve škole i mimo ni, učí je rozpoznávat a chápat problémy 
a nesrovnalosti 

• Učitel ukazuje žákovi různé zdroje informací, které mohou vést k řešení problému 

• Učitel společně se žáky ověřuje správnost řešení problému 

Kompetence komunikativní: 

• Učitel rozvíjí u žáků dovednost správně, výstižně a logicky formulovat své myšlenky a názory na 
lidskou společnost, přírodní jevy a historické události 

• Učitel seznamuje žáka s různými typy textů a obrazových materiálů o probíraných tématech 
(kroniky, encyklopedie, internet, učebnice, návody) 

Kompetence sociální a personální: 

• Učitel umožňuje žákům pracovat ve dvojici a v menší pracovní skupině, učí je dodržovat daná 
pravidla 

• Učitel přistupuje k žákovi individuálně a buduje v něm sebedůvěru a samostatný rozvoj 

Kompetence občanské: 

• Učitel vede žáka k respektování přesvědčení druhých lidí na základě příkladů z historie 

• Učitel se snaží předávat žákovi základní vztahy v různých ekosystémech a související 
environmentální problémy 

Kompetence pracovní: 

• Učitel seznamuje žáky s vlastnostmi některých materiálů 

• Učitel seznamuje žáky s možnými zdravotními a hygienickými riziky při práci 

• Učitel ukazuje žákovi, jak pracovat podle návodu, předem stanoveného postupu, ale také 
umožňuje žákovi vlastní postup 

Kompetence digitální: 

• Umožňujeme žákům pracovat s online učebnicí, řešit interaktivní cvičení v hodinách i doma 

    

Prvouka 1. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
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ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí 

vyznačí cestu, místo svého bydliště a školy na 
jednoduchém plánku 

domov, škola 

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v 
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům 

rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině rodina a její příslušníci 

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností 

rozezná význam, potřebu různých povolání povolání 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

rozlišuje přítomnost, budoucnost a minulost současnost a minulost v našem životě 

ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o 
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, 
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává 
minulost a současnost 

dokáže rozlišit základní poznatky o sobě, o rodině, 
zvycích v různých časových obdobích 

orientace v čase, cyklus roku 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

roztřídí základní přírodniny dle základních znaků třídění živé přírody 

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě 
v jednotlivých ročních obdobích 

živá příroda v ročních obdobích 

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 

uplatňuje hygienické a preventivní návyky člověka péče o zdraví 

ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek 

chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, 
dokáže požádat o pomoc 

osobní bezpečí, bezpečné chování 

ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech 

reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech 

chování při mimořádných událostech 
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ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

dokáže uplatňovat pravidla dopravní výchovy dopravní výchova, pravidla silničního provozu 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

pravidla silničního provozu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

rodina, povolání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

rodinní příbuzní 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

chování při mimořádných událostech 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

péče o zdraví 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

domov, škola 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

živá příroda 

    

Prvouka 2. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí 

vyznačí cestu, místo svého bydliště a školy na plánku, 
rozliší nebezpečí v okolí 

domov, škola 

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě) 

zařadí svoji obec/město do příslušného kraje, rozpozná 
změny v nejbližším okolí 

obec, město a jeho okolí 
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ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v 
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům 

rozlišuje role rodinných příslušníků, toleruje odlišnosti 
spolužáků a lidí 

rodina, příbuzenské vztahy 

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností 

zná význam a potřebu různých povolání a pracovních 
činností 

povolání a jejich náplň 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

využívá časové údaje při řešení různých situací v denním 
životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a 
budoucnosti 

orientace v čase 

ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o 
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, 
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává 
minulost a současnost 

rozliší základní poznatky o sobě, o rodině, zvycích v 
současnosti a minulosti 

současnost a minulost v našem životě 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

roztřídí základní přírodniny podle základních znaků rostliny, houby, živočichové 

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě 
v jednotlivých ročních obdobích 

změny v živé přírodě 

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 

uplatňuje hygienické a preventivní návyky člověka, 
elementární znalosti o lidském těle 

péče o zdraví, zdravá výživa 

ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek 

chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, 
dokáže požádat o pomoc pro sebe i pro jiné 
prostřednictvím tísňových linek 

osobní bezpeční, první pomoc 

ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech 

uplatňuje pravidla slušného chování ve vztahu k 
dospělým 

pravidla slušného chování, respekt k dospělým, 
disciplína 

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 

uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

dopravní výchova, pravidla pro chodce 
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účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

rodina, náplň povolání 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

domov a škola 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

první pomoc 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

slušné chování 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

bezpečné chování v silničním provozu 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

rostliny, houby, živočichové 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

rozlišování současnosti a minulosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

prevence zdraví 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

orientace v čase 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

obec, město a jeho okolí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

změny v živé přírodě 

    

Prvouka 3. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
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ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí 

orientuje se v plánku místa svého bydliště, školy, pozná 
typické prvky místní krajiny 

obec, místní krajina 

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě) 

určí polohu své obce, města v rámci ČR naše vlast 

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v 
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům 

rozlišuje role rodinných příslušníků, toleruje odlišnosti 
spolužáků a lidí 

chování lidí, tolerantnost 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti orientace v čase, báje, mýty, pověsti 

ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o 
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, 
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává 
minulost a současnost 

vypráví o rodině, o vztazích mezi členy rodiny, o zvycích, 
které se udržují v rodině 

rodinné oslavy, zvyky 

ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či 
historické památky, významné události regionu 

pozná a pojmenuje některé rodáky, památky v regionu současnost, minulost v regionu 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících 
znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé 
lokalitě 

rozmanitost živé přírody 

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě 
v jednotlivých ročních obdobích 

životní podmínky 

ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny 
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné 
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí 
jednoduchých nástrojů a přístrojů 

rozpozná společné a rozdílné vlastnosti základních látek voda, vzduch, horniny, nerosty, půda 

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 

uplatňuje hygienické a preventivní návyky člověka, 
elementární znalosti o lidském těle a zdravé výživě 

lidské tělo, posilování zdraví 
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ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

uplatňuje zásady bezpečného chování v přírodě a na 
silnici 

chování v přírodě, v silničním provozu 

ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek 

chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, 
dokáže požádat o pomoc pro sebe i pro jiné 
prostřednictvím tísňových linek 

osobní bezpečí 

ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech 

ví, jak reagovat na pokyny dospělých při mimořádných 
událostech 

chování při mimořádných událostech 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

obezřetné chování, požádání o pomoc 
orientace v obci 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

krajina 
naše vlast 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

orientace v obci 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

chování lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

lidské tělo 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

chování v mimořádných situacích 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

voda, vzduch 
živá příroda 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 
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zvyky 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

orientace v čase 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

životní podmínky 

     

5.7 Přírodověda  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 

    Povinný Povinný        

    

Název předmětu Přírodověda 

Oblast Člověk a jeho svět 

Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Přírodověda ve 4. a 5. ročníku navazuje na vyučovací předmět Prvouka v 1. - 3. ročníku, 
rozvíjí poznatky, dovednosti a zkušenosti žáků, získané v tomto předmětu.  

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

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. Učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi, 
všímat si podstatných věcných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je pozorovat 
a přemýšlet o nich. Na základě poznání sebe a svých potřeb a porozumění světu kolem sebe se žáci učí 
vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho přednostem i 
problémům, chápat současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti.  
Podmínkou úspěšného vzdělávání v daném vyučovacím předmětu je vlastní prožitek žáků vycházející 
z konkrétních nebo modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání a 
rozhodování. K tomu významně přispívá i osobní příklad učitelů. Propojení tohoto vyučovacího předmětu 
s reálným životem a s praktickou zkušeností žáků se stává velkou pomocí i ve zvládání nových životních 
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Název předmětu Přírodověda 

situací, pomáhá jim při nalézání jejich postavení mezi vrstevníky a při upevňování pracovních a režimových 
návyků.  
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodověda je členěn do dvou tematických okruhů: Rozmanitost 
přírody a Člověk a jeho zdraví. V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají Zemi jako planetu 
sluneční soustavy, kde vznikl a rozvíjí se život. Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé a 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 pozorování 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 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, 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 i 
první pomoci a o bezpečném chování 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.  

Integrace předmětů • Člověk a jeho svět 

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

Kompetence k učení: 

• Učitel připravuje nabídku pro čtení s porozuměním, práci s mnoha informačními zdroji 

• Učitel vede žáky k sebereflexi, poznávání zájmů a možností rozvoje 

Kompetence k řešení problémů: 

• Učitel využívá různých metod problémového vyučování v areálu školy i terénu 

• Učitel využívá názornosti při řešení problémů - pomůcky, modely, výstavky 

Kompetence komunikativní: 

• Učitel umožňuje žákům prezentaci před celou třídou 

Kompetence sociální a personální: 

• Učitel podporuje různými formami učení žáků navzájem (vrstevnické učení) 

Kompetence občanské: 
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• Učitel dává žákům možnost společně vytvářet pravidla chování, hodnocení a sebehodnocení 

Kompetence pracovní: 

• Učitel rozvíjí pracovní dovednosti žáků pomocí pozorování, experimentování v areálu školy i v 
terénu 

Kompetence digitální: 

• Necháváme žáky zpracovat prezentace na zadané téma 

    

Přírodověda 4. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází 
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a 
činností člověka 

objasní propojenost prvků živé a neživé přírody; popíše 
souvislosti mezi vzhledem přírody a činností člověka 

živá a neživá příroda 

ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve 
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné 
vzájemné vztahy mezi organismy 

zkoumá a objasní život v přírodních společenstvech 
(ekosystémech) 

ekosystémy 

ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní 
projevy života na konkrétních organismech, prakticky 
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i 
jednoduché klíče a atlasy 

třídí rostliny, živočichy, houby třídění organismů 

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat 

aplikuje pravidla správného chování v přírodě; vysvětlí 
odpovědnost lidí za ochranu a tvorbu životního 
prostředí, rostlin a živočichů 

ochrana životního prostředí 

ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a 
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky 
pokusu 

provádí jednoduché pokusy pokusy, postupy, důkazy 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

ekosystémy, třídění organismů 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 
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základní podmínky života, rovnováha v přírodě 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

ochrana životního prostředí 

    

Přírodověda 5. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází 
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a 
činností člověka 

vysvětlí propojenost prvků živé a neživé přírody princip rovnováhy v přírodě 

ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních 
poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s 
rozdělením času a střídáním ročních období 

vysvětlí příčiny střídání dne a noci a ročních období na 
Zemi 

vesmír a Země 

ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve 
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné 
vzájemné vztahy mezi organismy 

vyjmenuje základní skupiny živých organismů rostliny, houby, živočichové 

ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní 
projevy života na konkrétních organismech, prakticky 
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i 
jednoduché klíče a atlasy 

třídí živočichy a rostliny do základních skupin za pomoci 
atlasů a klíčů 

třídění živočichů, rostlin 

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat 

zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě životní podmínky, rovnováha v přírodě 

ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a 
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky 
pokusu 

vysvětlí a jednoduchými pokusy dokáže důležitost 
základních podmínek pro život na Zemi 

pokusy 

ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k podpoře 
vlastního zdravého způsobu života 

popíše základní funkce a projevy člověka, stavbu těla lidské tělo, orgánové soustavy 

ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a 
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození 

popíše jednotlivé etapy lidského života etapy lidského života 
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ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, 
zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem 
na oprávněné nároky jiných osob 

sestaví svůj denní režim vzhledem ke zdravému 
způsobu života 

péče o zdraví 

ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla 
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v 
obci (městě) 

posoudí vztahy mezi spolužáky, vytváří třídní pravidla 
chování 

mezilidské vztahy 

ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v 
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích 
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní 
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající 
závěry pro své chování jako chodec a cyklista 

rozliší možná mimořádná nebezpečí chodec, cyklista jako účastní dopravního provozu 

ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené 
jednoduché způsoby odmítání návykových látek 

uvede nebezpečí užívání návykových látek návykové látky 

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho preventivní 
ochranou 

popíše základní hygienické zásady a dodržuje je hygienické zásady 

ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří 
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 

poskytne první pomoc, zajistí lékařskou pomoc první pomoc 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

ekosystémy, třídění organismů 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

etapy lidského života, sexuální výchova 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

mezilidské vztahy 
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5.8 Vlastivěda  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 

    Povinný Povinný        

    

Název předmětu Vlastivěda 

Oblast Člověk a jeho svět 

Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda ve 4. a 5. ročníku navazuje na předmět Prvouka, který je vyučován v 1. až 3. 
ročníku.  

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

Tento předmět přináší dětem poznatky o významných přírodních, hospodářských, společenských, 
kulturních a historických okolnostech života lidí a o výsledcích jejich činnosti v průběhu dějin. Seznamuje 
děti s regionálními dějinami, osobnostmi a událostmi. Posiluje vlastenecké cítění, vědomí příslušnosti 
k vlastnímu národu, pěstuje správné hodnotové orientace, rozvíjí zájem o poznání života, tradic, zvyklostí a 
zvláštností společenství v různých historických obdobích, v různých kulturních oblastech světa.  
Předmět je tvořen 3 tematickými okruhy, a to Místo, kde žijeme – žáci se zde seznamují se svým regionem, 
se svou vlastí, Evropou a světadíly; Lidé kolem nás – žáci se seznamují s kulturou a vztahy mezi lidmi 
v různých oblastech; Lidé a čas – zabývá se dějinami a vývojovými etapami člověka.  
Cílem tohoto předmětu je vést žáky k poznání různých druhů lidské práce, chápání jejich souvislostí 
s přírodními podmínkami, rozpoznávání změn v tvářnosti krajiny, charakteru staveb a památek. Velkou 
pozornost věnujeme poznání místní krajiny. Vytváříme u žáků ucelenou představu o přírodě, kultuře, 
historii a o životě lidí v jednotlivých oblastech České republiky. Učíme je orientovat se v terénu podle 
jednoduchých map, plánků a snadných přírodních úkazů a jevů. Rozvíjíme jejich schopnost pozorovat, 
analyzovat, srovnávat a výstižně pojmenovat a zařadit odpovídající věci, jevy a děje. Pěstujeme odpovědný 
přístup ke kulturnímu bohatství vlasti, k přírodnímu prostředí, kulturnímu dědictví a historickým 
památkám. 

Integrace předmětů • Člověk a jeho svět 

Kompetence k učení: 
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Název předmětu Vlastivěda 

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

• Učitel připravuje nabídku pro čtení s porozuměním práci s mnoha informačními zdroji (atlas, mapy, 
průvodce, internet...) 

• Učitel učí žáky kritickému myšlení 

Kompetence k řešení problémů: 

• Učitel využívá různé metody, využívá názornosti a nabízí řešení zajímavých úloh 

Kompetence komunikativní: 

• Učitel zadává samostatnou i skupinovou práci 

• Učitel nabízí prostor pro formulaci žákových myšlenek, využívá informační a komunikační 
prostředky 

Kompetence sociální a personální: 

• Učitel podporuje různé role žáků ve skupině, zavádí diskuzi o problému 

Kompetence občanské: 

• Učitel dává žákům možnost společně vytvářet pravidla chování, hodnocení a sebehodnocení 

Kompetence pracovní: 

• Učitel rozvíjí pracovní dovednosti žáků 

• Učitel poskytuje prostor pro využití získaných dovedností k vlastnímu rozvoji žáků 

    

Vlastivěda 4. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo 
pobytu vzhledem ke krajině a státu 

dle svých schopností určí polohu svého bydliště podle 
mapy 

domov, krajina, národ 

ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, 
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad 
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě 

určí světové strany, orientuje se v přírodě orientační body a linie, světové strany 

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními 
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, 
Evropy 

rozlišuje plány a mapy, určí polohopis a výškopis České 
republiky 

druhy map, orientace, geografie ČR 
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Vlastivěda 4. ročník  

ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a 
některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich 
význam 

orientuje se v politickém systému, vyjmenuje státní 
symboly 

základy státního zřízení ČR, státní symboly 

ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která se už tolerovat nemohou 

pozná základní práva a povinnosti demokratického 
státu 

státní správa a samospráva ČR 

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá 
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi 
jevy 

orientuje se v minulosti naší země, na časové ose pravěk, středověk, počátky novověku 

ČJS-5-3-02 využívá knihoven, sbírek muzeí a galerií 
jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti 

zná historická, významná místa České republiky kulturní a historické památky ČR 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

náš národ, základy státního zřízení ČR, státní symboly 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

státní správa a samospráva ČR 

    

Vlastivěda 5. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními 
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, 
Evropy 

rozpozná rozdíl mezi mapou, plánem a náčrtem, 
orientuje se na nich 

orientace na mapě 

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, 
jednoduchým způsobem posoudí jejich význam 

zná regiony České republiky, jejich typické zvláštnosti regiony České republiky 

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá 
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi 
jevy 

orientuje se v čase, časový řád dějiny, kalendáře, letopočet, generace 

ČJS-5-3-02 využívá knihoven, sbírek muzeí a galerií 
jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti 

dokáže využít různé zdroje k získávání informací o 
historii České republiky 

péče o památky, lidé a obory zkoumající minulost 
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Vlastivěda 5. ročník  

ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 
způsob života a práce předků na našem území v 
minulosti a současnosti s využitím regionálních 
specifik 

srovnává život v minulosti a současnosti proměny způsobu života, bydlení 

ČJS-5-1-05 porovná způsob života a přírodu v naší 
vlasti i v jiných zemích 

vypráví o způsobu života v České republice a v cizích 
zemích 

cestování 

ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách 
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, 
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, 
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných 
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak 
vracet dluhy 

uplatňuje znalost finanční gramotnosti finanční gramotnost v praktickém životě 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

ČR součást Evropy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

proměny způsobu života, bydlení, cestování 

     

5.9 Dějepis  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 

       Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Dějepis 

Oblast Člověk a společnost 
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Název předmětu Dějepis 

Charakteristika předmětu Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti a plní nezastupitelnou úlohu při utváření 
sociální, kulturní a pozitivní hodnotové orientace. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci poznali dějepisné a 
kulturně historické souvislosti života lidí v jejich rozmanitosti a vzájemné souvislosti. Zaměřuje se na 
utváření pozitivních občanských postojů, rozvíjí vědomí příslušnosti k evropské kultuře a civilizaci; 
podporuje přijetí hodnot, na nichž je současná demokratická Evropa budována, včetně kolektivní obrany. 
Důležitou součástí vzdělání v dané oblasti je prevence rasistických, xenofobních a extrémistických postojů, 
výchova k toleranci a respektování lidských práv. Znalost historie je součástí utváření občanského vědomí 
žáků – přispívá k osobní zodpovědnosti jedince za sebe i za společnost, rozpoznání alternativ, možnosti 
výběru, svobodnému rozhodnutí, obraně proti manipulaci a schopnosti rozpoznat meze tolerance. 
Podstatné je rozvíjet takové představy a empatie, které umožňují žákům lépe proniknout k pochopení 
historických vztahů, jevů a dějů. Žáci jsou vedeni k poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí ani 
shlukem faktů a definitivních závěrů, ale je i kladením otázek, jimiž se současnost prostřednictvím 
minulosti ptá na svůj vlastní charakter a své možnosti v budoucnosti.  

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

Výuka národních dějin navazuje na znalosti osvojené v předmětu vlastivěda na 1. stupni.  
Obecné historické problémy jsou konkretizovány prostřednictvím zařazování regionálních i místních dějin. 
Důraz je kladen především na dějiny 19. a 20. století, kde leží kořeny většiny současných společenských 
jevů.  
Učivo je rozděleno do následujících šesti okruhů: Člověk v dějinách, Počátky lidské společnosti, Nejstarší 
civilizace, kořeny evropské kultury, Křesťanství a středověká Evropa, Objevy a dobývání, počátky nové 
doby a Modernizace společnosti.  

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 prostřednictvím zadaných úkolů vede žáka k třídění informací a jejich následné systematizaci 

• Učitel seznamuje žáka s obecně používanými termíny 

• Učitel nabízí aktivity, při kterých žák formuluje vlastní názor 

Kompetence k řešení problémů: 

• Učitel vede žáka ke kritickému myšlení 

• Učitel motivuje žáka k využívání základních poznatků a zkušenosti k nalezení problémů 

• Učitel zadává úkoly způsobem, aby žák mohl samostatně vyhledávat informace 

Kompetence komunikativní: 
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Název předmětu Dějepis 

• Učitel motivuje žáka k výstižnému vyjádření jeho myšlenek 

• Učitel zadává žákovi úkoly s různými typy textů 

• Učitel vyžaduje dodržování dohodnutých pravidel v diskusi 

Kompetence sociální a personální: 

• Učitel vede žáky k aktivní spolupráci v rámci skupinové výuky 

• Učitel podporuje vzájemné učení žáků  

• Učitel motivuje žáky k obhájení svého řešení a různými úkoly posiluje jejich sebedůvěru 

Kompetence občanské: 

• Učitel motivuje žáky k zamýšlení se nad názory a pohledy lišícími se od jejich vlastních 

• Učitel vede žáky k dodržování společenských norem 

    

Dějepis 6. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

D-9-1-01 uvede konkrétní příklady důležitosti a 
potřebnosti dějepisných poznatků 

charakterizuje smysl historického poznání a jeho 
povahu jako poznání neuzavřeného a proměnlivého 

úvod do studia historie 

D-9-1-02 uvede příklady zdrojů informací o minulosti; 
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje 
shromažďovány 

rozlišuje různé zdroje historických informací, způsob 
jejich získávání a úskalí jejich interpretace 

úvod do studia historie 

D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické 
mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém 
sledu 

zvládá základní orientaci v historickém čase, kalendáři, 
chronologickém sledu a v prostoru 

úvod do studia historie 

D-9-2-01 charakterizuje život pravěkých sběračů a 
lovců, jejich materiální a duchovní kulturu 

objasní ve shodě s aktuálními vědeckými poznatky 
materiální a duchovní život lidské společnosti 

Vývoj lidského rodu 

D-9-2-02 objasní význam zemědělství, dobytkářství a 
zpracování kovů pro lidskou společnost 

vysvětlí zásadní zlom ve vývoji lidstva v důsledku 
cílevědomé zemědělské a řemeslné činnosti 

Vývoj lidského rodu 

D-9-3-01 rozpozná souvislost mezi přírodními 
podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských 
civilizací 

uvědomí si vztah mezi přírodními podmínkami a 
vznikem prvních civilizací, ukáže oblasti prvních států na 
mapě 

první zemědělské civilizace 

D-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy památek, které 
se staly součástí světového kulturního dědictví 

uvede památky, které se staly součástí světového 
kulturního dědictví 

antické kulturní dědictví 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Přes kameny ke hvězdám IV  

100 

Dějepis 6. ročník  

D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech 
přínos antické kultury a zrod křesťanství 

uvědomí si přínos antické kultury a popíše zrod 
křesťanství 

antická kultura, vznik křesťanství, zánik antického 
světa 

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení 
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí 
podstatu antické demokracie 

porovná základní formy vlády ve starověku a postavení 
společenských skupin v nich, pochopí princip 
demokracie 

starověké civilizace, Řecko a Řím 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

diskuse o tématu, prezentování samostatných prací 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

tvorba žákovských projektů 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

příprava samostatných prací 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

vznik a vývoj státních zřízení 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

vývoj jednotlivých státních útvarů v Evropě a Africe 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

antická demokracie a dnešní 

    

Dějepis 7. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, 
která nastala v důsledku příchodu nových etnik, 
christianizace a vzniku států 

definuje proměny hospodářského, politického, 
etnického a náboženského uspořádání středověké 
společnosti a jeho specifické projevy ve vybraných 
státních celcích 

zrod nové Evropy 

D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě 
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a 
církevní mocí 

objasní proces christianizace a její vliv na konstituování 
raně středověkých států v Evropě; vysvětlí podstatu 
vztahu mezi světskou a církevní mocí v západním i 
východním kulturním okruhu i projevy vlivu náboženství 
a církve ve středověké společnosti 

křesťanství ve středověku 
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Dějepis 7. ročník  

D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev 
středověké společnosti, uvede příklady románské a 
gotické kultury 

definuje proměny uspořádání středověké společnosti a 
její kulturní vývoj 

život ve středověku 

D-9-5-01 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu 
člověka, nové myšlenky žádající reformu církve 

seznamuje se s úlohou vědy a umění ve středověké 
společnosti a jejím střetem s církevní věroukou 

humanismus a renesance 

D-9-5-02 vymezí význam husitské tradice pro český 
politický a kulturní život 

zhodnotí význam Husovy osobnosti, husitských válek a 
její tradici v české historické paměti 

husitské války a jejich tradice 

D-9-5-03 popíše průběh zámořských objevů, jejich 
příčiny a důsledky 

porozumí důsledkům zámořských objevů, jež vedly k 
podstatným hospodářským i mocensko-politickým 
změnám 

zámořské objevy 

D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní 
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů 
v evropských souvislostech 

charakterizuje základní rysy vývoje na našem území české země v raném středověku 

D-9-5-04 objasní postavení českého státu v 
podmínkách Evropy a jeho postavení uvnitř 
habsburské monarchie 

uvědomuje si význam českého státu ve střední Evropě české země do třicetileté války 

D-9-5-05 objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté 
války a posoudí její důsledky 

vysvětlí příčiny a důsledky třicetileté války třicetiletá válka a její důsledky 

D-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých 
kulturních stylů a uvede příklady významných 
kulturních památek 

popíše znaky významných kulturních stylů a uvede jejich 
památky 

barokní kultura 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

příprava samostatných prací 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

tvorba žákovských projektů 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

vznik a vývoj státních zřízení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

diskuse o tématu, prezentování samostatných prací 
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Dějepis 8. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, 
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u 
nás, které charakterizují modernizaci společnosti 

charakterizuje proces modernizace, vysvětlí průběh 
industrializace a její ekonomické, sociální a politické 
důsledky, rozpozná její ekologická rizika; určí základní 
příčiny asymetrického vývoje Evropy a světa v důsledku 
rozdílného tempa modernizace 

rozvoj výroby a vědy, proměna agrární společnosti ve 
společnost průmyslovou, změny v sociální struktuře 

D-9-6-02 objasní souvislost mezi událostmi 
Francouzské revoluce a napoleonských válek a 
rozbitím starých společenských struktur v Evropě 

v revolucích 18. a 19. století na konkrétních příkladech 
jednotlivých států demonstruje postupný rozklad, zánik 
a proměny dosavadních systémů přes úsilí mocenských 
struktur o jejich udržení 

velká francouzská revoluce, vzestup a pád Napoleona 
Bonaparte, napoleonské války (jejich důsledek pro 
Evropu 19. století) 

D-9-6-03 porovná jednotlivé fáze utváření 
novodobého českého národa v souvislosti s národními 
hnutími vybraných evropských národů 

vysvětlí emancipační hnutí národů i jednotlivých 
společenských vrstev; vymezí místo utváření českého 
novodobého národa v tomto procesu, včetně jeho 
specifických rysů 

národní hnutí velkých a malých národů; utváření 
novodobého českého národa 

D-9-6-06 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a 
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých 
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato 
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi 
velmocemi a vymezí význam kolonií 

vysvětlí expanzivní záměry velmocí v okrajových částech 
Evropy a v mimoevropském světě, jež byly příčinou 
četných střetů a konfliktů daného období 

imperiální doba (mocenská a koloniální politika 
velmocí) 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

tvorba žákovských projektů 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

příprava samostatných prací 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

diskuse o tématu, prezentování samostatných prací 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

vznik a vývoj státních zřízení 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

význam průmyslové revoluce na životní prostředí 
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Dějepis 9. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky 
ve světových válkách a jeho důsledky 

popíše průběh 1. světové války a charakterizuje život na 
všech válečných frontách 

první světová válka a její politické, sociální a kulturní 
důsledky 

D-9-7-02 rozpozná klady a nedostatky demokratických 
systémů 

na příkladu politického systému první republiky dokáže 
popsat a vysvětlit princip fungování pluralitní 
demokracie, formy participace občanů v politickém 
životě 

Československá republika 

D-9-7-03 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, 
příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a 
politických souvislostech a důsledky jejich existence 
pro svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a 
vypjatého nacionalismu 

vymezí základní znaky hlavních totalitních ideologií a 
dovede je srovnat se zásadami demokracie; objasní 
příčiny a podstatu agresivní politiky a neschopnosti 
potenciálních obětí jí čelit 

totalitní systémy 

D-9-7-04 na příkladech vyloží antisemitismus, 
rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských 
práv 

uvědomí si podstatu rasismu a antisemitismu a jejich 
nepřijatelnost z pohledu lidských práv 

2. světová válka 

D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v 
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, 
politické, hospodářské a kulturní prostředí 

usiluje o pochopení poválečného vývoje ve světě a 
Evropě; uvědomuje si možnost rozporu interpretace 
vztahu mediálních sdělení a reality 

Československo v poválečném období 

D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního 
světa; uvede příklady střetávání obou bloků 

popíše příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa a 
uvede příklady nejvýznamnějších střetů 

Evropa a svět po 2. světové válce 

D-9-8-02 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a 
politické důvody euroatlantické hospodářské a 
vojenské spolupráce 

charakterizuje důvody a podstatu euroatlantické 
hospodářské a vojenské spolupráce 

mezinárodní vývoj od Konce 60. let 20. století 

D-9-8-03 posoudí postavení rozvojových zemí objasní hlavní problémy specifické cesty vývoje 
významných postkoloniálních rozvojových zemí 

dekolonizace; "Třetí svět" a modernizační procesy v 
něm 

D-9-8-04 prokáže základní orientaci v problémech 
současného světa 

vymezí základní problémy soudobého světa a možnosti 
jeho dalšího vývoje 

problémy současného světa 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

tvorba žákovských projektů 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

diskuse o tématu, prezentování samostatných prací 
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Dějepis 9. ročník  

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

vznik a vývoj státních zřízení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

jazyk propagandy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

příprava samostatných prací 

     

5.10 Výchova k občanství  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 

       Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Výchova k občanství 

Oblast Člověk a společnost 

Charakteristika předmětu Vzdělávací obor Výchova k občanství 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 
druhých lidí v kontextu různých životních situací. Seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších 
společenstvích, s hospodářským životem, činností důležitých politických institucí a orgánů a s možnými 
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. 
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Název předmětu Výchova k občanství 

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

V 7. ročníku je plněna řada tematických okruhů průřezových témat, zvláště témat Osobnostní a sociální 
výchova a Multikulturní výchova. 

Integrace předmětů • Výchova k občanství 

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 a třídění informací a k jejich propojování do širších významových 
celků  

• Učitel vede žáky k užívání správné terminologie  

• Učitel vede žáky k uplatňování základních myšlenkových operací, ale i k fantazii a kreativitě, 
k vytváření komplexního pohledu na jevy  

• Učitel zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu všech žáků  

• Učitel sleduje při hodině pokrok všech žáků  

• Učitel vede žáky k samostatnému výběru metod a forem školní práce  

• Učitel vede žáky k hodnocení a sebehodnocení  

Kompetence k řešení problémů: 

• Učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů a poskytuje žákům dostatek 
prostoru pro samostatné uvažování  

• Učitel vede žáky k plánování postupů  

• Učitel žáky směřuje k objevování různých variant řešení problému a k ověření jejich správnosti  

Kompetence komunikativní: 

• Učitel zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat  

• Učitel vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé  

• Učitel vede žáky k výstižné a kultivované komunikaci a argumentaci  

• Učitel žákům pomáhá vyjadřovat myšlenky v logickém sledu a vyjadřovat se výstižně a kultivovaně  

• Učitel žáky motivuje k naslouchání promluvám druhých lidí  

• Učitel podněcuje žáky k účinnému zapojení se do diskuse i společenského dětí  

• Učitel žákům napomáhá vhodně obhajovat jejich názory  

Kompetence sociální a personální: 
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Název předmětu Výchova k občanství 

• Učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného chování a napomáhá upevňování dobrých 
mezilidských vztahů  

• Učitel dodává žákům sebedůvěru  

• Učitel vede žáky k dodržování dohodnutých pravidel  

• Učitel žákům umožňuje efektivní spolupráci ve skupině  

• Učitel žáky směřuje ke střídání rolí v pracovních činnostech a k utváření příjemné atmosféry 
v týmu  

• Učitel žákům napomáhá s věcnou argumentací   

• Učitel u žáků podporuje respektování názorů ostatních, ovládání jejich jednání a chování tak, aby 
zažívali i pocit sebeuspokojení a sebeúcty  

Kompetence občanské: 

• Učitel zadává skupině úkoly způsobem, který vylučuje, aby jeden žák pracoval za ostatní  

• Učitel motivuje žáky k vnímání a respektování názorů a pohledů druhých lidí lišících se od jejich 
vlastních  

• Učitel motivuje žáky k zájmu a ochraně kulturního a historického dědictví, tradic i přírody  

• Učitel vede žáky k odmítání útlaku, fyzického i psychického násilí  

• Učitel napomáhá žákům chovat se zodpovědně v krizových situacích a v situacích ohrožujících 
život  

• Učitel podporuje u žáků schopnost empatie  

Kompetence pracovní: 

• Učitel vede žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví, ke kvalitní a hospodárné 
práci  

• Učitel vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi, i ke kreativitě  

• Učitel motivuje žáky k dodržování povinností a závazků 

    

Výchova k občanství 6. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů našeho 
státu a způsoby jejich používání 

zná státní symboly ČR, rozumí jejich významu a 
zásadám použití v praxi 

naše vlast 
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Výchova k občanství 6. ročník  

VO-9-1-02 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů 
nacionalismu 

objasní pojem domov, vlast, vlastenectví, národ, 
národnostní menšina, nacionalismus 

naše obec, region, kraj 

VO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích 

respektuje mravní principy a pravidla společenského 
soužití a uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích a rozlišuje 
projevy nepřiměřeného chování a porušování 
společenských norem 

zásady lidského soužití, naše škola 

VO-9-1-08 objasní potřebu tolerance ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní 
postoje k menšinám 

respektuje kulturní zvláštnosti, názory a zájmy 
minoritních skupin ve společnosti a rozpoznává hodnoty 
přátelství a vztahů mezi lidmi a je ohleduplný ke starým 
nemocným a postiženým spoluobčanům 

vztahy mezi lidmi 

VO-9-1-09 rozpoznává netolerantní, rasistické, 
xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a 
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské 
nesnášenlivosti 

je seznámen s nebezpečím rasismu a xenofobie lidská setkání 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

zásady lidského soužití, naše škola 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

zásady lidského soužití, naše škola 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

zásady lidského soužití, vztahy mezi lidmi 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

vztahy mezi lidmi, lidská setkání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

vztahy mezi lidmi, lidská setkání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

naše vlast, obec, region, kraj 
vztahy mezi lidmi, lidská setkání 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

naše škola 
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Výchova k občanství 6. ročník  

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

naše vlast 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě 

naše vlast, obec, region, kraj 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

vztahy mezi lidmi, lidská setkání 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

vztahy mezi lidmi, lidská setkání 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

vztahy mezi lidmi, lidská setkání 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

vztahy mezi lidmi, lidská setkání 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 

vztahy mezi lidmi, lidská setkání 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

naše vlast, obec, region, kraj 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

naše vlast, obec, region, kraj 

    

Výchova k občanství 7. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VO-9-2-01 objasní, jak může realističtější poznání a 
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně 
ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i 
kvalitu života 

chápe význam vzdělávání v kontextu s profesním 
uplatněním 

člověk jako jedinec 

VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na 
dosahování individuálních i společných cílů, objasní 
význam vůle při dosahování cílů a překonávání 
překážek 

posoudí vliv osobních vlastností na dosahování 
individuálních i společných cílů 

vnitřní svět člověka 
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Výchova k občanství 7. ročník  

VO-9-2-03 kriticky hodnotí a vhodně koriguje své 
chování a jednání 

pojmenovává a porovnává chování, jednání, emoce své 
a jiných lidí, adekvátně je koriguje 

podobnost a odlišnost u lidí 

VO-9-2-04 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat 
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní 
přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat 
zdravou sebedůvěru 

formuluje své nejbližší plány osobní rozvoj 

VO-9-1-05 kriticky přistupuje k mediálním informacím, 
vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy 
na veřejné mínění a chování lidí 

posoudí vliv masmédií a masové kultury na člověka, na 
veřejné mínění a chování lidí, rozezná dezinformaci 

kulturní život 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

člověk jako jedinec, jeho vnitřní svět a osobní rozvoj 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

člověk jako jedinec, osobní rozvoj 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

člověk jako jedinec, vnitřní svět člověka 
podobnost a odlišnost u lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

podobnost a odlišnost u lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

podobnost a odlišnost u lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

podobnost a odlišnost u lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

podobnost a odlišnost u lidí 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

kulturní život 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

kulturní život – vliv masmédií a masové kultury 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 
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Výchova k občanství 7. ročník  

kulturní život – vliv masmédií a masové kultury 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

kulturní život – vliv masmédií a masové kultury 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

kulturní život – vliv masmédií a masové kultury 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

kulturní život – vliv masmédií a masové kultury 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

kulturní život – vliv masmédií a masové kultury 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

kulturní život – vliv masmédií a masové kultury 

    

Výchova k občanství 8. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VO-9-3-01 rozlišuje a porovnává různé formy 
vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby 
jejich ochrany, uvede příklady 

uvádí příklady majetku v různé formě vlastnictví a zná 
způsoby jejich ochrany 

majetek, vlastnictví 

VO-9-3-02 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, 
uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a 
jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost 
jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, 
objasní princip vyrovnaného, schodkového a 
přebytkového rozpočtu domácnosti 

sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní 
příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy 
a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v 
hospodaření domácnosti 

hospodaření 

VO-9-3-03 na příkladech ukáže vhodné využití různých 
nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení, 
uvede příklady použití debetní a kreditní platební 
karty, vysvětlí jejich omezení 

ukáže na příkladech vhodné využití různých nástrojů 
hotovostního a bezhotovostního placení, vysvětlí, k 
čemu slouží bankovní účet 

peníze 

VO-9-3-04 vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké 
služby nabízejí, vysvětlí význam úroku placeného a 
přijatého, uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, 
kdy je využít 

uvede příklady služeb, které banky nabízejí banky a jejich služby 
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Výchova k občanství 8. ročník  

VO-9-3-05 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby 
nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí 
deficitu 

zhodnotí přínos rozumného hospodaření s přebytkovým 
vyrovnaným rozpočtem a uvede způsoby krytí deficitu v 
rodinném rozpočtu 

rodinný rozpočet 

VO-9-3-06 na příkladu chování kupujících a 
prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní 
vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny, 
na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, 
zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz 

rozumí principům fungování tržní ekonomiky principy tržního hospodářství¨ 

VO-9-3-07 rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy 
státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje, 
uvede příklady dávek a příspěvků ze státního rozpočtu 

uvědomuje si význam sociální péče o potřebné občany státní rozpočet 

VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv 
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy 
druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a 
svobod 

na příkladu vysvětlí, jak reklamovat výrobek nebo 
službu a uvede příklady, jak se bránit v případě porušení 
práv spotřebitele 

právo v každodenním životě 

VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy důležitých 
vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství 

chápe význam právní úpravy důležitých vztahů v 
pracovním poměru, manželství a při uplatňování 
vlastnických práv 

právní řád ČR 

VO-9-4-07 uvede příklady některých smluv 
upravujících občanskoprávní vztahy – osobní 
přeprava; koupě, oprava či pronájem věci 

uvede příklady některých smluv upravujících 
občanskoprávní vztahy - osobní přeprava, koupě, 
oprava či pronájem věci 

důležité právní vztahy 

VO-9-4-08 dodržuje právní ustanovení, která se na něj 
vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování 

vyřizuje své osobní záležitosti včetně běžné komunikace 
s úřady; požádá v případě potřeby vhodným způsobem 
o radu 

protiprávní jednání 

VO-9-4-09 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní 
ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a 
spolupráce při postihování trestných činů 

uvede základní informace o sociálních, právních a 
ekonomických otázkách rodinného života a rozlišuje 
postavení a role rodinných příslušníků 

trestní postižitelnost 

VO-9-4-10 rozpozná protiprávní jednání, rozliší 
přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady 

dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují, 
uvede rizika pro občana v případě jejich nedodržování či 
porušování 

porušování předpisů v silničním provozu 

VO-9-4-11 diskutuje o příčinách a důsledcích 
korupčního jednání 

vysvětlí pojem korupční jednání a chápe jeho 
nepřijatelnost 

druhy a postihy protiprávního jednání včetně korupce 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
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Výchova k občanství 8. ročník  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

druhy a postihy protiprávního jednání včetně korupce 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

právo v každodenním životě, protiprávní jednání 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 

státní rozpočet 

    

Výchova k občanství 9. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VO-9-4-01 rozlišuje nejčastější typy a formy států a na 
příkladech porovná jejich znaky 

charakterizuje nejčastější typy a formy států právní znaky státu 

VO-9-4-02 rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých 
složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede 
příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě 
obcí, krajů a státu 

uvede základní prvky fungování demokratické 
společnosti; chápe státoprávní uspořádání České 
republiky, zákonodárných orgánů a institucí státní 
správy 

státní správa a samospráva 

VO-9-4-03 objasní výhody demokratického způsobu 
řízení státu pro každodenní život občanů 

uvede znaky demokratických způsobů řízení státu, 
objasní jeho výhody 

principy demokracie 

VO-9-4-04 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v 
demokratických státech a uvede příklady, jak mohou 
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů 

vyjmenuje základní práva a povinnosti občanů lidská práva 

VO-9-5-01 popíše vliv začlenění ČR do EU na 
každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů 
ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování 

uvede příklady základních práv občanů ČR v rámci EU a 
způsoby jejich uplatňování 

evropská integrace 

VO-9-5-04 uvede některé globální problémy 
současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše 
jejich hlavní příčiny i možné důsledky 

poučeně diskutuje o vybraných aktuálních globálních 
problémech 

globalizace 

VO-9-5-05 objasní souvislosti globálních a lokálních 
problémů 

uvede příklady některých projevů globalizace, porovná 
jejich klady a zápory 

významné globální problémy 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

lidská práva, principy demokracie 
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Výchova k občanství 9. ročník  

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

státní správa a samospráva, lidská práva 

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

evropská integrace, globalizace, významné globální problémy 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě 

principy demokracie 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

principy demokracie 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

evropská integrace, globalizace 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

evropská integrace, globalizace 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 

významné globální problémy 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

významné globální problémy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

významné globální problémy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

významné globální problémy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

významné globální problémy 
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5.11 Fyzika  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 

       Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Fyzika 

Oblast Člověk a příroda 

Charakteristika předmětu Proces vzdělávání směřuje především k tomu, aby žáci na základě pozorování, měření a experimentování 
porozuměli základním fyzikálním jevům a procesům, vyskytujícím se v přírodě, v běžném životě i 
v technické či technologické praxi.   

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

Jako samostatný předmět se fyzika vyučuje od šestého do devátého ročníku vždy dvě hodiny týdně a výuka 
probíhá v odborné učebně, která je také vybavena audiovizuální technikou.  
Učivo je rozděleno do sedmi základních okruhů. 

• Látky a tělesa je okruh, který se učí v šestém ročníku. Žáci začínají používat pojmy těleso, látka, 
vysvětlí částicovou stavbu látek, popíší neuspořádaný pohyb molekul, rozpoznají skupenství látek a 
určí základní znaky a vlastnosti jednotlivých skupin, odhadují základní fyzikální veličiny a učí se je 
měřit 

• Pohyb těles ukončuje první seznámení s fyzikou. Žáci používají a vypočítávají fyzikální veličiny 
pohybu, užívají termín klid a pohyb těles, chápou jejich relativnost. Síla je okruh zařazený do 
prvního pololetí sedmého ročníku. Žáci se seznámí s projevy síly, změří velikost síly, určí v 
konkrétní jednoduché situaci druhy sil, určí směr, působiště, velikost, určí výslednici více sil, 
vysvětlí Newtonovo pohybové zákony, vypočítávají tlak a ukáží používání jednoduchých strojů – 
páka, kladka.  

• Mechanické vlastnosti tekutin je okruh zařazený do druhého pololetí sedmého ročníku. Žáci 
používají Pascalův zákon, Archimédův zákon, určí podmínky plování těles a jejich praktické 
využívání.  
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Název předmětu Fyzika 

• Energie je učivo osmého ročníku, kdy žáci rozliší druhy energie, jejich změny a vzájemné přeměny, 
vypočítávají práci, výkon a předpovídají účinnost, vysvětlí vnitřní energii a objasní přeměny 
skupenství, zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů  

• Zvukové děje je část fyziky, která se učí v druhém pololetí osmé třídy. Žáci určí zdroje zvuku, 
vysvětlí tón, hlasitost, odraz zvuku, posoudí vliv nadměrného hluku na životní prostředí.  

• Elektromagnetické a světelné děje je učivo, které se z části učí v sedmém, v osmém a z části 
v devátém ročníku. Žáci popíší stavbu atomu, užívají termíny náboj, el. proud a napětí, sestaví 
jednoduchý el. obvod, rozliší druhy proudu a dokáží změřit fyzikální veličiny, používají Ohmův 
zákon, využívají praktické poznatky o působení magnetického pole. V kapitole o světle chápou 
podstatu světla, využívají zákony přímočarého šíření světla, zákony odrazu a lomu, aplikují je při 
odrazu na zrcadlech a průchodu světla čočkami.  

• Vesmír je kapitola, kterou je fyzikální vzdělávání žáků ukončeno. Žáci podle poznatků objasní 
pohyb planet ve Sluneční soustavě, odliší různá vesmírná tělesa a zvládají základní orientaci na 
obloze.  

Integrace předmětů • Fyzika 

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

Kompetence k učení: 

• Učitel poskytne a pomůže žákovi s vyhledáváním informací, a podpoří ho v jejich třídění a 
propojování  

• Učitel pomůže žákovi se orientovat ve vhodné terminologii  

• Učitel poskytne žákovi informace, jak správně samostatně změřit veličiny a porovnat získané 
fyzikální daty  

• Učitel nasměruje žáka v hledání souvislostí mezi získanými daty 

Kompetence k řešení problémů: 

• Učitel pomáhá žákovi ve využívaní základních poznatků k nalezení problému  

• Učitel nasměruje žáka v hledání a volení postupu k řešení problému  

• Učitel motivuje žáka k vyhodnocení a porovnání získaných dat s ostatními spolužáky  

Kompetence komunikativní: 

• Učitel vede žáka k práci ve skupině k respektování názoru ostatních a ovládání svého jednání a 
chování    
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Název předmětu Fyzika 

• Učitel učí žáka vhodně formulovat jeho názory   

• Učitel vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé  

• Učitel vyžaduje dodržování dohodnutých pravidel včetně pravidel slušného chování   

Kompetence sociální a personální: 

• Učitel nabízí aktivity, pro společnou práci v týmu a vede žáky k dodržování pracovního postupu a 
vzájemného respektu k ostatním spolužákům  

• Učitel sleduje spolupráci žáků ve skupině a v případě potřeby poskytne pomoc    

• Učitel dodá sebedůvěru žákovi k formulaci svých myšlenek  

Kompetence pracovní: 

• Učitel vede žáka k šetrnému využívaní pomůcek  

• Učitel seznámí žáka se zásadami bezpečnosti práce  

• Učitel motivuje žáka k užívaní obnovitelných zdrojů energie 

    

Fyzika 6. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, 
že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na 
sebe působí 

uvede příklady látek a těles, určí druhy skupenství, 
vysvětlí difúzi 

látka a těleso, druhy skupenství a souvislosti s jejich 
částicovou stavbou, difuzi 

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa 

porovná a změří délku, hmotnost, objem, čas, teplotu, 
hustotu, rychlost, sílu, určí hustotu výpočtem a u 
kapalin pomocí hustoměru 

délka, hmotnost objem, čas teplota 

F-9-1-03 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa 
při dané změně jeho teploty 

předpoví změnu délky či objemu tělesa při dané změně 
jeho teploty 

změna délky či objemu tělesa při dané změně jeho 
teploty, závislost změny délky, objemu těles na 
teplotě 

F-9-1-04 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, 
hmotností a objemem při řešení praktických problémů 

určí hustotu, hmotnost, objem výpočtem hustota, hmotnost a objem výpočtem 

F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici 

změří gravitační sílu gravitační síla, měření síly 
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Fyzika 6. ročník  

F-9-6-05 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 

stanoví druhy magnetů, určí póly magnetu, vysvětlí 
magnetickou sílu, používá kompas, magnetu 

vlastnosti magnetů, magnetického pole Země, cívka 

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu 

rozliší jednoduchý a složitý elektrický obvod vlastnosti stejnosměrného proudu, jednoduchý a 
složitý elektrický obvod 

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností 

vysvětlí elektrickou sílu, změří el. proud a napětí, určí 
zdroje napětí a spotřebiče 

bezpečné chování při práci s elektrickými přístroji a 
zařízeními, elektrické vlastnosti látek a částicové 
složení látek, využití el. proudu, zdroj napětí, 
spotřebič, spínač 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

spolupráce ve skupinách, respektování názorů ostatních, formulace závěrů hypotéz a vyhodnocování získaných dat 

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

významné osobnosti vědy, jejich objevy a dopad na společnost 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

kladné i záporné vlivy člověka na životní prostředí, obnovitelnost a neobnovitelnost zdrojů, recyklace elektroodpadu 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

vhodný výstup dat a prezentace 

    

Fyzika 7. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

F-9-2-01 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná 
vzhledem k jinému tělesu 

určí druhy pohybů pohyb rovnoměrný, nerovnoměrný, přímočarý, 
křivočarý 

F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů a 
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u 
rovnoměrného pohybu těles 

vypočítá a změří rychlost, dráhu, čas rychlost, dráha, čas u rovnoměrného pohybu 

F-9-4-02 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, 
vykonanou prací a časem 

určí druh síly, změří sílu siloměrem, změří gravitační 
sílu, najde těžiště 

druhy sil, grafické znázornění síly, výslednice dvou sil 
stejných a opačných směrů, vztah mezi gravitační silou 
a hmotností tělesa, tlaková síla, tlak, třecí síla 
(smykové tření) a její ovlivňování velikosti v praxi 
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Fyzika 7. ročník  

F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v 
klidných tekutinách pro řešení konkrétních 
praktických problémů 

objasní Pascalův zákon, popíše chování tělesa v 
kapalině, uvede příklady praktického využití vztlakové 
síly 

Pascalův zákon a hydraulické zařízení, hydrostatický 
tlak a jeho souvislost mezi hloubkou a hustotou 
kapaliny, atmosférický tlak a jeho souvislosti s 
některými procesy v atmosféře, Archimedův zákon, 
chování tělesa v klidných tekutinách využití vztlakové 
síly 

F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu 
světla při řešení problémů a úloh 

popíše zdroj světla, vysvětlí zatmění Slunce a Měsíce, 
aplikuje odraz světla zrcadly 

vlastnosti světla, zdroj světla, rychlost světla v různých 
prostředích, stín, zatmění Slunce a Měsíce, zobrazení 
odrazem na rovinném, dutém a vypuklém zrcadle 
(kvalitativně) 

F-9-6-08 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou 
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke 
kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při 
analýze průchodu světla čočkami 

aplikuje lom světla - čočky, lupa, popíše optické 
vlastnosti oka, vysvětlí rozklad bílého světla, spektrum 

zobrazení lomem tenkou spojkou a rozptylkou 
(kvalitativně), rozklad bílého světla hranolem 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

spolupráce ve skupinách, respektování názorů ostatních, formulace závěrů hypotéz a vyhodnocování získaných dat 

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

významné osobnosti vědy, jejich objevy a dopad na společnost 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

kladné i záporné vlivy člověka na životní prostředí, stav světelného znečištění, stav ozónové vrstvy, skleníkový efekt, spotřeba vody 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

výběr vhodného výstupu dat a prezentace 

    

Fyzika 8. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

F-9-4-02 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, 
vykonanou prací a časem 

užívá termín výkon, podle vzorce vypočítá jeho velikost práce, výkon 

F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání 
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na 
životní prostředí 

objasní využívání sluneční energie, vysvětlí pístové 
spalovací motory 

formy energie - polohová a pohybová, vnitřní energie, 
skupenské přeměny a hlavní faktory ovlivňující 
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Fyzika 8. ročník  

vypařování a teplotu varu kapaliny, obnovitelné a 
neobnovitelné zdroje energie 

F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a 
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí 
pro šíření zvuku 

rozpozná zvukový rozruch, vysvětlí ucho jako přijímač 
zvuku 

vlastnosti zvuku, látkové prostředí jako podmínka 
vzniku šíření zvuku, rychlost šíření zvuku v různých 
prostředích, odraz zvuku na překážce, ozvěna 

F-9-5-02 posoudí možnosti zmenšování vlivu 
nadměrného hluku na životní prostředí 

stanoví podmínky pro ochranu před nadměrným 
hlukem 

podmínky pro ochranu před nadměrným hlukem, 
pohlcování zvuku 

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu 

popíše stavbu atomu, určí zdroje napětí, rozezná kladný 
a záporný elektrický náboj, změří el. proud a napětí 

el. náboj, tepelné účinky el. proudu, elektrický odpor 

F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a 
změří elektrický proud a napětí 

rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří 
elektrický proud a napětí 

vlastnosti stejnosměrného proudu 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

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

významné osobnosti vědy, jejich objevy a dopad na společnost 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

výběr vhodného výstupu dat a prezentace 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

kladné i záporné vlivy člověka na životní prostředí, ochrana před hlukem, spotřeba el. energie  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

spolupráce ve skupinách, respektování názorů ostatních, formulace závěrů hypotéz a vyhodnocování získaných dat 

    

Fyzika 9. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

F-9-6-05 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 

vysvětlí elektrickou a magnetickou sílu, popíše 
stejnosměrný elektromotor, popíše transformátor, 
vysvětlí rozvodnou elektrickou síť 

magnetické pole cívky s proudem, elektromagnetická 
indukce, elektrická a magnetická síla, stejnosměrný 
elektromotor, transformátor, výroba a přenos 
elektrické energie 

F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a 
změří elektrický proud a napětí 

rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří 
elektrický proud a napětí 

vlastnosti střídavého proudu 
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Fyzika 9. ročník  

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností 

vymezí termín vodič, nevodič, polovodič vodič, nevodič, polovodič, vysvětlí vedení elektrického 
proudu v kapalinách a plynech, bezpečné chování při 
práci s elektrickými přístroji a zařízeními 

F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání 
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na 
životní prostředí 

určí, co vyjadřuje protonové číslo, uvede příklady 
přirozených a umělých radionuklidů, vysvětlí pojem 
řetězové reakce, vysvětlí princip jaderného reaktoru 

radioaktivita, jaderná energie, ochrana lidí před 
radioaktivní zářením 

F-9-7-01 objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o 
gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a 
měsíců planet kolem planet 

určí pohyby těles Sluneční soustavy, orientuje se na 
obloze 

Sluneční soustava, její hlavní složky, měsíční fáze 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

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

významné osobnosti vědy, jejich objevy a dopad na společnost 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

kladné i záporné vlivy člověka na životní prostředí, kosmický odpad a jeho důsledky, jaderné zbraně a radioaktivita, výroba el. energie a vliv na okolí, existence života ve 
vesmíru 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

výběr vhodného výstupu dat a prezentace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

spolupráce ve skupinách, respektování názorů ostatních, formulace závěrů hypotéz a vyhodnocování získaných dat 

     

5.12 Chemie  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 

          Povinný Povinný  
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Název předmětu Chemie 

Oblast Člověk a příroda 

Charakteristika předmětu Vzdělávání v předmětu chemie směřuje k podchycení a dalšímu rozvíjení zájmu o tento obor, vede žáky 
k poznávání základních chemických pojmů, zákonitostí na příkladech chemických látek, jejich reakcí za 
použití jednoduchých chemických pokusů a názorných ukázek, učí žáky řešit problémy a správně jednat v 
praktických situacích, snaží se vysvětlovat a zdůvodňovat probíhající chemické jevy, vede žáky k získávání a 
upevňování dovedností pracovat podle platných pravidel bezpečné práce s chemikáliemi a učí žáky 
k dovednosti poskytnout první pomoc při úrazech s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky.  

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

Formy a metody práce užíváme dle charakteru učiva a cílů vzdělávání:  

• klasická frontální výuka je spojována s praktickým cvičením 

• nácviky jednoduchých laboratorních metod a postupů 

• práce ve skupinách při laboratorních cvičeních dle platných legislativních směrnic 

• demonstrační pokusy  
Rozdělení žáků do skupin, počet těchto skupin a počet žáků ve skupině je dán aktuálním vybavením školy 
pomůckami v učebně chemie. Při každé práci je kladen důraz na pečlivé dodržování zásad bezpečnosti 
práce a postupů s platnou legislativou.  
Řád učebny chemie a laboratorní řád je nezbytnou součástí vybavení učebny, dodržování uvedených 
pravidel je pro každého žáka a vyučujícího závazné.  
Předmět chemie v obou ročnících úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávání v oblasti Člověk a příroda.   

Integrace předmětů • Chemie 

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

Kompetence k učení: 

• Učitel podporuje u žáka systematické pozorování a zjišťování chemických vlastností látek, jejich 
přeměny a podmínky, za kterých tyto přeměny nastávají  

• Učitel seznamuje žáka s popisy probíhajících reakcí a vede žáka v hledání souvislostí mezi nimi  

• Učitel vede žáka k formulaci závěrů, které získal pozorováním a pokusy  

Kompetence k řešení problémů: 

• Učitel nabízí žákovi možnost volby různých způsobů řešení 

• Učitel vede žáka k hledání různých příkladů v praxi, a pomáhá objasnit chemickou podstatu  

Kompetence komunikativní: 

• Učitel napomáhá a sleduje na správné používaní termínů, symbolů a značek  
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Název předmětu Chemie 

• Učitel zapojuje žáka do spolupráce s ostatními a učí ho vhodně ohajovat jeho názory  

• Učitel zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat   

• Učitel vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé   

Kompetence sociální a personální: 

• Učitel vede žáky k spolupráci na zadaných úkolech  

• Učitel žáky podporuje ve smysluplném rozhovoru  

• Učitel zařazuje situace, při kterých se žáci učí respektovat názory druhých 

Kompetence občanské: 

• Učitel vede žáky k zodpovědnému chování v rizikových situacích  

• Učitel vede žáky k pochopení základních problémů souvisejících s životním prostředím  

Kompetence pracovní: 

• Učitel vede žáka k dodržování pravidel slušného chování, respektování bezpečnostních pravidel, 
řádu učebny a laboratorního řádu  

• Učitel zadává úkoly tak, aby žáci byli schopni využít získaných poznatků v běžné praxi   

    

Chemie 8. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

CH-9-2-01 rozlišuje směsi a chemické látky charakterizuje vlastnosti látek, popíše zásady bezpečné 
práce ve školní laboratoři, chemické nádoby, 
nebezpečné látky 

vlastnosti látek 

CH-9-2-02 vypočítá složení roztoků, připraví prakticky 
roztok daného složení 

vypočítá hmotností zlomek, koncentrace, pozná rozdíl 
mezi nasyceným a nenasyceným roztokem 

roztoky 

CH-9-2-04 navrhne postupy a prakticky provede 
oddělování složek směsí o známém složení; uvede 
příklady oddělování složek v praxi 

popíše různorodé a stejnorodé směsi, oddělování složek 
směsi (usazování, filtrace, destilace, krystalizace, 
sublimace) 

směsi 

CH-9-2-05 rozliší různé druhy vody a uvede příklady 
jejich výskytu a použití 

rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich výskytu 
a použití, uvede příklady znečišťování vody a vzduchu 

voda, vzduch 
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Chemie 8. ročník  

CH-9-3-01 používá pojmy atom a molekula, prvek a 
sloučenina ve správných souvislostech 

pozná rozdíl mezi atomem, molekulou, iontem, 
charakterizuje elektronový obal a jeho změny při 
chemických reakcích 

částicové složení látek 

CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě 
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a 
usuzuje na jejich možné vlastnosti 

charakterizuje a opíše vlastnosti chemických prvků a 
jejich chování v chemických reakcích 

prvky a periodická soustava prvků 

CH-9-4-01 rozliší a zapíše rovnicí výchozí látky a 
produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky 
důležitých chemických reakcí a zhodnotí jejich 
využívání 

pozná výchozí látky a produkty v chemických reakcích, 
klasifikuje základní druhy chemických reakcí, zhodnotí 
jejich využívání a z chemického hlediska popíše chování 
látek 

chemické reakce 

CH-9-4-03 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících 
průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení 
jejich nebezpečnému průběhu 

pozná faktory ovlivňující průběh chemických reakcí v 
praxi a předchází jejich nebezpečnému průběhu 

faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí 

CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných 
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí 
a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na 
životní prostředí 

zapíše chemické názvosloví oxidů, kyselin, hydroxidů a 
solí, aplikuje jejich praktické využití a posoudí vliv 
významných zástupců těchto látek na životní prostředí 

názvosloví, vlastnosti a použití vybraných prakticky 
významných oxidů, kyselin, hydroxidů, solí 

CH-9-5-03 orientuje se na stupnici pH, změří reakci 
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a 
uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi 

orientuje se na stupnici pH, změří reakci univerzálním 
indikátorovým papírkem a uvede příklady neutralizace 
v praxi 

kyselost a zásaditost chemických látek, určení pH 

CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek rozliší společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek 

CH-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými 
a běžně používanými látkami a hodnotí jejich 
rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných 
dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí 

pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně 
používanými látkami a hodnotí jejich rizikovost; posoudí 
nebezpečnost vybraných dostupných látek, se kterými 
zatím pracovat nesmí 

vlastnosti látek 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

spolupráce ve skupinách a respektování názorů ostatních 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

vztah člověka k prostředí, ochrana životního prostředí 
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Chemie 8. ročník  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

souvislosti v chemických reakcích, pokusy, vyhodnocování získaných dat a formulace závěrů 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

rozvoj komunikace ve skupině při laboratorních pracích 

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

významné osobnosti ve vědě, které se podílely na vývoji chemie 

    

Chemie 9. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

CH-9-6-01 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede 
jejich zdroje, vlastnosti a použití 

popíše základní charakteristiku uhlovodíků a arenů, 
jejich názvosloví, využití, reakce 

uhlovodíky - acyklické a cyklické, areny 

CH-9-6-02 zhodnotí užívání fosilních paliv a 
vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady 
produktů průmyslového zpracování ropy 

vysvětlí základní informace o zpracování nerostných 
surovin a objasní výrobu paliv jako zdrojů energie 

paliva 

CH-9-6-03 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede 
jejich zdroje, vlastnosti a použití 

uvede příklady významných derivátů uhlovodíků, 
orientuje se v běžně používaných látkách a prostředcích 

deriváty uhlovodíků 

CH-9-6-06 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, 
sacharidů a vitaminů 

popíše základní význam bílkovin, tuků, sacharidů a 
vitamínů jak z chemického hlediska, tak i z pohledu 
důležitosti uvedených látek pro zdravý vývoj jedince 

přírodní látky - zdroje, charakteristika, funkce a 
význam 

CH-9-7-01 zhodnotí využívání prvotních a druhotných 
surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi 

popíše a orientuje se ve využití nerostných surovin, a 
vysvětlí jak přistupovat k ochraně životního prostředí 

chemie a společnost 

CH-9-7-02 aplikuje znalosti o principech hašení požárů 
na řešení modelových situací z praxe 

orientuje se v modelových situacích v případě hašení 
požárů a ochraně lidského zdraví 

chemie a společnost 

CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých 
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a 
zdraví člověka 

vysvětlí a zařadí produkty průmyslu, které člověk 
používá a uvědomuje si jejich vliv na zdraví člověka a 
životní prostředí 

chemie a společnost 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

rizika zneužívání návykových látek, hledání odborné pomoci 
souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím 
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Chemie 9. ročník  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

diskuse o problematice zdraví 
rozvoj komunikace ve skupině při laboratorních pracích 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

spolupráce ve skupinkách a respektování názorů ostatních 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

vztah člověka k prostředí 
obnovitelné a neobnovitelné zdroje 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

významné osobnosti ve vědě, které se podíleli na vývoji chemie 
význam chemie pro společnost, vyhodnocování získaných informací a formulování závěrů 

     

5.13 Přírodopis  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 

       Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Přírodopis 

Oblast Člověk a příroda, Člověk a zdraví 

Charakteristika předmětu Přírodopis směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny. Umožňuje poznat přírodu jako 
systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny. Pro hlubší porozumění přírodním faktům poskytuje 
žákům prostředky a metody, učí aplikovat přírodovědné poznatky v praktickém životě. Vede žáky k chápání 
podstatných souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností.  
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Název předmětu Přírodopis 

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

Vyučovací předmět Přírodopis na 2. stupni navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Přírodověda 
na 1. stupni. Je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku, vždy dvě hodiny týdně. V 9. 
ročníku jsou plněny očekávané výstupy tematického okruhu neživá příroda z oblasti Člověk a příroda a 
vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví z oblasti Člověk a zdraví. 
Metody a formy práce jsou zaměřeny na využívání demonstračních pomůcek v průběhu frontální výuky, na 
skupinovou práci s využitím přírodnin, přírodovědné vycházky a realizaci krátkodobých projektů.  
Vyučovací předmět přírodopis je rozdělen na tematické okruhy:  

• První okruh obecná biologie a genetika vede žáky k rozlišování projevů a podmínek života, vede k 
chápání podstaty dědičnosti a proměnlivosti druhů. 

• V tematickém okruhu biologie hub žáci rozpoznávají nejznámější jedlé a jedovaté houby podle 
charakteristických znaků. 

• Biologie rostlin je dalším tematickým okruhem, kde žáci rozpoznávají jednotlivé části rostlinného 
těla, vysvětlují základní fyziologické procesy, určují význačné zástupce z řad rostlin a zařazují do 
základních systematických skupin. 

• V tematickém okruhu biologie živočichů žáci porovnávají základní stavbu těla u vybraných 
živočichů, vysvětlují funkci orgánů, určují vybrané živočichy a objasňují základní projevy chování a 
způsob života v daném prostředí. 

• Zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka a jejich ochrany. 

• V tematickém okruhu biologie člověka žáci objasňují stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav 
lidského těla. Orientují se v základních vývojových stupních fylogenetického a ontogenetického 
vývoje člověka. Rozlišují příčiny a příznaky běžných nemocí a uplatňují zásady prevence a léčby. 

• Okruh zabývající se neživou přírodou vede žáky k rozlišování důsledků vnějších a vnitřních 
geologických dějů a rozpoznávání vybraných hornin a nerostů. Žáci zde charakterizují mimořádné 
události způsobené výkyvy počasí a dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy, možné dopady 
a ochranu před nimi. 

• Důležitou součástí přírodovědného vzdělání jsou základy ekologie, zde se žáci učí chápat vzájemné 
vztahy mezi organismy a prostředím, vysvětlují podstatu potravních řetězců v ekosystémech, 
objasňují kladné i záporné vlivy člověka na životní prostředí. 

• Okruh, který vede žáky k praktickému poznávání přírody, prolíná všemi tematickými okruhy.  

Integrace předmětů • Přírodopis 
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Název předmětu Přírodopis 

• Výchova ke zdraví 

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 samostatnému vyhledávání, porovnávání a propojování získaných informací  

• Učitel seznamuje žáky s odbornou terminologií  

• Učitel podporuje vytváření otevřeného myšlení přístupného alternativním názorům  

• Učitel vede žáky k porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem životního a přírodního 
prostředí  

• Učitel zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu žáků  

Kompetence k řešení problémů: 

• Učitel zařazuje metody, při kterých žáci sami navrhují řešení, docházejí k závěrům a vyhodnocují 
získaná fakta  

• Učitel podporuje spolupráci žáků při řešení problémů  

Kompetence komunikativní: 

• Učitel zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat 

• Učitel vede žáky k respektování názoru druhých 

• Učitel vede žáky k formulování svých myšlenek v písemném i mluveném projevu 

• Využíváme informačních a komunikačních prostředků  

Kompetence sociální a personální: 

• Učitel zařazuje do výuky práci ve skupinách  

• Učitel navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků a pocitu zodpovědnosti  

• Učitel podporuje zapojování žáků do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním 
systémům  

• Učitel vede žáky k utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu se situacemi ohrožujícími 
životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí lidí  

• Učitel vyžaduje dodržování dohodnutých pravidel včetně pravidel slušného chování  

Kompetence pracovní: 

• Učitel vede žáky k využívání praktických metod, která vedou k poznávání přírody 

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu 

Do obsahu předmětu Přírodopis jsou integrovány výstupy z oblastí Člověk a příroda a Člověk a zdraví. 
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Přírodopis 6. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života, 
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů 

uvede na příkladech živočichů závislost projevů života 
na podmínkách 

obecná biologie, vznik, vývoj, projevy a podmínky 
života 

P-9-1-05 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního 
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti 

vysvětlí podstatu dědičnosti a přenosu dědičných 
informací 

dědičnost organismů 

P-9-1-06 uvede příklady dědičnosti v praktickém 
životě 

uvede na příkladu vybraného organismu vliv dědičnosti 
a prostředí na jeho utváření 

proměnlivost organismů 

P-9-1-07 uvede na příkladech z běžného života 
význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka 

určí rozdíly mezi virem a bakterií, uvede příklady virové 
a bakteriální nemoci 

bakterie a viry 

P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté 
houby s plodnicemi a porovná je podle 
charakteristických znaků 

vyhledává charakteristické znaky vybraných zástupců 
hub a rozpozná neznámější zástupce hub s plodnicemi 
na předložených modelech nebo obrázcích 

biologie hub, houby, zásady sběru, konzumace a první 
pomoc při otravě; lišejníky 

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů 

popíše základní vnější stavbu těla, důležité vnitřní 
orgány a jejich funkci u významných zástupců z řad 
prvoků a bezobratlých 

biologie živočichů - prvoků a bezobratlých, stavba těla, 
stavba a funkce jednotlivých částí těla 

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin 

stanoví významné společné znaky a rozpozná vybrané 
druhy 

vývoj, vývin a systém živočichů 

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní 
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech 
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému 
prostředí 

na příkladu vybraného živočicha objasní jeho způsob 
života, základní projevy chování 

projevy chování živočichů 

P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 
člověka; uplatňuje zásady bezpečného chování ve 
styku se živočichy 

uvede příklady hospodářsky a epidemiologicky 
významných druhů 

význam a ochrana živočichů 

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody pozoruje lupou a mikroskopem, používá atlasy a 
zjednodušené klíče 

pozorování lupou a mikroskopem, zjednodušené 
určovací klíče a atlasy 

P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém 
prostředí a vztahy mezi nimi 

vyhledá organismy žijící v určitém prostředí a objasní 
vztahy mezi nimi 

základy ekologie, organismy a prostředí 

P-9-7-02 na příkladu objasní základní princip existence 
živých a neživých složek ekosystému 

určí význam živých a neživých složek ekosystému přirozené a umělé ekosystémy 
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Přírodopis 6. ročník  

P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních 
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich 
význam 

sestaví jednoduché potravní řetězce a vysvětlí jejich 
význam pro biologickou rovnováhu v ekosystému 

potravní řetězce a rovnováha v ekosystému 

P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů 
člověka na životní prostředí 

popíše kladné a záporné změny v přírodě vyvolané 
člověkem 

ochrana přírody a životního prostředí 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

projevy a podmínky života 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

principy existence ekosystémů 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

význam živočichů v přírodě i pro člověka 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

kladné i záporné vlivy člověka na životní prostředí 

    

Přírodopis 7. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů 

popíše základní vnější stavbu těla, důležité vnitřní 
orgány a jejich funkci u významných zástupců z řad 
strunatců 

biologie živočichů - strunatci, stavba a funkce 
jednotlivých částí těla 

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin 

stanoví významné společné znaky pro jednotlivé 
skupiny strunatců a rozpozná vybrané druhy 

vývoj, vývin a systém živočichů 

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní 
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech 
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému 
prostředí 

na příkladu vybraného živočicha objasní jeho způsob 
života, základní projevy chování 

projevy chování živočichů 

P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 
člověka; uplatňuje zásady bezpečného chování ve 
styku se živočichy 

uvede příklady hospodářsky a epidemiologicky 
významných druhů 

význam a ochrana živočichů 
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Přírodopis 7. ročník  

P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání 
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k 
jednotlivým orgánům 

popíše stavbu těla vyšších rostlin anatomie a morfologie rostlin 

P-9-3-03 vysvětlí princip základních rostlinných 
fyziologických procesů a jejich využití při pěstování 
rostlin 

porovná, které látky rostlina přijímá, které vznikají při 
fotosyntéze a dýchání 

fyziologie rostlin 

P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů 
a atlasů 

rozpozná a zařazuje vybrané zástupce rostlin do 
systematických skupin 

systém rostlin, význam rostlin a jejich ochrana 

P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů 
a atlasů 

uvede význam hospodářsky důležitých rostlin systém rostlin, význam rostlin a jejich ochrana 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

význam živočichů v přírodě i pro člověka 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

základní podmínky pro růst rostlin 

    

Přírodopis 8. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy 

objasní funkci základních orgánových soustav a orgánů, 
určí jejich polohu 

biologie člověka, anatomie a fyziologie 

P-9-5-02 orientuje se v základních vývojových stupních 
fylogeneze člověka 

vyjmenuje změny, které zahrnuje proces polidštění a 
uvede jednotlivé vývojové stupně člověka 

fylogeneze člověka 

P-9-5-03 objasní vznik a vývin nového jedince od 
početí až do stáří 

rozlišuje hlavní období lidského života ontogeneze člověka 

P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných 
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby 

uvede příčiny a příznaky běžných nemocí a praktické 
postupy při prevenci a léčení 

nemoci, úrazy a prevence 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 
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Přírodopis 8. ročník  

vliv podnebí a počasí na rozvoj ekosystémů, živých organismů a člověka 

    

Přírodopis 9. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi 
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření 
dobrých mezilidských vztahů v komunitě 

respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i 
jinými vrstevníky 

vztahy mezi lidmi, kamarádství, přátelství 

VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, 
spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního 
vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická 
komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti 
zdraví 

chápe vliv sociálního klimatu na zdraví pravidla soužití v prostředí komunity 

VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti 
mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí 
vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb 
a hodnotou zdraví 

na příkladech vysvětlí přímé souvislosti mezi tělesným, 
duševním a sociálním zdravím 

celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci 

VZ-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z 
hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví 
druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve 
prospěch aktivní podpory zdraví 

vysvětli na příkladech pozitivní i negativní vlivy vnějšího 
a vnitřního prostředí na zdraví a uvědomuje si 
odpovědnost za zdraví vlastní i ostatních 

podpora zdraví a její formy 

VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností 
o aktivní podporu zdraví 

usiluje v rámci svých možností o dodržování pravidel 
zdravého životního stylu 

zdravý způsob života a péče o zdraví 

VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a 
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v 
nejbližším okolí 

diskutuje o problematice zdraví a usiluje o asertivní 
chování 

asertivní komunikace 

VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob 
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci 
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky 

v rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací 
návyky jako důležitou součást prevence nemocí 

výživa a zdraví 

VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby 
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s 
běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými 

orientuje se v základních příčinách a možnostech 
prevence u vybraných druhů přenosných i 
nepřenosných nemocí 

ochrana před přenosnými a nepřenosnými chorobami 
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Přírodopis 9. ročník  

chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v 
případě potřeby vyhledá odbornou pomoc 

VZ-9-1-09 projevuje odpovědný vztah k sobě samému, 
k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního 
stylu; dobrovolně se podílí na programech podpory 
zdraví v rámci školy a obce 

respektuje sebe sama i druhé a podílí se na programech 
zdraví v rámci obce a školy 

odpovědnost jedince za zdraví 

VZ-9-1-10 samostatně využívá osvojené kompenzační 
a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci 
organismu, překonávání únavy a předcházení 
stresovým situacím 

využívá kompenzační a relaxační techniky k překonávání 
únavy a stresu 

stres a jeho vztah ke zdraví 

VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání, 
vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k 
opačnému pohlaví 

charakterizuje změny v období dospívání a kultivovaně 
se chová k opačnému pohlaví 

puberta, dospívání - tělesné, duševní a společenské 
změny 

VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se 
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli; 
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a 
odpovědného sexuálního chování 

osvojuje si etickou a morální odpovědnost v sexuální 
oblasti 

sexuální chování a reprodukční zdraví 

VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a 
psychosociální rizika spojená se zneužíváním 
návykových látek a životní perspektivu mladého 
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a 
modely chování při kontaktu se sociálně 
patologickými jevy ve škole i mimo ni; v případě 
potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým 

uvědomuje si zdravotní a psychosociální rizika 
zneužívání návykových látek a patologického hráčství 

autodestruktivní závislosti a rizikové chování, hledání 
pomoci 

VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a 
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, 
sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační 
obrany proti manipulaci a agresi 

uplatňuje komunikační obranu proti manipulaci a agresi bezpečné chování a komunikace s vrstevníky a 
neznámými lidmi 

VZ-9-1-15 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 

dodržuje pravidla bezpečného chování ve škole, při 
pohybových aktivitách, v dopravě a poskytne adekvátní 
první pomoc 

dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví, 
základy první pomoci 
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Přírodopis 9. ročník  

P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností 
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích 
pomůcek 

uvede praktické využití u vybraných zástupců a určí 
vybrané horniny a nerosty s použitím určovacích 
pomůcek 

nerosty a horniny 

P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších 
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin 
i oběhu vody 

vysvětlí na příkladech původ a důsledky vnějších a 
vnitřních geologických dějů 

Země - vznik, stavba, vývoj, vnější a vnitřní geologické 
procesy, příčiny a důsledky 

P-9-6-06 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 

vysvětlí na příkladech vlivy znečištěného ovzduší a 
klimatických změn na živé organismy a člověka 

podnebí a počasí ve vztahu k životu, mimořádné 
přírodní události 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

rizika zneužívání návykových látek a patologické  hráčství, hledání odborné pomoci 
souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

změny v období dospívání a vhodné reakce na ně 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

kritické vyhodnocování manipulativních vlivů vrstevníků, médií, sekt 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

odpovědný vztah k sobě samému 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

kompenzační, relaxační a sociální dovednosti k regeneraci organismu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

diskuse o problematice zdraví 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

pravidla soužití v komunitě a jejich respektování 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj ekosystémů, živých organismů a člověka 
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5.14 Zeměpis  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 

       Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Zeměpis 

Oblast Člověk a příroda 

Charakteristika předmětu Vzdělávání v tomto předmětu směřuje k 

• rozvoji trvalého zájmu o poznávání vlastní země a regionů světa jako nedílné součásti moderního 
způsobu života v 21. století  

• získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí, osvojování hlavních geografických 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  

• rozvíjení kritického myšlení a logického uvažování  

• aplikování geografických poznatků v praktickém životě  

• 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) 

Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět od 6. do 9. ročníku vždy 2 hodiny týdně. Obsahově 
navazuje na znalosti osvojené v předmětu vlastivěda na 1. stupni. 

Integrace předmětů • Zeměpis (Geografie) 

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, shromažďování, třídění, porovnávání informací  

• Učitel vede žáky k používání odborné terminologie  

• Učitel vede žáky k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a využití v praxi  
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Název předmětu Zeměpis 

• Učitel vede žáky k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů  

Kompetence k řešení problémů: 

• Učitel vede žáky k vyhledávání a kombinování informací z různých informačních zdrojů  

• Učitel vede žáky k využívání metod, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům sami žáci  

• Učitel vede žáky k argumentaci, k diskusi na dané téma, k obhajování svých výroků  

• Učitel vede žáky k odpovědím na otevřené otázky 

Kompetence komunikativní: 

• Učitel vede žáky ke komunikaci mezi sebou a učitelem, k dodržování předem stanovených pravidel 
vzájemné komunikace  

• Učitel vede žáky k naslouchání a respektování názorů druhých  

• Učitel vede žáky k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů, grafů a jiných 
forem záznamů v písemné i mluvené podobě  

Kompetence sociální a personální: 

• Učitel vede žáky k využívání skupinového a inkluzívního vyučování  

• Učitel vede žáky k utváření pocitu zodpovědnosti za svá jednání  

• Učitel vede žáky k ochotě pomoci a o pomoc požádat  

• Učitel vede žáky k spoluúčasti na vytváření kritérií hodnocení a k následnému hodnocení svých 
výsledků  

• Učitel vede žáky k dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů  

• Učitel vede žáky k občanské odpovědnosti za vytváření podmínek pro udržitelný rozvoj v lokálním i 
globálním měřítku 

Kompetence občanské: 

• Učitel vede žáky k dodržování pravidel slušného chování  

• Učitel vede žáky k pochopení práv a povinností v souvislosti s principem trvale udržitelného 
rozvoje  

• Učitel vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé  

• Učitel vede žáky k vytváření osobních představ o geografickém a životním prostředí  

• Učitel vede žáky k pochopení potřebnosti správného jednání při mimořádných událostech při 
dodržování bezpečnostních pravidel  
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Název předmětu Zeměpis 

• Učitel upozorňuje žáky na aktuální dění ve světě i na domácí scéně  

Kompetence pracovní: 

• Učitel vede žáky k dodržování pravidel bezpečného chování v terénu  

• Učitel vede žáky k vyhledávání a využívání různých zdrojů informací 

    

Zeměpis 6. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

Z-9-2-02 prokáže na konkrétních příkladech tvar 
planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na 
život lidí a organismů 

vysvětlí vlastnosti Země a objasní důsledky pohybů 
Země 

Země jako vesmírné těleso 

Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické 
informace a zdroje dat z dostupných kartografických 
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických 
a dalších informačních zdrojů 

orientuje se na mapách všech druhů geografická kartografie 

Z-9-1-02 používá s porozuměním základní 
geografickou, topografickou a kartografickou 
terminologii 

pracuje s mapou mapy a plány 

Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní 
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, 
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského 
povrchu 

má přehled o vztazích mezi sférami systém přírodních sfér a jejich souvislosti 

Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších 
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na 
lidskou společnost 

rozpozná vnitřní a vnější procesy vliv přírodních sfér na lidskou společnost 

Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a 
orientace v terénu 

pracuje aktivně s turistickou mapou místního regionu turistická mapa regionu 

Z-9-7-02 aplikuje v terénu praktické postupy při 
pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny 

vymezí ekologické problémy regionu, jejich příčiny, 
důsledky, souvislosti, možnosti a způsoby řešení 

ochrana obyvatel za mimořádných situací 

Z-9-7-02 aplikuje v terénu praktické postupy při 
pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny 

využívá mapu v terénu mapy - použití 
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Zeměpis 6. ročník  

Z-9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních a 
kulturních krajinných složek a prvků, prostorové 
rozmístění hlavních ekosystémů (biomů) 

uvede konkrétní příklady ekosystémů biosféra 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

krajina a socioekonomická sféra 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

krajina a socioekonomická sféra 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

biosféra 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

vztahy mezi přírodními sférami, vliv přírodních sfér na lidskou společnost 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

mapy, plány, počasí 

    

Zeměpis 7. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává 
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny 

orientuje se na mapách probíraných oblastí světadíly, oceány, makroregiony světa 

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států 

rozpozná příčiny problémů v daných regionech, navrhne 
možnosti jejich řešení 

vybrané modelové přírodní, společenské, politické, 
hospodářské a environmentální problémy 

Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech 
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 
zásadních změn v nich 

popíše současný vývoj světa v oblasti multikulturality různorodost jednotlivých regionů světa 
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Zeměpis 7. ročník  

Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné 
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na 
životní prostředí 

uvede závažné důsledky a rizika přírodních a 
společenských vlivů na životní prostředí 

environmentální dopady lidské činnosti 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

cestovní ruch, hospodářství 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

obyvatelstvo světa 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

obyvatelstvo světa 

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

světové hospodářství 

    

Zeměpis 8. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

Z-9-7-03 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu 
a pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích 
zásady bezpečného chování a jednání při 
mimořádných událostech 

popíše změny v krajině (krajina regionu dříve a dnes), 
vliv lidských aktivit, jejich reflexe a perspektivy 

ochrana obyvatel za mimořádných situacích 

Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s 
funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní 
geografické znaky sídel 

rozlišuje a posuzuje předpoklady a lokalizační faktory 
sídel a hospodářských aktivit na konkrétních příkladech 

obyvatelstvo Evropy 

Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro 
územní rozmístění hospodářských aktivit 

porovnává hospodářství regionů Evropy hospodářství Evropy 

Z-9-7-03 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu 
a pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích 
zásady bezpečného chování a jednání při 
mimořádných událostech 

představí své zkušenosti a zážitky z Evropy cestovní ruch Evropy 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá 
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Zeměpis 8. ročník  

evropské hospodářství 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

cestovní ruch, hospodářství 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

obyvatelstvo Evropy 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

obyvatelstvo Evropy 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

obyvatelstvo Evropy 

    

Zeměpis 9. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

Z-9-6-01 vymezí a lokalizuje místní oblast (region) 
podle bydliště nebo školy 

vypracuje přírodní a socioekonomickou charakteristiku 
svého regionu, obce, představí ji svým spolužákům 

Evropa a naši sousedé 

Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, 
hospodářské a kulturní poměry místního regionu 

zaměří se na rozvoj do budoucnosti místní region 

Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České 
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska 
osídlení a hospodářských aktivit 

posoudí přírodní zdroje své obce, způsoby využívání, 
řešení odpadového hospodářství, jakým způsobem je 
zajišťována ochrana životního prostředí v obci 

místní region 

Z-9-6-05 uvádí příklady účasti a působnosti České 
republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních 
institucích, organizacích a integracích států 

vžije se do role průvodce cestovního ruchu a představí 
ČR cizincům z hlediska lidského, přírodního i 
hospodářského potenciálu 

Česká republika 

Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni 
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a 
hospodářský potenciál České republiky v evropském a 
světovém kontextu 

vypracuje skupinový projekt prezentace vybraného 
regionu ČR 

regiony ČR 

Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou 
organizaci světové populace 

orientuje se v počtu a rozmístění lidí na Zemi, 
vyhodnocuje aktuální demografické ukazatele 

obyvatelstvo ČR a světa 

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a 
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách 
hlavní světové surovinové a energetické zdroje 

vymezí kritéria hodnocení vyspělosti státu České a světové hospodářství 
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Zeměpis 9. ročník  

Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace 
států světa na základě podobných a odlišných znaků 

uvede příklady projevů rasové nesnášenlivosti, 
rozpozná důvody vzniku 

obyvatelstvo ČR a světa 

Z-9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů 
hlavní aktuální geopolitické změny a politické 
problémy v konkrétních světových regionech 

orientuje se v mezinárodních organizacích mezinárodní organizace 

Z-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást 
pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních 
příkladech specifické znaky a funkce krajin 

posuzuje působení přírodních krajinotvorných procesů a 
vzájemný vztah mezi přírodou a lidskou společností 

přírodní poměry ČR 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

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

přírodní poměry ČR 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

přírodní podmínky v ČR 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

Česká republika 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

národnostní menšiny v ČR 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 

mezinárodní organizace 

     

5.15 Hudební výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný     
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Název předmětu Hudební výchova 

Oblast Umění a kultura 

Charakteristika předmětu Vzdělávání v Hudební výchově směřuje k pěstování přirozeného vztahu k hudbě, vnímání hudby jako 
důležité součásti života, pocitu uspokojení z vlastní hudební činnosti, rozvoji hudební představivosti, 
rozvoji hudebního cítění, rozvoji hudební paměti, rozvoji hudebního sluchu, rozvoj intonačních schopností, 
schopnosti hry na jednoduché rytmické nástroje Orffova instrumentáře, dovednosti zpívat složitější 
jednohlasé písně, dovednosti zpívat jednoduché kánony, osvojení taktovacího schématu dvoudobého 
taktu, sjednocování hlasového rozsahu, nácviku hospodárného dýchání, nácviku zřetelné 
výslovnosti, chápání hudebního jazyka jako specifické formy komunikace, získávání orientace v širokém 
spektru hudebních stylů a žánrů současnosti a minulosti, využívání vlastních možností a schopností při 
individuálním i skupinovém hudebním projevu, rozvoji žákovy celkové hudebnosti, chápání umění a kultury 
v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti lidské existence; k rozvíjení tvůrčího potenciálu, 
kultivování projevů a potřeb, tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a 
minulosti i kulturním projevům a potřebám různorodých skupin, národů, národností, uvědomování si sebe 
samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke světu, k možnosti aktivního překonávání 
životních stereotypů a k obohacování emocionálního života. 

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

Žáci pracují ve třídě nebo v hudební učebně s využitím audiovizuální techniky, za pomoci různých 
vyučovacích pomůcek. Vzdělávací obsah je rozdělen do čtyř oblastí: 

• 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)  

Integrace předmětů • Hudební výchova 

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

Kompetence k učení: 

• Učitel podporuje žáky ve zpěvu na základě jejich možností 

• Učitel vede žáka k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a využití v praxi 

Kompetence k řešení problémů: 

• Učitel vede žáky k rozlišení jednotlivých kvalit tónů, rozpoznání výrazných tempových a 
dynamických změn v proudu znějící hudby 

• Učitel učí rozpoznávat v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odlišit hudbu vokální, 
instrumentální a vokálně instrumentální 
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Název předmětu Hudební výchova 

• Učitel s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení 

Kompetence komunikativní: 

• Učitel umožňuje žákům rytmizovat a melodizovat jednoduché texty, improvizovat v rámci 
nejjednodušších hudebních forem 

• Učitel podněcuje žáky reagovat pohybem na znějící hudbu 

• Učitel zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat 

• Učitel se zajímá o náměty a názory žáků 

Kompetence sociální a personální: 

• Učitel podněcuje žáky ke kritickému usuzování a posuzování žánrů a stylů hudby 

• Učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

• Učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

Kompetence občanské: 

• Učitel podněcuje žáky ke kritickému myšlení nad obsahy hudebních děl 

• Učitel vytváří prostor pro žáky, aby se aktivně zapojovali do kulturního dění  

Kompetence pracovní: 

• Učitel učí žáky využívat jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře 

• Učitel seznamuje žáky s obecně známými termíny, znaky a symboly a jejich použitím 

• Učitel vyžaduje dodržování dohodnuté kvality, postupů a termínů 

Kompetence digitální: 

• Učitel umožňuje žákům zaznamenávat a reprodukovat vlastní hudební tvorbu a seznamuje je s 
digitálními možnostmi při hudební tvorbě a analýze hudebního záznamu 

    

Hudební výchova 1. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-3-1-01 zpívá v jednohlase podle svých možností zazpívá v jednohlase pěvecký a mluvní projev 

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty vytleská rytmus podle vzoru a rozlišuje krátké a dlouhé 
tóny 

hudební rytmus 
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Hudební výchova 1. ročník  

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře 

používá dětské hudební nástroje k rytmickým cvičením 
a hudebnímu doprovodu 

rytmizace, hudební hry 

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie 

provádí hudebně pohybovou činnost pohybové vyjádření hudby 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

rozvoj kreativity prostřednictvím hudby a pohybu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

rozpoznávání toho, co se mi v hudbě líbí a co ne 

    

Hudební výchova 2. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-3-1-01 zpívá v jednohlase podle svých možností zazpívá v jednohlase vokální činnosti, pěvecký a mluvní projev 

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty rozlišuje rytmus pomalý a rychlý, melodii stoupavou a 
klesavou, zeslabování a zesilování 

hudební rytmus a melodie 

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře 

doplní zpěv hrou na jednoduché hudební nástroje hra na jednoduché hudební nástroje 

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie 

pohybově vyjádří hudbu rytmizace, melodizace, pohybové vyjádření hudby a 
reakce na změny v proudu znějící hudby 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

hudba jako nástroj relaxace a psychohygieny 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

rozvoj kreativity prostřednictvím hudby a pohybu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

rozpoznávání toho, co se mi v hudbě líbí a co ne 
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Hudební výchova 3. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-3-1-01 zpívá v jednohlase podle svých možností zazpívá v jednohlase vokální činnosti, pěvecký a mluvní projev 

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty rozlišuje rytmus pomalý a rychlý, melodii stoupavou a 
klesavou, zeslabování a zesilování 

hudební rytmus a melodie, dynamika 

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře 

užívá dětské hudební nástroje hra na hudební nástroje 

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie 

pohybově vyjádří hudbu pohybové vyjádření hudby 

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby 

rozlišuje kvality tónů, tempové a dynamické změny kvality tónů, vztahy mezi tóny, hudební výrazové 
prostředky 

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální 

pozná a rozlišuje některé hudební nástroje a vokální 
hudbu 

hudba vokální, instrumentální, vokálně 
instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

poznávání různých kultur prostřednictvím jejich hudby 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

rozpoznávání toho, co se mi v hudbě líbí a co ne 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

hudba jako nástroj relaxace a psychohygieny 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

rozvoj kreativity prostřednictvím hudby a pohybu 

    

Hudební výchova 4. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-5-1-01 zpívá v jednohlase či dvojhlase v durových i 
mollových tóninách a při zpěvu využívá získané 
pěvecké dovednosti 

dle svých schopností zazpívá předvedenou melodii dvojhlas a vícehlas 
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Hudební výchova 4. ročník  

HV-5-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů 
skladeb a písní 

zvládne hru na jednoduché doprovodné nástroje hra na hudební nástroje, záznam instrumentální 
melodie 

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků 

v hudbě rozpoznává užité hudební výrazové prostředky poslech, hudební výrazové prostředky, interpretace 
hudby 

HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 
tanečních kroků, na základě individuálních schopností 
a dovedností vytváří pohybové improvizace 

ztvárňuje hudbu pohybem a snaží se o jednoduché 
pohybové improvizace 

taktování, pohybové vyjádření hudby, orientace v 
prostoru 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

rozvoj kreativity prostřednictvím hudby a pohybu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

rozpoznávání toho, co se mi v hudbě líbí a co ne 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

hudba jako nástroj relaxace a psychohygieny 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

hudba jako prostředek svobodného vyjádření názoru, postoje, stanoviska 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

média jako prostředek šíření hudby 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

poznávání různých kultur prostřednictvím jejich hudby 

    

Hudební výchova 5. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-5-1-01 zpívá v jednohlase či dvojhlase v durových i 
mollových tóninách a při zpěvu využívá získané 
pěvecké dovednosti 

dle svých schopností zazpívá předvedenou melodii dvojhlas a vícehlas, intonace, vokální improvizace 

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 

libovolným způsobem realizuje jednoduchou melodii pohybový doprovod znějící hudby, záznam vokální 
hudby 
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Hudební výchova 5. ročník  

doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not 

HV-5-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů 
skladeb a písní 

hraje na jednoduché doprovodné nástroje hra na hudební nástroje 

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně 
či skladby 

rozpoznává hudební formy jednoduchých skladeb hudební formy, hudební styly a žánry 

HV-5-1-05 vytváří v rámci svých individuálních dispozic 
jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí 
elementární hudební improvizace 

pokouší se o jednoduché hudební improvizace hudební improvizace 

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků 

v hudbě rozpoznává užité hudební výrazové prostředky poslech, hudební výrazové prostředky, interpretace 
hudby 

HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 
tanečních kroků, na základě individuálních schopností 
a dovedností vytváří pohybové improvizace 

ztvárňuje hudbu pohybem a snaží se o jednoduché 
pohybové improvizace 

taktování, pohybové vyjádření hudby, orientace v 
prostoru 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

hudba jako prostředek svobodného vyjádření názoru, postoje, stanoviska 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

média jako prostředek šíření hudby 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

rozvoj kreativity prostřednictvím hudby a pohybu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

hudba jako nástroj relaxace a psychohygieny 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

rozpoznávání toho, co se mi v hudbě líbí a co ne 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

poznávání různých kultur prostřednictvím jejich hudby 
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Hudební výchova 6. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách 

rytmicky správně doprovází jednoduchou píseň na 
Orffovy nástroje 

tvoření jednoduchých doprovodů na Orffovy nástroje 

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném 
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase 

dle svých dispozic zpívá v jednohlase intonačně čistě a 
rytmicky přesně, reprodukuje naučené písně 

zpěv lidových písní, práce s notovým zápisem 

HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových 
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků 
k poslouchané hudbě 

pohybem vyjadřuje pochodový, polkový a valčíkový 
rytmus 

hudebně pohybové činnosti, dramatizace písní 

HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, 
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky 
utvářenému celku 

po poslechu dokáže rozpoznat nástroje, pojmenovat 
charakter hudby 

hudební nástroje, skupiny hudebních nástrojů; píseň 
lidová, umělá; vokální a instrumentální skladba 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

rozvoj kreativity prostřednictvím hudby a pohybu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

hudba jako nástroj relaxace a psychohygieny 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

poznávání různých kultur prostřednictvím jejich hudby 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

hudba jako prostředek svobodného vyjádření názoru, postoje, stanoviska 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

média jako prostředek šíření hudby 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

rozpoznávání toho, co se mi v hudbě líbí a co ne 

    

Hudební výchova 7. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
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Hudební výchova 7. ročník  

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách 

při zpěvu využívá správné pěvecké návyky vokální činnosti, dynamika, melodie, rytmus 

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném 
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase 

používá správné dýchání, tvoření tónu při zpěvu, chápe 
význam pěveckých a intonačních cvičení 

dýchání, tvoření tónu, pěvecká a intonační cvičení 

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých 
individuálních hudebních schopností a dovedností 
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří 
jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební 
improvizace 

pracuje s Orffovými nástroji, dokáže hrát "na tělo", 
vybere správný typ rytmického nástroje 

rytmické nástroje, rytmus, dynamika, lidové a umělé 
písně 

HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových 
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků 
k poslouchané hudbě 

pohybem reaguje na znějící hudbu s využitím 
jednoduchých gest a tanečních kroků 

taktování, taneční kroky, vlastní pohybové ztvárnění 

HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, 
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky 
utvářenému celku 

při poslechu rozliší orchestr smyčcový, symfonický a 
dechový; rozpozná některé hudební nástroje a jejich 
výrazové možnosti 

komorní tělesa (trio, kvarteto...), symfonická orchestr, 
hudební nástroje 

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období 

zařadí ukázkové poslechové skladby k příslušným 
autorům 

hudební skladatelé 

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období 

zařadí jednotlivé slohy do století, orientuje se v jejich 
návaznosti, základních rysech a představitelích 

hudební slohy a skladatelé od románského po 
romantismus 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

rozpoznávání toho, co se mi v hudbě líbí a co ne 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

poznávání různých kultur prostřednictvím jejich hudby 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

hudba jako nástroj relaxace a psychohygieny 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

hudba jako prostředek svobodného vyjádření názoru, postoje, stanoviska 
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Hudební výchova 7. ročník  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

média jako prostředek šíření hudby 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

rozvoj kreativity prostřednictvím hudby a pohybu 

    

Hudební výchova 8. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném 
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase 

respektuje dynamiku písně, dodržuje správné pěvecké 
návyky a hlasovou hygienu 

hlasová a rytmická cvičení, hlasová hygiena 

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých 
individuálních hudebních schopností a dovedností 
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří 
jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební 
improvizace 

zvládá použití jednoduchých nástrojů k doprovodu rytmický výcvik s oporou hudebního nástroje 

HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových 
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků 
k poslouchané hudbě 

vyjádří pohybem rytmus i charakter hudby, adekvátně 
reaguje pohybem na hudbu 

taktování, taneční kroky, vlastní pohybové ztvárnění - 
choreografie 

HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, 
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky 
utvářenému celku 

pozná hlavní hudební formy; pojmenuje vybrané 
hudební formy - sonáta, symfonie, koncert 

hudební formy 

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období 

rozliší hudbu období baroka a klasicismu - jejich 
základní rysy, formy a představitele 

baroko, klasicismus - základní rysy, formy, 
představitelé 

HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění 

chápe roli hudby ve filmu; chápe charakteristické znaky 
a umí nalézt souvislosti z jiných oborů umělecké 
činnosti 

hudba a jiné druhy umění - vztahy, souvislosti 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

hudba jako nástroj relaxace a psychohygieny 
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Hudební výchova 8. ročník  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

hudba jako prostředek svobodného vyjádření názoru, postoje, stanoviska 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

rozvoj kreativity prostřednictvím hudby a pohybu 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

média jako prostředek šíření hudby 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

rozpoznávání toho, co se mi v hudbě líbí a co ne 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

poznávání různých kultur prostřednictvím jejich hudby 

     

5.16 Výtvarná výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

1 1 1 2 2 2 2 1 1 13 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Výtvarná výchova 

Oblast Umění a kultura 

Charakteristika předmětu Předmět Výtvarná výchova je součástí celku Umění a kultura a spolu s Hudební výchovou umožňuje žákům 
jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence – umění a 
kulturu.  

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

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu výtvarná výchova směřuje k podchycení rozvíjení zájmu o výtvarné 
umění, vede k porozumění základním pojmům ve výtvarné výchově, seznamuje žáky se základními 
zákonitostmi při používání různých výtvarných technik, učí chápat umělecký proces jako způsob poznání a 
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Název předmětu Výtvarná výchova 

komunikace a učí užívat různorodé umělecké vyjadřovací prostředky pro vyjádření svého vnímání, cítění, 
poznání.  
Výuka probíhá v kmenových třídách, v učebně informatiky, v knihovně, v keramické dílně nebo mimo 
budovu školy (práce v plenéru). 
Na 2. stupni je obsah předmětu je zaměřený 

• základní prvky výtvarného jazyka  

• experimenty s technikami a materiálem (např. frotáž, vrstvení a protrhávání papíru, kombinace 
technik, různé podklady)  

• kresba  

• malba 

• plastická tvorba  

• smyslová zkušenost   

• práce s uměleckým dílem 

• prezentování vlastního díla  

• kompozice  

• prosto 

• digitální média 

• výtvarná zpracování různorodých témat v proměnách a vztazích  

• vyjádření příběhů, změn a vztahů  

• grafik 

• papírotisk  

• písmo 

• barva  

• užitá grafika a design  

• současné umění 

Integrace předmětů • Výtvarná výchova 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 

Kompetence k učení: 

• Učitel vede žáka k pozorování a vnímání reality a jejímu výtvarnému zpracování 

• Učitel navádí žáka k využívání poznatků v dalších výtvarných činnostech 
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Název předmětu Výtvarná výchova 

jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků  

• Učitel směřuje žáka k zaujetí a vyjádření vlastního postoje k vizuálně obraznému vyjádření 

Kompetence k řešení problémů: 

• Učitel podporuje žáka v tvořivém přístupu k řešení výtvarných úkolů 

• Učitel motivuje žáka ke kombinaci technik k dosažení různých obrazových vyjádření a vede k 
vytváření vlastního postoje 

• Učitel poskytuje žákovi prostor pro využití získaných poznatků ve vlastní tvorbě 

Kompetence komunikativní: 

• Učitel podněcuje žáky k zapojení do diskuse, respektování názoru druhých 

• Učitel nabádá žáky k pojmenovávání vizuálně obrazných vyjádření a jejich ocenění 

• Učitel vede žáky k obohacování slovní zásoby o odborné termíny z výtvarné oblasti 

• Učitel dohlíží na dodržování etiky komunikace (naslouchání, respektování originálních či 
nezdařených názorů...) 

Kompetence sociální a personální: 

• Učitel umožňuje žákům tvořivě pracovat ve skupinách 

• Učitel směřuje žáky k respektování různorodosti téhož vizuálně obrazného vyjádření, možnosti 
alternativního přístupu 

• Učitel vede žáky ke kolegiální pomoci 

• Učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

• Učitel v průběhu výuky zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků 

Kompetence občanské: 

• Učitel vysvětluje estetické požadavky společnosti na životní prostředí 

• Učitel pomáhá žákům vytvořit si postoj k výtvarným dílům 

• Učitel podporuje občanské cítění žáků při vytváření propagačních materiálů 

Kompetence pracovní: 

• Učitel doporučuje samostatné užívání vizuálně obrazových technik 

• Učitel vyžaduje dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel 

• Učitel vede žáky k aplikaci návyků a znalostí v další praxi 

• Učitel vede žáky ke správnému způsobu užití materiálu, nástrojů a vybavení 
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Název předmětu Výtvarná výchova 

• Učitel požaduje dodržování dohodnuté kvality a postupů  

Kompetence digitální: 

• Učitel poskytuje žákům příležitosti malovat, upravovat fotografie a obrázky pomocí digitálních 
zařízení 

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu 

Vyučovací hodiny mohou být v 8. a 9. ročníku vyučovány nepravidelně, buď 1 hodina týdně, případně 2 
hodiny 1 krát za 2 týdny, dle organizačních možností.  

    

Výtvarná výchova 1. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, 
vjemů, zážitků a představ 

zvládne techniku malby vodovými barvami v kombinaci 
s voskovkami 

malba, vizuálně obrazné vyjádření světlostní a 
barevné kvality 

VV-3-1-02 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 

kreslí pastelkami, voskovkami a dalším měkkým 
materiálem 

kresba, linie, tvary, jejich kombinace na ploše 

VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je 
vyjadřuje 

využívá papír k tvorbě mozaiky, tvaruje papír plastická tvorba 

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností 

ztvární vhodně zvolenou technikou krajinu (lesy, 
louky...) 

frotáž, dotváření, otisk, potisk 

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil 

nalepuje, dotváří, tiskne, otiskuje, zvládne frotáž frotáž, dotváření, otisk, potisk 

    

Výtvarná výchova 2. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, 
vjemů, zážitků a představ 

zvládne techniku malby temperami, míchá barvy, 
rozfoukává barvy 

malba, rozvíjení vizuálně obrazného vyjádření 
světlostní a barevné kvality 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Přes kameny ke hvězdám IV  

154 

Výtvarná výchova 2. ročník  

VV-3-1-02 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 

zvládne kresbu dřívkem, měkkou tužkou kresba, linie, tvar, jejich kombinace na ploše 

VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je 
vyjadřuje 

vytváří plastické obrazy modelínou plastická tvorba 

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností 

ztvární vhodně zvolenou technikou naši obec, porovná s 
fotografiemi nebo jinými dostupnými zdroji 

koláž, dotváření, otisk, potisk 

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil 

vytvoří koláž, dokáže výtvarně zpracovat přírodní 
materiál 

koláž, dotváření, otisk, potisk 

    

Výtvarná výchova 3. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, 
vjemů, zážitků a představ 

zvládne techniku malby suchým pastelem, rozliší teplé a 
studené barvy 

malba, rozvoj vizuálně obrazného vyjádření světlostní 
a barevné kvality 

VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, 
vjemů, zážitků a představ 

je ohleduplný ke svému okolí při manipulaci s barvami, 
vodou 

malba, rozvoj vizuálně obrazného vyjádření světlostní 
a barevné kvality 

VV-3-1-02 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 

zvládne kresbu rudkou, uhlem a dalšími netradičními 
materiály 

kresba, linie, tvary, jejich kombinace na ploše 

VV-3-1-02 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 

ztvární rodinné zážitky z letní dovolené kresba, linie, tvary, jejich kombinace na ploše 

VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je 
vyjadřuje 

vytvoří diorama plastická tvorba 
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Výtvarná výchova 3. ročník  

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností 

ztvární vhodně zvolenou technikou působení člověka na 
okolní krajinu 

koláž, frotáž, dotváření, otisk, potisk 

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil 

vytvoří informační a reklamní materiál koláž, frotáž, dotváření, otisk, potisk 

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil 

pozná rukopis známých ilustrátorů dětských knih ilustrátoři dětských knih J. Lada, O. Sekyra, A. Born, H. 
Zmatlíková, J. Čapek 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

letní dovolená, naši sousedé v Evropě 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

tříděný odpad, působení člověka na okolní krajinu 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

Tvorba informačního/reklamního plakátu 

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

letní dovolená, naši sousedé v Evropě 

    

Výtvarná výchova 4. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech 
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; 
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, 
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné) 

prohloubí a zdokonalí techniku malby z 1. období malba, hra s barvou, emocionální malba a Goethův 
barevný kruh 

VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech 
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; 
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, 
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné) 

zvládne malbu stěrkou, rozlévání barev a kombinace 
různých technik a barevně vyjadřuje své pocity a nálady 

malba, hra s barvou, emocionální malba a Goethův 
barevný kruh 

VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se 
vědomě zaměřuje na projevení vlastních zkušeností 

ztvární vhodnou technikou vodu a její význam, svou 
fantazii - kouzelný les 

kresba, výrazové vlastnosti linie, kompozice v ploše a 
kresba různým materiálem 
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Výtvarná výchova 4. ročník  

VV-5-1-04 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 

prohloubí si znalosti z 1. období, uplatňuje svůj cit pro 
prostorové ztvárnění zkušeností získané pohybem a 
hmatem 

grafické techniky - tisk z koláže, ze šablon, otisk, 
potisk, vosková technika 

VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v 
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně 
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i 
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a 
kombinuje prostředky a postupy 

výtvarně zpracuje přírodní materiály, dotváří dle vlastní 
fantazie 

plastické vyjadřování - modelování z papíru, hlíny, 
drátů 

techniky - koláž, frotáž, základy ikebany 

VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace 

pozná ilustrace známých českých ilustrátorů rukopis známých autorů - J. Lada, O. Sekora, H. 
Zmatlíková, J. Trnka, J. Čapek, Z. Müller, A. Born, R. 
Pilař a dalších 

VV-5-1-07 nalézá a do komunikace zapojuje obsah 
vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně 
vytvořil, vybral či upravil 

ztvární, co dělá ve volném čase plakát volnočasových aktivit 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

voda a její význam 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

les a jeho význam 

    

Výtvarná výchova 5. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech 
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; 
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, 
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné) 

pojmenovává a porovnává světlostní poměry, barevné 
kontrasty a proporční vztahy 

malba, hra s barvou, emocionální malba a Goethův 
barevný kruh 

VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se 
vědomě zaměřuje na projevení vlastních zkušeností 

ztvární vhodnou technikou svou představu světa - 
továrna bez komínů 

výrazové vlastnosti linie, kompozice v ploše a kresba 
různým materiálem 

VV-5-1-04 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně 
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového 

rozeznává grafické techniky grafické techniky - tisk z koláže, ze šablon, otisk, 
potisk, vosková technika 
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Výtvarná výchova 5. ročník  

vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v 
plošné, objemové i prostorové tvorbě 

VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v 
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně 
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i 
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a 
kombinuje prostředky a postupy 

ztvární život dětí jiných zemí a ilustruje cizí pohádky 
(romské, severské, ...) 

plastické vyjadřování - modelování z papíru, hlíny, 
drátů 

techniky - koláž, frotáž, základy ikebany 

VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace 

inspiruje se známými autory a vytváří ilustrace výtvarné techniky a rukopis známých autorů 

VV-5-1-07 nalézá a do komunikace zapojuje obsah 
vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně 
vytvořil, vybral či upravil 

sestaví úvodní stránku časopisu podle svých zájmů úvodní stránka časopisu 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

ilustrace k cizím pohádkám, diskuse o zvycích a vztazích 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

ilustrace k cizím pohádkám, diskuse o zvycích a vztazích 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

továrna bez komínů, zásahy člověka do přírody 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

továrna bez komínů, zásahy člověka do přírody 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

tvorba stránky časopisu, rozložení, informace 

    

Výtvarná výchova 6. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky 
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahy; uplatňuje 
je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ 

rozliší a pojmenuje základní prvky vizuálně obrazných 
vyjádření – linie, tvar, barva; experimentuje 
s technikami, vytváří variace, snaží se o vlastní osobité 
výtvarné vyjádření, ujasňuje si svůj výtvarný záměr 

kresba, malba, plastická tvorba, smyslová zkušenost a 
ostatní témata, uvedená v popisu předmětu 
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Výtvarná výchova 6. ročník  

a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro 
získání osobitých výsledků 

VV-9-1-02 zaznamenává vizuální zkušenost i 
zkušenosti získané ostatními smysly, zaznamenává 
podněty z představ a fantazie 

žák převádí různé smyslové vjemy do výtvarného 
vyjádření; žák rozvíjí svou představivost 

kresba, malba, plastická tvorba, smyslová zkušenost a 
ostatní témata, uvedená v popisu předmětu 

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků 

rozliší obraz, sochu a architekturu; na daném přikladu 
rozezná základní prvky výtvarného jazyka; rozpozná 
obsah a formu díla; interpretuje dílo vytvořené jiným 
autorem 

kresba, malba, plastická tvorba, smyslová zkušenost a 
ostatní témata, uvedená v popisu předmětu 

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření 

vysvětluje a zdůvodňuje svoji práci, formuluje svůj 
záměr, porovnává svoje výtvarné řešení s jinými, 
diskutuje o komunikačních účincích děl; respektuje 
odlišný názor 

kresba, malba, plastická tvorba, smyslová zkušenost a 
ostatní témata, uvedená v popisu předmětu 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

skupinové i samostatné práce 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

snaha o originalitu, dotahování nápadů do konce 

    

Výtvarná výchova 7. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-9-1-03 zachycuje jevy a procesy v proměnách a 
vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v 
současném výtvarném umění a digitálních médiích – 
počítačová grafika, fotografie, video, animace 

výtvarně zpracuje složitější prožitky a zkušenosti; 
uvědomuje si různé přístupy k uchopení tématu a k jeho 
výtvarného vyjádření; k tvorbě užívá některé metody 
uplatňované v současném výtvarném umění a 
digitálních médiích – počítačová grafika, fotografie, 
video, animace 

malba, plastická tvorba, digitální média a další 
techniky, uvedené v popisu předmětu 

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření 

pro svůj výtvarný záměr vybere a použije vhodné 
výrazové prostředky, vytváří návrhy své práce 

malba, plastická tvorba, digitální média a další 
techniky, uvedené v popisu předmětu 

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze 

rozlišuje volné a užité umění, fotografii, grafiku, animaci 
a film; seznamuje se s ukázkami výtvarných děl 

malba, plastická tvorba, digitální média a další 
techniky, uvedené v popisu předmětu 
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Výtvarná výchova 7. ročník  

svých znalostí historických souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků 

z různých historických období; pojmenuje vztahy prvků 
výtvarného jazyka v díle, interpretuje dílo vytvořené 
jiným autorem 

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření 

zdůvodňuje a vysvětluje svůj záměr a proces vzniku 
svého díla; diskutuje o komunikačních účincích děl, díla 
porovnává svoje výtvarné řešení s jinými, diskutuje o 
komunikačních účincích děl; respektuje odlišný názor 

malba, plastická tvorba, digitální média a další 
techniky, uvedené v popisu předmětu 

    

Výtvarná výchova 8. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-9-1-03 zachycuje jevy a procesy v proměnách a 
vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v 
současném výtvarném umění a digitálních médiích – 
počítačová grafika, fotografie, video, animace 

výtvarně zpracuje složitější prožitky a zkušenosti; 
uvědomuje si různé přístupy k uchopení tématu a k jeho 
výtvarného vyjádření; k tvorbě užívá některé metody 
uplatňované v současném výtvarném umění a 
digitálních médiích – počítačová grafika, fotografie, 
video, animace 

kompozice, prostor, digitální média a další techniky, 
uvedené v popisu předmětu 

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření 

pro svůj výtvarný záměr vědomě vybere a použije 
vhodné výrazové prostředky, vytváří návrhy práce a 
jejího výtvarného řešení 

kompozice, prostor, digitální média a další techniky, 
uvedené v popisu předmětu 

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků 

rozliší volné a užité umění, fotografii, grafiku, animaci a 
film; seznamuje se s ukázkami výtvarných děl z různých 
historických období; pojmenuje vztahy prvků 
výtvarného jazyka v díle, interpretuje dílo vytvořené 
jiným autorem 

kompozice, prostor, digitální média a další techniky, 
uvedené v popisu předmětu 

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření 

zdůvodňuje a vysvětluje svůj záměr a proces vzniku 
svého díla; diskutuje o komunikačních účincích děl, díla 
porovnává svoje výtvarné řešení s jinými, diskutuje o 
komunikačních účincích děl; respektuje odlišný názor 

kompozice, prostor, digitální média a další techniky, 
uvedené v popisu předmětu 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

respektování odlišného názoru 
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Výtvarná výchova 9. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření 

pro svůj výtvarný záměr vědomě vybere a použije 
vhodné výrazové prostředky, vytváří návrhy práce a 
jejího výtvarného řešení 

barva, užitá grafika a design, současné umění 

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku 

rozliší objektivní a subjektivní rovinu díla, rozlišuje 
formu a obsah díla 

barva, užitá grafika a design, současné umění 

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků 

seznamuje se s ukázkami výtvarných děl z různých 
historických období i ze současnosti, z různých kultur; 
interpretuje dílo vytvořené jiným autorem, porovnává 
různé interpretace díla 

barva, užitá grafika a design, současné umění 

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření 

zdůvodňuje a vysvětluje svůj záměr a proces vzniku 
svého díla; diskutuje o komunikačních účincích děl, díla 
porovnává svoje výtvarné řešení s jinými, diskutuje o 
komunikačních účincích děl; respektuje odlišný názor 

barva, užitá grafika a design, současné umění 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

snaha o originální a pružné nápady 
výtvarné ztvárnění reklamy či jiného propagačního materiálu, vliv reklamy na člověka v různých médiích 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

výtvarný činnost jako možnost komunikace s okolím 
dotahování nápadů do reality 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

samostatná i skupinová práce 
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5.17 Tělesná výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

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  

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

Žáci s přihlédnutím k určité sportovní aktivitě cvičí v tělocvičně, na hřišti, ve volné přírodě nebo 
v plaveckém bazénu. Výuka plavání probíhá v případě zájmu ve 2. a 3. třídě, v celkové dotaci 40 hodin. 
V případě vhodného počasí může učitel využít alternativní náplň vyučovací hodiny – bruslení, lyžování, 
bobování a sáňkování, orientační běhy, netradiční pohybové hry a činnosti, či turistika do přírody. V úvodu 
hodiny všichni absolvují nástup, rozcvičku a dále se věnují v hlavní části hodiny danému typu sportování. 
Ke konci dochází k závěrečnému zklidnění – relaxaci.  Žáci cvičí ve vhodném sportovním oblečení a obuvi. 
Učitel v hodinách využívá různé metody a formy práce. Spolu s dětmi používá veškeré dostupné náčiní a 
nářadí. 
Vzdělávací obsah je rozdělen na 3 tematické okruhy:  
a) činnost 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   
b) činnost 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  
c) 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  

Integrace předmětů • Tělesná výchova 
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Název předmětu Tělesná výchova 

• Výchova ke zdraví 

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

Kompetence k učení: 

• Učitel seznamuje žáky se základy tělocvičného názvosloví 

• Učitel učí žáka měřit základní pohybové výkony a porovnávat je s předchozími, hodnotit svou 
činnost a výsledky 

Kompetence k řešení problémů: 

• Učitel seznamuje se zásadami bezpečného chování ve sportovním prostředí 

• Učitel řeší problémy v souvislosti s nesportovním chováním 

• Učitel dodává žákům sebedůvěru, podle potřeby žákům v činnostech pomáhá 

Kompetence komunikativní: 

• Učitel je prostředníkem při týmových aktivitách, pohybových soutěžích 

• Učitel zadává základní povely 

Kompetence sociální a personální: 

• Učitel dbá na jednání v duchu fair-play, dodržování pravidel, označování přestupků, zvládání 
pohybových činností ve skupině 

• Učitel zadává úkoly, při který žáci mohou spolupracovat, umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

Kompetence občanské: 

• Učitel vede žáky k samostatnosti, ohleduplnosti a taktu, zlepšení jejich zdatnosti 

• Učitel zařazuje korektivní cvičení, spojuje pohybovou činnosti se zdravím, hodnotí cvičení 

Kompetence pracovní: 

• Učitel vede žáky k uplatňování zásad hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech v běžném 
životě, učí je užívat jednotlivé tělocvičné nářadí a náčiní 

Kompetence digitální: 

• Seznamujeme žáky s různými možnostmi získávání poznatků (v digitálním i fyzickém prostředí) a s 
tím, jaký význam pro zdraví má intenzita pohybového zatížení a doba trvání pohybových aktivit 
(naplňování pyramidy pohybu)  

• Motivujeme žáky k aktivnímu rozvoji a zlepšování zdravotně orientované zdatnosti pomocí 
dlouhodobého sledování a zaznamenávání různými digitálními přístroji, k měření základních 
pohybových výkonů a porovnávání s předchozími výsledky  
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Název předmětu Tělesná výchova 

• Klademe důraz na provádění kompenzačních cvičení, která snižují zdravotní rizika spojená s 
používáním digitálních technologií  

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu 

Do vzdělávacího obsahu je v 8. ročníku částečně integrován obsah vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví.  

    

Tělesná výchova 1. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti 

zvládá základní přípravu organismu před pohybovou 
aktivitou 

příprava organismu před pohybovou aktivitou 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

spojuje pohybovou činnosti se zdravím spojení pohybové činnosti se zdravím 

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích 

učí se spolupracovat v týmech týmové pohybové hry 

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy 

dodržuje pravidla bezpečnosti a hlavní zásady hygieny 
při sportování na hřišti a v tělocvičně 

hygiena a bezpečnost při TV 

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci 

reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro 
organizaci činnosti 

správná komunikace v TV 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

spolupráce a pomoc při hrách 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

správné názvosloví, nástup 

    

Tělesná výchova 2. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti 

zvládá základní přípravu organismu před pohybovou 
aktivitou, rozvíjí své pohybové schopnosti 

příprava organismu ke cvičení 
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Tělesná výchova 2. ročník  

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

rozvíjí různé formy rychlosti, vytrvalosti, síly, 
pohyblivosti, koordinace pohybu 

základy gymnastiky 

základy atletiky 

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích 

účastní se her a soutěží, dodržuje pravidla pohybové hry a netradiční pohybové činnosti 

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy 

dbá na bezpečnost při cvičení, ukládání nářadí, 
převlékání 

správná komunikace a bezpečnost v TV 

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci 

rozumí základní terminologii správná komunikace a bezpečnost v TV 

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v 
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá 
správné základní cvičební polohy 

zvládá zásady správného držení těla zdravotní TV 

TV-5-1-11 adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje 
hygienu plavání, zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady základní plavecké dovednosti 

adaptuje se na vodní prostředí, podle svých možností 
zvládá základní plavecké dovednosti 

výuka plavání 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

cvičení s různým náčiním a cvičení na nářadí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

správné názvosloví, nástup 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

soutěže, pohybové hry, štafety 

    

Tělesná výchova 3. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti 

zvládá základní přípravu organismu před pohybovou 
aktivitou 

příprava organismu ke cvičení 

základy gymnastiky 
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Tělesná výchova 3. ročník  

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

používá kompenzační a relaxační cviky, rozvíjí různé 
formy rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, 
koordinace pohybu 

základy atletiky 

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích 

účastní se her a soutěží, dodržuje pravidla pohybové a sportovní hry a netradiční pohybové 
činnosti 

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy 

dbá na bezpečnost při cvičení, ukládání nářadí, 
převlékání, zvládne přivolat pomoc 

hygiena a komunikace v TV 

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci 

procvičuje a reaguje na smluvené povely, gesta, signály 
pro organizaci činnosti 

hygiena a komunikace v TV 

ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení 
související s vlastním oslabením 

zvládá zásady správného držení těla, dbá na správná 
dechová cvičení 

pohyb pro zdraví i zdravotně oslabených 

TV-5-1-12 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady vybranou plaveckou techniku, prvky 
sebezáchrany a bezpečnosti 

dle svých možností zvládá základní plaveckou techniku a 
prvky sebezáchrany a bezpečnosti 

výuka plavání 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

cvičení s různým náčiním a cvičení na nářadí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

pohyb pro zdraví, relaxace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

spolupráce a pomoc při hrách 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

správné názvosloví, nástup 

    

Tělesná výchova 4. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného 
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené 

rozvíjí pohybové schopnosti, trénuje různé formy 
rychlosti, vytrvalosti, síly 

příprava ke sportovnímu výkonu 
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Tělesná výchova 4. ročník  

činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po 
zlepšení úrovně své zdatnosti 

TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní 
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží 
nebo vlastním svalovým oslabením 

zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, 
především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo 
vlastním svalovým oslabením 

zdravotně zaměřená cvičení, gymnastika 

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; 
vytváří varianty osvojených pohybových her 

dovede samostatně vytvářet pohybové hry, hledat 
varianty známých her 

sportovní a pohybové hry 

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka 

dbá na bezpečnost, uplatňuje zásady pohybové hygieny, 
dokáže poskytnou t první pomoc při drobném poranění, 
přivolat pomoc 

hygiena a bezpečnost 

TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla 
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti 
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při 
pohybových činnostech opačné pohlaví 

dbá na ohleduplnost, spolupráci, smysl pro fair-play pravidla her a soutěží 

TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní 
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení 

rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně 
reaguje 

názvosloví 

TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná 
je s předchozími výsledky 

změří a zapíše výkony v osvojovaných disciplínách atletika 

TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o 
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i 
v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace 

ví, kde je možné získat informace o TV a sportu vyhledávání informací o sportovních akcích ve škole i 
mimo ni 

ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového 
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s 
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování 

zvládá soubor speciálních cvičení pohyb pro zdraví i zdravotně oslabených 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

rychlost, vytrvalost, síla 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

pohyb pro zdraví, relaxace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 
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Tělesná výchova 4. ročník  

spolupráce a pomoc při hrách 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

správné názvosloví, nástup 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

taktika při hře, soutěži 

    

Tělesná výchova 5. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného 
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené 
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po 
zlepšení úrovně své zdatnosti 

dodržuje pravidelný režim a projevuje přiměřenou 
samostatnost pro zlepšení své fyzické kondice 

pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu 

TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní 
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží 
nebo vlastním svalovým oslabením 

je schopen napodobit cvik podle předvedeného vzoru zdravotně zaměřená cvičení 

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka 

uplatňuje pravidla hygieny a dokáže přivolat pomoc při 
zranění 

hygiena a bezpečnost 

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; 
vytváří varianty osvojených pohybových her 

dle svých možností chápe pravidla pohybových her gymnastika, pohybové hry, atletika 

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti 

snaží se objektivně porovnávat svůj výkon i ostatních 
spolužáků 

posuzování pohybových dovedností - měření výkonů, 
základní pohybové testy 

TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní 
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení 

provede jednoduchý cvik podle popisu nebo nákresu terminologie, povely, cvičení podle nákresu 

TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a 
soutěže na úrovni třídy 

vytváří varianty her v souladu s pravidly příprava her, soutěží 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Přes kameny ke hvězdám IV  

168 

Tělesná výchova 5. ročník  

ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních 
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v 
zrcadle, podle pokynů učitele 

zvládá speciální cvičení pro samostatné cvičení pohyb pro zdraví i zdravotně oslabených 

ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti 
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením 

dbá na správnou techniku cvičení pohyb pro zdraví i zdravotně oslabených 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

soutěže, pohybové hry, štafety 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

správné názvosloví, nástup 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

organizace her, soutěží 

    

Tělesná výchova 6. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu 

používá sportovní terminologii při pohybových 
činnostech 

atletika - základy běhů, skoků, hodů 

gymnastika - akrobacie, gymnastická nářadí, šplh o 
tyči, koordinační a relaxační cvičení 

sportovní hry - basketbal, volejbal, fotbal, florbal, 
softbal, netradiční sporty - HČJ, pravidla 

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech 

uplatní vůli při vytrvalostních cvičeních atletika - základy běhů, skoků, hodů 

gymnastika - akrobacie, gymnastická nářadí, šplh o 
tyči, koordinační a relaxační cvičení 

sportovní hry - basketbal, volejbal, fotbal, florbal, 
softbal, netradiční sporty - HČJ, pravidla 

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora 

řídí utkání svých vrstevníků a respektuje rozhodčího 
jako autoritu 

atletika - základy běhů, skoků, hodů 

gymnastika - akrobacie, gymnastická nářadí, šplh o 
tyči, koordinační a relaxační cvičení 

sportovní hry - basketbal, volejbal, fotbal, florbal, 
softbal, netradiční sporty - HČJ, pravidla 
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Tělesná výchova 6. ročník  

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost 

chová se bezpečně a adekvátně dané situaci i v 
neznámém prostředí 

atletika - základy běhů, skoků, hodů 

gymnastika - akrobacie, gymnastická nářadí, šplh o 
tyči, koordinační a relaxační cvičení 

sportovní hry - basketbal, volejbal, fotbal, florbal, 
softbal, netradiční sporty - HČJ, pravidla 

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji 

domluví se na spolupráci se spoluhráčem a dodržuje 
pravidla 

atletika - základy běhů, skoků, hodů 

gymnastika - akrobacie, gymnastická nářadí, šplh o 
tyči, koordinační a relaxační cvičení 

sportovní hry - basketbal, volejbal, fotbal, florbal, 
softbal, netradiční sporty - HČJ, pravidla 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

řízení utkání vrstevníků, rozhodčí jako autorita  

    

Tělesná výchova 7. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, 
ochranu přírody při sportu 

dbá na ohleduplnost, spolupráci, smysl pro fair-play atletika - běhy, skoky, hody, vrhy základy techniky 

gymnastika - akrobacie, gymnastická nářadí, šplh, 
posilování, koordinační a relaxační cvičení 

sportovní hry - basketbal, volejbal, fotbal, florbal, 
softbal, netradiční sporty - HČJ, pravidla, spolupráce v 
týmu 

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení 

rozpozná nesprávné držení těla u jednotlivých cviků u 
svých vrstevníků 

atletika - běhy, skoky, hody, vrhy základy techniky 

gymnastika - akrobacie, gymnastická nářadí, šplh, 
posilování, koordinační a relaxační cvičení 

sportovní hry - basketbal, volejbal, fotbal, florbal, 
softbal, netradiční sporty - HČJ, pravidla, spolupráce v 
týmu 

atletika - běhy, skoky, hody, vrhy základy techniky 
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Tělesná výchova 7. ročník  

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže 

zvládá základní pravidla, gestikulaci rozhodčího a 
činnosti ostatních zúčastněných 

gymnastika - akrobacie, gymnastická nářadí, šplh, 
posilování, koordinační a relaxační cvičení 

sportovní hry - basketbal, volejbal, fotbal, florbal, 
softbal, netradiční sporty - HČJ, pravidla, spolupráce v 
týmu 

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost 

chová se bezpečně a adekvátně dané situaci i v 
neznámém prostředí 

atletika - běhy, skoky, hody, vrhy základy techniky 

gymnastika - akrobacie, gymnastická nářadí, šplh, 
posilování, koordinační a relaxační cvičení 

sportovní hry - basketbal, volejbal, fotbal, florbal, 
softbal, netradiční sporty - HČJ, pravidla, spolupráce v 
týmu 

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly 

samostatně se rozcvičí a rozezná, na které partie těla 
má rozcvičení zaměřit 

atletika - běhy, skoky, hody, vrhy základy techniky 

gymnastika - akrobacie, gymnastická nářadí, šplh, 
posilování, koordinační a relaxační cvičení 

sportovní hry - basketbal, volejbal, fotbal, florbal, 
softbal, netradiční sporty - HČJ, pravidla, spolupráce v 
týmu 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

ohleduplnost, spolupráce, fair-play 

    

Tělesná výchova 8. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 

rozpozná cvičení, kterými se rozvíjí jednotlivé pohybové 
schopnosti a sám je dokáže zařadit do pohybového 
režimu 

atletika - běhy, skoky, hody, vrhy - zdokonalování 
techniky 

gymnastika - akrobacie, gymnastická nářadí, šplh, 
posilování, koordinační a relaxační cvičení 

sportovní hry - basketbal, volejbal, fotbal, florbal, 
softbal, netradiční sporty - hra, základy taktiky, 
gestikulace rozhodčích 
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Tělesná výchova 8. ročník  

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci 

cíleně se zaměří na posílení a protažení vlastních 
problémových partií 

atletika - běhy, skoky, hody, vrhy - zdokonalování 
techniky 

gymnastika - akrobacie, gymnastická nářadí, šplh, 
posilování, koordinační a relaxační cvičení 

sportovní hry - basketbal, volejbal, fotbal, florbal, 
softbal, netradiční sporty - hra, základy taktiky, 
gestikulace rozhodčích 

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly 

chová se bezpečně a adekvátně dané situaci i v 
neznámém prostředí 

atletika - běhy, skoky, hody, vrhy - zdokonalování 
techniky 

gymnastika - akrobacie, gymnastická nářadí, šplh, 
posilování, koordinační a relaxační cvičení 

sportovní hry - basketbal, volejbal, fotbal, florbal, 
softbal, netradiční sporty - hra, základy taktiky, 
gestikulace rozhodčích 

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program 

rozpozná své nedostatky a je schopen najít řešení k 
jejich odstranění 

atletika - běhy, skoky, hody, vrhy - zdokonalování 
techniky 

gymnastika - akrobacie, gymnastická nářadí, šplh, 
posilování, koordinační a relaxační cvičení 

sportovní hry - basketbal, volejbal, fotbal, florbal, 
softbal, netradiční sporty - hra, základy taktiky, 
gestikulace rozhodčích 

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do 
svého pohybového režimu speciální vyrovnávací 
cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení 

uvědomuje si význam kompenzačních cvičení a jejich 
zařazení do pohybového režimu 

rizika ohrožující zdraví - chování v případě 
mimořádných situací, základní úkoly ochrany 
obyvatelstva, prevence vzniku mimořádných událostí 

VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a 
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i 
mimořádných událostí 

používá účinné způsoby chování v případě ohrožení 
osobního bezpečí a předchází jeho vzniku 

rizika ohrožující zdraví - chování v případě 
mimořádných situací, základní úkoly ochrany 
obyvatelstva, prevence vzniku mimořádných událostí 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

způsoby chování v případě ohrožení osobního bezpečí a předcházení jeho vzniku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 
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Tělesná výchova 8. ročník  

kompenzační cvičení, jejich význam a zařazení do pohybového režimu 

    

Tělesná výchova 9. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení 

uvědomuje si vlastní svalové dysbalance a důsledky, 
které z nich plynou 

atletika - běhy, skoky, hody, vrhy - pravidla 
jednotlivých disciplín 

gymnastika - akrobacie, gymnastická nářadí, šplh, 
posilování, koordinační a relaxační cvičení 

sportovní hry - basketbal, volejbal, fotbal, florbal, 
softbal, netradiční sporty - hra, tvorba taktiky, vedení 
utkání jako rozhodčí 

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví 
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění 
ovzduší 

uznává morální zásady, které odporují užívání látek 
poškozujících zdraví za účelem zlepšení sportovního 
výkonu 

atletika - běhy, skoky, hody, vrhy - pravidla 
jednotlivých disciplín 

gymnastika - akrobacie, gymnastická nářadí, šplh, 
posilování, koordinační a relaxační cvičení 

sportovní hry - basketbal, volejbal, fotbal, florbal, 
softbal, netradiční sporty - hra, tvorba taktiky, vedení 
utkání jako rozhodčí 

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí 

rozpozná špatné pohybové návyky u svých vrstevníků a 
odstranit jejich příčiny 

atletika - běhy, skoky, hody, vrhy - pravidla 
jednotlivých disciplín 

gymnastika - akrobacie, gymnastická nářadí, šplh, 
posilování, koordinační a relaxační cvičení 

sportovní hry - basketbal, volejbal, fotbal, florbal, 
softbal, netradiční sporty - hra, tvorba taktiky, vedení 
utkání jako rozhodčí 

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže 

zvládá základní pravidla, gestikulaci rozhodčího a 
činnosti ostatních organizátorů 

atletika - běhy, skoky, hody, vrhy - pravidla 
jednotlivých disciplín 

gymnastika - akrobacie, gymnastická nářadí, šplh, 
posilování, koordinační a relaxační cvičení 
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Tělesná výchova 9. ročník  

sportovní hry - basketbal, volejbal, fotbal, florbal, 
softbal, netradiční sporty - hra, tvorba taktiky, vedení 
utkání jako rozhodčí 

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny 

rozpozná špatnou techniku osvojovaných pohybů u 
svých vrstevníků 

atletika - běhy, skoky, hody, vrhy - pravidla 
jednotlivých disciplín 

gymnastika - akrobacie, gymnastická nářadí, šplh, 
posilování, koordinační a relaxační cvičení 

sportovní hry - basketbal, volejbal, fotbal, florbal, 
softbal, netradiční sporty - hra, tvorba taktiky, vedení 
utkání jako rozhodčí 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

morální zásady, látky poškozující zdraví za účelem zlepšení sportovního výkonu 

     

5.18 Pracovní výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  Povinný Povinný  

    

Název předmětu Pracovní výchova 

Oblast Člověk a svět práce 

Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Pracovní výchova je zaměřen na praktické pracovní dovednosti a návyky, vychází 
z konkrétních životních situací. Žáci pracují s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a 
návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. 
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Název předmětu Pracovní výchova 

Vzdělávací obsah předmětu Pracovní výchova navazuje na obsah předmětu Člověk a svět práce na prvním 
stupni. 

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

Vzdělávací obsah na 1. stupni je rozdělen na 4 tematické okruhy, stanovené, představené, vedené a 
hodnocené učitelem: 

• Práce s drobným materiálem - žáci vytváří předměty z tradičních i netradičních materiálů, 
poznávají rozličné vlastnosti materiálů, využívají různé pracovní pomůcky, samostatně organizují 
svou práci, seznamují se s lidovými zvyky a tradicemi 

• Konstrukční činnosti - žáci pracují se stavebnicemi, sestavují modely podle návodu, předlohy i 
podle vlastní představivosti 

• Pěstitelské práce - žáci rozpoznávají základní podmínky pro pěstování rostlin, pečují o nenáročné 
rostliny, pěstují rostliny ze semen a řízků, pozorují přírodu, zaznamenávají a hodnotí výsledky 
pozorování 

• Příprava pokrmů - žáci dodržují pravidla správného stolování a připraví tabule pro jednoduché i 
sváteční stolování  

Ve všech tematických okruzích jsou žáci učitel soustavně vedeni vede k dodržování zásad bezpečnosti a 
hygieny při práci.  
Na druhém stupni prohlubují žáci své znalosti a dovednosti. Učí se i nadále pracovat s různými materiály, 
osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnosti 
samostatně i v týmu. Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad 
bezpečnosti práce a hygieny při práci.  
Předmět vytváří systém, který žákům poskytuje informace ze sféry výkonu práce a pomáhá jim při 
odpovědném rozhodování v dalším profesním zaměření.  
Pracovní výchova je na 2. stupni rozdělena na tematické okruhy a je organizována takto:  

• Dílny – v  6. ročníku  

• Vaření – v  8. ročníku 

• Svět práce – v 9. ročníku 

Integrace předmětů • Člověk a svět práce 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 

Kompetence k učení: 

• Učitel napomáhá žákům k osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých 
pracovních oblastí, učí je používat vhodné nástroje, nářadí a pomůcky při práci 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Přes kameny ke hvězdám IV  

175 

Název předmětu Pracovní výchova 

jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků  

• Učitel vede žáky k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a využití v praxi  

• Učitel vede žáky k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů  

• Učitel vede žáky k používání odborné terminologie  

• Učitel směřuje žáky ke kritickému posuzování, porovnávání a formulování závěry  

• Učitel směřuje žáky k poznávání smyslu a cíle učení pro své uplatnění v životě 

Kompetence k řešení problémů: 

• Učitel vede žáka k promýšlení a volbě různých pracovních postupů při plnění zadaných úkolů, 
rozvíjení vlastní tvořivosti a uplatňování originálních nápadů 

• Učitel vede žáky k vyhledávání a kombinování informací z různých informačních zdrojů   

• Učitel vede žáky k argumentaci, k diskusi na dané téma, k obhajování svých výroků  

• Učitel vede žáky k dlouhodobému i krátkodobému plánování  

• Učitel vede žáky k systematické práci – krok po kroku  

• Učitel vede žáky k navrhování a používání postupů a metod, které by mohly přispět k řešení 
problémů  

• Učitel vede žáky k rozpoznání a pojmenování problémů  

Kompetence komunikativní: 

• Učitel obohacuje žákovu slovní zásobu v oblasti pracovních nástrojů, nářadí a pomůcek, směruje 
žáka k užívání správné terminologie při popisu postupu vlastní práce 

• Učitel vede žáky ke komunikaci mezi sebou a učitelem a k naslouchání a respektování názorů 
druhých  

• Učitel k dovednosti pracovat v týmu  

• Učitel směřuje žáky k vyhledávání potřebné informace o druzích povolání, vzdělávání a pracovních 
příležitostech  

• Učitel vede žáky ke správnému chování při prezentování se na přijímacích řízeních a pohovorech  

Kompetence sociální a personální: 

• Učitel nabízí žákům práci ve skupině, nabádá je ke spolupráci, vzájemné pomoci, respektu k 
nápadům druhých a společné snaze o dosažení kvalitního výsledku 

• Učitel vede žáky k objektivnímu poznávání okolního světa  

• Učitel ke skupinovému vyučování  
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Název předmětu Pracovní výchova 

• Učitel k vytváření pocitu zodpovědnosti za svá jednání   

• Učitel k ochotě pomoci a o pomoc požádat  

• Učitel k dodržování dohodnuté kvality, postupů a termínů  

Kompetence občanské: 

• Učitel učí žáky, jak nést odpovědnost za kvalitu svých i společných výsledků práce a na základě 
jasných kritérií hodnotit své výsledky 

• Učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného chování  

• Učitel dodává žákům sebedůvěru  

Kompetence pracovní: 

• Učitel dbá na to, ab žák dodržoval obecná pravidla bezpečnosti a hygieny, využíval vhodný materiál 
a správně a zodpovědně zacházel s pracovními nástroji a pomůckami 

• Učitel vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu výsledků práce  

• Učitel vede k poznání, že technika je součástí lidské kultury a je vždy spojena s pracovní činností 
člověka  

• Učitel jasnými pokyny směřuje činnosti ke stanovenému cíli  

• Učitel vede žáky ke správným způsobům užití materiálů a nástrojů   

• Učitel vede žáky k dodržování bezpečnostní a hygienická pravidla při práci  

• Učitel vede žáky k ochraně životního prostředí  

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu 

Vyučovací hodiny jsou na 2. stupni rozděleny nepravidelně, buď 1 hodina týdně, případně 2 hodiny 1 krát 
za 2 týdny, dle organizačních možností.  
V 6. ročníku jsou plněny výstupy tematického okruhu Práce s technickými materiály (náš název Dílny). V 8. 
ročníku jsou plněny výstupy tematického okruhu Příprava pokrmů (náš název je Vaření) a v 9. ročníku jsou 
plněny výstupy tematického okruhu Svět práce (náš název je stejný). 

    

Pracovní výchova 1. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů 

zkoumá a rozlišuje vlastnosti materiálu (přírodniny, 
modelovací hmota, papír, textil, drát, fólie apod.) 

vlastnosti materiálu a pracovní postupy jednotlivých 
technik při zachování BOZ 
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Pracovní výchova 1. ročník  

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi 

pracuje podle jednoduchého návodu i vlastní fantazie - 
tvořivost, originalita 

práce s návodem, předlohou, náčrtem 

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování 

pozoruje změny přírody během ročních období pěstování rostlin a péče o ně 

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování prostře stůl, pomáhá při přípravě jednoduchého jídla pokrmy studené kuchyně a pravidla stolování 

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

pozorování změn v přírodě 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

poznávání vlastností materiálů 

    

Pracovní výchova 2. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů 

rozvíjí smyslové vnímání, objevuje nové postupy a 
techniky, je schopen poskytnout a přijmout pomoc, 
pracuje podle vizuálního a slovního návodu 

vlastnosti materiálu a pracovní postupy jednotlivých 
technik při zachování BOZ 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy pracuje samostatně podle vizuálního a slovního návodu 
samostatně i ve dvojici 

práce s návodem, předlohou, náčrtem 

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi 

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování 

provádí jednoduché pokusy, aby se přesvědčil o 
podmínkách života rostlin 

pěstování rostli a péče o ně 

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování s dopomocí připraví jednoduché jídlo pokrmy studené kuchyně a pravidla stolování 

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

objevování nových postupů a technik 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

podmínky života rostlin 
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Pracovní výchova 3. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů 

pracuje podle slovního návodu, dodržuje postup při 
zhotovování výrobku - cvičí sebekontrolu a dbá na 
bezpečnost při práci 

vlastnosti materiálu a pracovní postupy jednotlivých 
technik při zachování BOZ 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy 

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi 

pracuje samostatně podle slovního návodu i ve větší 
skupině, rozvíjí odpovědnost, respekt, organizuje práci 
vlastní i práci jiných 

práce s návodem, předlohou, náčrtem 

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny pečuje o rostliny ve třídě a na chodbách školy, zalévá je, 
otírá listy, kypří zem, přihnojuje - aktivně přistupuje ke 
zlepšování životního prostředí 

pěstování rostlin a péče o ně 

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování podle návodu připraví jednoduché jídlo a organizuje 
práci, je opatrný při práci s kuchyňskými nástroji a dbá 
na hygienu 

pokrmy studené kuchyně a pravidla stolování 

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

sebekontrola a bezpečnost při časté manipulaci s nůžkami 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

vytváření společných prostorových projektů z přístupných materiálů 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

příprava jednoduchého jídla podle regionálního receptu 

    

Pracovní výchova 4. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními 
operacemi a postupy na základě své představivosti 
různé výrobky z daného materiálu 

samostatně plánuje a organizuje svou činnost a 
dodržuje vhodný pracovní postup 

vlastnosti různých materiálů a volba pracovního 
postupu 

ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic 

pozná prvky lidových tradic lidové zvyky, tradice, řemesla 

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a 
náčiní vzhledem k použitému materiálu 

udržuje pracovní náčiní v dobrém stavu pracovní pomůcky a nástroje 
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Pracovní výchova 4. ročník  

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu 

upevňuje si zásady hygieny a bezpečnosti práce, 
připraví si pracovní místo a udržuje na něm pořádek, 
zachází bezpečně s používanými pracovními nástroji a 
pomůckami 

organizace práce za dodržování zásad hygieny a 
bezpečnosti, základy první pomoci 

ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi 
jednoduchou montáž a demontáž 

sestavuje plošné, prostorové modely podle vlastní 
představy i podle předlohy, organizuje a plánuje svou 
práci, zachází bezpečně s používanými pracovními 
nástroji a pomůckami 

montážní a demontážní práce, tvorba modelu s 
předlohou či návodem 

ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, 
jednoduchého náčrtu 

ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úrazu 

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování 

vypěstuje rostlinu ze semene a pozoruje její vývoj, zná 
základní podmínky pro pěstování rostlin, podmínky 
ověřuje pokusy, zapíše průběh pokusu 

základní podmínky pro život rostlin a jejich pěstování 

ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 
pokojové i jiné rostliny 

pečuje o rostliny ve třídě (zalévání, kypření) ošetřování pokojových rostlin 

ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností 
správné pomůcky, nástroje a náčiní 

samostatně používá pomůcky, nástroje a náčiní a 
vhodně s nimi zachází při pracovní činnosti 

vhodné postupy a pomůcky, zásady BOZ 

ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazu 

zná zásady první pomoci a je schopen přivolat pomoc vhodné postupy a pomůcky, zásady BOZ 

ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně vhodně využívá kuchyňské náčiní, zná základní 
elektrické přístroje využívané při práci v kuchyni 

základní vybavení kuchyně 

ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm zná zásady správné výživy, nakoupí potřebné potraviny 
podle seznamu, připraví jednoduchý studený pokrm 
podle receptu 

příprava nutričně vyváženého pokrmu podle 
jednoduchého receptu, včetně výběru a nákupu 
potravin 

ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování 

prostře stůl pro každodenní stolování a orientuje se v 
základech společenského chování 

úprava stolu a pravidla společenského chování 

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních 
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni 

dbá na hygienu, průběžně provádí úklid pracovního 
místa a dodržuje pravidla bezpečné práce 

zásady práce s elektrickými spotřebiči a první pomoc 
při úrazu 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

zásady první pomoci, přivolání pomoci 
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Pracovní výchova 4. ročník  

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

prvky lidových tradic 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

péče o rostliny ve třídě 

    

Pracovní výchova 5. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními 
operacemi a postupy na základě své představivosti 
různé výrobky z daného materiálu 

vybere vhodný materiál a pomůcky a vytváří výrobky 
dle předlohy nebo dle své představivosti 

vlastnosti různých materiálů a volba pracovního 
postupu 

ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic 

využívá rozličných technik (batika, vizovické pečivo, 
kraslice, práce se slámou aj.) 

lidové zvyky, tradice, řemesla 

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a 
náčiní vzhledem k použitému materiálu 

vybere a použije vhodné pomůcky a pracovní nástroje 
pro zvolenou pracovní činnost 

pracovní pomůcky a nástroje 

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu 

poskytne první pomoc při úrazu organizace práce za dodržování zásad hygieny a 
bezpečnosti, základy první pomoci 

ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi 
jednoduchou montáž a demontáž 

sestavuje plošné, prostorové a jednoduché pohyblivé 
modely podle vlastní představy i podle návodu, 
bezpečně se v něm orientuje, respektuje názory jiných, 
pracuje samostatně i ve skupině, organizuje a plánuje 
svou práci a své nápady dotahuje do reality, poskytne 
první pomoc při úrazu 

montážní a demontážní práce, tvorba modelu s 
předlohou či návodem 

ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, 
jednoduchého náčrtu 

ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úrazu 

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování 

vypěstuje rostlinu z cibule a řízku, zapíše průběh pokusu 
a vyvodí z něho závěry 

základní podmínky pro život rostlin a jejich pěstování 

ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 
pokojové i jiné rostliny 

pečuje o rostliny ve třídě a na chodbách školy (zalévání, 
kypření, přesazování), zná základní podmínky života 
rostlin, chová se ohleduplně k životnímu prostředí 

ošetřování pokojových rostlin 

ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností 
správné pomůcky, nástroje a náčiní 

samostatně vybere pomůcky, nástroje a náčiní a 
udržuje je ve funkčním stavu 

vhodné postupy a pomůcky, zásady BOZ 
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Pracovní výchova 5. ročník  

ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazu 

ve svém okolí rozpozná jedovaté rostliny, je schopen 
poskytnout pomoc dle svých možností a přivolat pomoc 

vhodné postupy a pomůcky, zásady BOZ 

ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně za dodržení zásad BOZ využívá základní vybavení 
kuchyně včetně elektrických přístrojů 

základní vybavení kuchyně 

ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm zná zásady správné výživy a řídí se jimi při přípravě jídla, 
samostatně nakoupí potřebné potraviny a připraví 
jednoduchý studený i teplý pokrm podle receptu 

příprava nutričně vyváženého pokrmu podle 
jednoduchého receptu, včetně výběru a nákupu 
potravin 

ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování 

upraví stůl pro slavnostní příležitost a chová se podle 
pravidel společenského chování 

úprava stolu a pravidla společenského chování 

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních 
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni 

bezpečně obsluhuje základní elektrické spotřebiče, 
dodržuje pravidla bezpečnosti práce a poskytne první 
pomoc při úrazu 

zásady práce s elektrickými spotřebiči a první pomoc 
při úrazu 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

pravidla společenského chování 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

světová inspirace – využití rozličných technik tradičních pro různé kultury 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

ohleduplné chování ve vztahu k životnímu prostředí 

    

Pracovní výchova 6. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou kázeň 

provádí přiměřené činnosti s různým materiálem práce s různými materiály 

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s 
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a 
nářadí 

řeší jednoduché technické úkoly vlastnosti různých materiálů a jejich využití v praxi 

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s 
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a 
nářadí 

pracuje samostatně i ve skupině, dotahuje nápady do 
reality 

vlastnosti různých materiálů a jejich využití v praxi 

ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost prokazuje základní pracovní dovednosti a návyky organizace práce, pracovní postup 
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Pracovní výchova 6. ročník  

ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si 
vlastní jednoduchý náčrt výrobku 

připraví s vlastní jednoduchý náčrt technické náčrty 

ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a 
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při 
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při 
úrazu 

dodržuje pravidla bezpečnosti, poskytne první pomoc 
při drobných úrazech v dílně 

bezpečnost práce, první pomoc při úrazech 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

organizace práce, plánování, rozvržení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

práce ve skupině 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

první pomoc při úrazu 

    

Pracovní výchova 8. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský inventář a 
bezpečně obsluhuje základní spotřebiče 

provádí běžné úkon za pomoci kuchyňského vybavení práce s kuchyňským vybavením 

ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se 
zásadami zdravé výživy 

ve skupině i samostatně naplánuje, vybere a nakoupí 
potraviny pro přípravu pokrmů a nápojů, které zpracuje 
podle psaných návodů - receptů 

využití a zpracování potravin 

organizace práce a pracovní postupy 

ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se 
zásadami zdravé výživy 

pracuje šetrně, minimalizuje odpad využití a zpracování potravin 

organizace práce a pracovní postupy 

ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování, 
společenského chování a obsluhy u stolu ve 
společnosti 

upraví stůl, obslouží spolužáky, využije návky 
společenského chování 

základní společenské chování 

ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni 

dodržuje hygienická pravidla a pravidla bezpečnosti, 
poskytne první pomoc při drobných úrazech ve cvičné 
kuchyňce 

hygiena a bezpečnost práce, první pomoc při 
drobných úrazech 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
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Pracovní výchova 8. ročník  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

komunikace při plánování, výběru a nákupu potravin pro přípravu pokrmů a nápojů 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

komunikace při plánování, výběru a nákupu potravin pro přípravu pokrmů a nápojů 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

minimalizace odpadu 
třídění odpadu 

    

Pracovní výchova 9. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech 
vybraných profesí 

rozliší pojmy - pracovní prostředí, prostředky, předměty zaměstnání, pracovní prostředí, prostředky, předměty 

ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o 
volbě vhodného povolání a profesní přípravy 

objasní pojmy - znaky povolání, pracovní činnosti volba profesní orientace 

ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské 
služby pro výběr vhodného vzdělávání 

analyzuje získané informace k výběru školy možnosti vzdělávání 

ČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost 
prezentace své osoby při vstupu na trh práce 

je schopen prezentace své osoby trh práce 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

práce ve skupinách 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

práce s přihláškami na SŠ 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

tvorba vlastní fiktivní firmy 
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5.19 Etická výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

       Povinný        

    

Název předmětu Etická výchova 

Oblast  

Charakteristika předmětu Doplňující vzdělávací obor etická výchova vede žáka k navázání a udržování uspokojivých vztahů, 
k vytváření si pravdivé představy o sobě samém, k tvořivému řešení každodenních problémů, k formulaci 
svých názorů a postojů na základě vlastního úsudku, k využití poznatků z diskuze s druhými, ke kritickému 
vnímání vlivu vzorů při vytváření vlastního světonázoru.  
Etická výchova rozvíjí u žáka sociální dovednosti, které jsou zaměřeny nejen na svůj prospěch, ale také na 
prospěch jiných lidí a celé společnosti. Učí samostatně pozorovat s následným kritickým posouzením a 
vyvozením závěrů pro praktický život. Rozvíjí samostatnost při hledání vhodných způsobů řešení problémů, 
správnou komunikaci, respekt k hodnotám, názorům a přesvědčení jiných lidí, schopnost vcítit se do 
životních situací ostatních lidí, pozitivní představu o sobě samém a schopnost účinné spolupráce. Učí také 
respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla společenského soužití a přebírat odpovědnost za 
vlastní názory, chování a jednání i jejich důsledky.  

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

Etická výchova čerpá ze španělského projektu Výchova k prosociálnosti (R. Olivar), který tvůrčím způsobem 
rozvinul L. Lencz ve slovenském projektu Etická výchova. Prosociální chování je zaměřené na pomoc nebo 
ve prospěch jiných osob či skupin bez aktuálního očekávání odměny. Když si dítě osvojí prosociální postoje 
a chování, vyroste s velkou pravděpodobností v charakterního člověka, jak potvrzují psychologické 
výzkumy. Etická výchova se zaměřuje na prevenci mravní devastace mládeže. Aby dosáhla tohoto cíle, 
nespokojuje se jen s podáváním informací o morálních zásadách, ale též účinně podporuje pochopení a 
přijetí mravních norem a napomáhá k osvojení chování, které je s nimi v souladu. K tomu slouží metody 
založené na zážitku, zkušenosti a spolupráci (např. diskuse, besedy, ankety, psychohry, dramatizace, práce 
s obrazem, hudbou, výtvarné aktivity…). Snahou Etické výchovy je pomoci vychovat morálně vyzrálé 
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Název předmětu Etická výchova 

osobnosti, které přijaly skutečné mravní hodnoty a dokážou ve svém životě vytvářet harmonické a stabilní 
vztahy.   

Integrace předmětů • Etická výchova 

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 a třídění informací  

• Učitel vede žáky k užívání správné terminologie  

• Učitel vede žáky k uplatňování základních myšlenkových operací, ale i k fantazii a kreativitě, 
k vytváření komplexního pohledu na jevy  

• Učitel sleduje při hodině vývoj názorů žáků  

• Učitel vede žáky k samostatnému výběru metod a forem školní práce  

• Učitel vede žáky k hodnocení a sebehodnocení  

Kompetence k řešení problémů: 

• Učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů, dostatek prostoru pro 
samostatné uvažování  

• Učitel vede žáky k plánování postupů  

Kompetence komunikativní: 

• Učitel zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat  

• Učitel vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé  

• Učitel vede žáky k výstižné a kultivované komunikaci a argumentaci  

Kompetence sociální a personální: 

• Učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného chování a napomáhá upevňování dobrých 
mezilidských vztahů  

• Učitel dodává žákům sebedůvěru  

• Učitel vede žáky k dodržování dohodnutých pravidel  

Kompetence občanské: 

• Učitel zadává skupině úkoly způsobem, který vylučuje, aby jeden žák pracoval za ostatní  

• Učitel motivuje žáky ke studiu názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních  

• Učitel motivuje žáky k zájmu o kulturní dědictví, ochranu přírody  
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Název předmětu Etická výchova 

Kompetence pracovní: 

• Učitel vede žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví, ke kvalitní a hospodárné 
práci  

• Učitel vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi, i ke kreativitě  

• Učitel vede žáky k dodržování povinností a závazků a bezpečnostních pravidel  

Kompetence digitální: 

• Diskutujeme se žáky o e-bezpečí a kyberšikaně, využíváme k tomu předem zpracovaná videa 

• Tvoříme se žáky informační materiály o přínosu a škodlivosti digitálních technologií 

    

Etická výchova 6. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

EV-9-1-01 komunikuje otevřeně, pravdivě, s 
porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně 
situaci 

uplatňuje vhodné způsoby komunikace v různých 
životních situacích 

komunikace 

EV-9-1-02 respektuje velikost a důstojnost lidské 
osoby, objevuje vlastní jedinečnost a identitu a vytváří 
si zdravé sebevědomí 

dovede naslouchat a respektovat názory jiných důstojnost a identita lidské osobnosti 

EV-9-1-03 analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu rozpozná netolerantní projevy chování a jednání a 
důsledky netolerance 

úcta k lidské osobě 

EV-9-1-04 nahrazuje agresivní a pasivní chování 
chováním asertivním, neagresivním způsobem 
obhajuje svá práva 

rozvíjí asertivní jednání a schopnost kompromisu asertivní chování 

EV-9-1-05 rozlišuje manipulační působení médií a 
identifikuje se s pozitivními prosociálními vzory 

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

svět médií 

EV-9-1-06 spolupracuje i v obtížných sociálních 
situacích 

doloží význam vzájemné solidarity - respektuje odlišné 
názory, zájmy, způsoby chování 

vztah k menšinám 

EV-9-1-07 je vnímavý k sociálním problémům, v 
kontextu své situace a svých možností přispívá k jejich 
řešení 

respektuje pravidla soužití příslušníků generací, přispívá 
k utváření dobrých mezilidských vztahů 

jedinečnost a identita člověka 
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Etická výchova 6. ročník  

EV-9-1-06 spolupracuje i v obtížných sociálních 
situacích 

spolupracuje ve skupině (řeší úkol, podřizuje se, vede 
organizuje), chápe výhody spolupráce lidí při 
uskutečňování některých cílů 

fair play 

EV-9-1-08 analyzuje etické aspekty různých životních 
situací 

uplatňuje svá práva a respektuje práva a zájmy druhých já - potenciální vzor pro druhé 

EV-9-1-09 se rozhoduje uvážlivě a vhodně v 
každodenních situacích a nevyhýbá se řešení osobních 
problémů 

uvede příklady příčin a situací, z nichž mohou vznikat 
neshody a konflikty a hledá vhodné řešení 
problémových situací v životě 

etické hodnoty 

EV-9-1-10 aplikuje postoje a způsobilosti, které 
rozvíjejí mezilidské vztahy 

respektuje pravidla soužití mezi vrstevníky, svým 
chováním přispívá k dobrým vztahům mezi lidmi v 
rodině, škole, obci 

uplatnění kompletní prosociálnosti 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

nadace a neziskové organizace zabývající se pomocí v cizích zemích 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

síla lidskosti - Nikolas Churchill, osobnosti zabývající se pomoci jiným, vztahy v rodině, třídní pravidla 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

síla reklamy a její působení na jiné - reklamní plakát 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

vznik novin a časopisů, zkoumání konkrétních médií 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

skupinová práce, např. plakát proti šikaně 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

hodnotový žebříček, co je pro mě důležité, scénky na téma vztahy v rodině 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

plakát proti šikaně, obrázek Můj největší úspěch, komiks Asertivní chování 
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6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků  

6.1 Způsoby hodnocení  

Klasifikace i slovní hodnocení   

6.2 Kritéria hodnocení  

Kritéria hodnocení jsou součástí školního řádu, dostupného na webových stránkách školy 

( Dokumenty a formuláře | ZŠ Kamenice (kameniceskola.cz) ).  

 


