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Název školního vzdělávacího programu: 
 

Kostelecký vzdělávací program 
 

Motto : 

 

Jan Amos Komenský (Didaktika velká): 

„Slibuji takové uspořádání škol, kde by žáci byli vzděláváni k vědění ne zdánlivému, nýbrž 

opravdovému, ne k povrchnímu, nýbrž důkladnému“. 
 

 

1 Charakteristika školy 
 

1.1    Úplnost a velikost školy 
 

Základní škola Kostelec nad Orlicí je úplná základní škola, která vznikla sloučením tří 

základních škol k 1. lednu 2006. Škola poskytuje vzdělání žákům ve věku od šesti do patnácti 

let. Ke škole patří dvě pracoviště školní družiny a jedna třída v Pobytovém středisku MV ČR. 

Důležitým rysem školy je též poskytování vzdělání dětem žadatelů o mezinárodní ochranu. 

K tomuto účelu slouží vyrovnávací třída a dále integrace žáků – žadatelů o mezinárodní ochranu 

do běžných tříd školy. 

Počet žáků k 30. září 2021:        634 

Počet ročníků:          9 

Třída pro žáky – děti žadatelů o mezinárodní ochranu    1 

Počet tříd v ročnících celkem:       28 

Typ školy:          úplná 

Kapacita školy:         723 

Kapacita třídy v PoS:         15 

Kapacita školní družiny:        150 

Počet skupin ve školní družině:       4 

 

 

1.2     Charakteristika pedagogického sboru a žáků 
 

1.2.1  Stručná charakteristika žáků   
 

Níže uvedená tabulka má za úkol přiblížit vývoj počtu žáků a jeho tendence. 

 

ZŠ 
ŠKOLNÍ ROK 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

CELKEM 607 622 634 634 604 

 

 Škola má 17 % dojíždějících žáků. 

 12 % žáků s vývojovými poruchami. 

 9,0 % žáků ze sociálně slabého prostředí. 

 2,0 % žáků – dětí žadatelů o mezinárodní ochranu. Tato skupina je proměnlivá           ve 

věkovém složení i počtu. 



 Tělesně handicapovaní žáci 0,5%. 

 

1.2.2 Stručná charakteristika pedagogického sboru 
 

 

Aprobovanost současných zaměstnanců  

PŘEDMĚT JMÉNO VYUČUJÍCÍHO POČET 

Český jazyk Drozdíková, Stará Hana, Tomanová 3 

Anglický jazyk Voltová, Krsková, Kapuciánová, Gabarová 4 

Německý jazyk Stará Hana, Krsková 3 

Ruský jazyk Voborníková, Lukašenko 2 

Francouzský jazyk Kozel 1 

Chemie Karásková, Bártová, Šabartová 3 

Fyzika Němec, Kalousková 2 

Matematika Adamcová, Němec, Kalousková, Chadimová, 

Šabartová, Gajdová 

6 

Biologie Bártová, Fričková, Karásková, Adamcová 4 

Hudební výchova Kolář Grundová             1 

Tělesná výchova Kozel 1 

Pracovní vyučování   

Informatika   

Dějepis  Voborníková, Málek, Malík 3 

Občanská nauka Stará Hana, Málek, Malík, Klícha 4 

Výtvarná výchova Klícha 1 

Zeměpis Voborník, Fričková 2 

Rodinná výchova  1 

Základy techniky Chadimová 1 

1. stupeň Kozlová, Kovandová, Voborník, Limml, 

Veiserová, Kuncová, Dosedlová, Faltys, 

Tichá, Vávrová, Špačková, Voltová, Havlová, 

Ryšková, Martincová, Hejčlová, Felcmanová, 

Vojtíšková, Kapuciánová, Chmelařová 

20 

Pedagogika volného času Voltová 1 

Základy společenských 

věd 

Drozdíková, Gajdová 2 

Speciální pedagogika Tomanová, Pavlatová 2 

 

 

Je možné konstatovat: 

- 1. a 2. stupeň je hodnocen odděleně. 

- 1. i 2. stupeň mají dostatek kvalifikovaných pedagogických pracovníků. 

- Do ročních plánů dalšího vzdělávání učitelů bude nutné zahrnout: zlepšení 

aprobovanosti a kvalifikovanosti výuky, migraci zaměstnanců, vzdělávací akce 

probíhající a nově vybrané. 

- Význačným rysem struktury aprobovanosti je přebytek učitelů předmětu matematiky, 

biologie, chemie, dějepisu,, občanské výchovy a společenských věd. Tato skutečnost by 

se měla odrazit v úrovni přípravy žáků a též v rozšíření volitelných předmětů z oblasti 

společenských a přírodních věd. Dva s aprobací matematika jsou řídícími pracovníky 

se zkráceným úvazkem. 

- V rámci aprobací existují na škole kvalifikace, které přímo předmětům neodpovídají, 

ale jejich příbuznost a poněkud jiný pohled na výuku, dovolují jejich využití. Týká se  

 pedagogiky volného času, 

 základy společenských věd 



 základy techniky 

- Na povinné předměty navazuje skupina předmětů volitelných a nepovinných. Ty nejsou 

blíže personálně řešeny, ale výše uvedená konstatování zde též platí. 

 

Počty učitelů 

ŠKOLNÍ ROK PŘEPOČTENÝ POČET POZNÁMKA 

2021/2022 45,64 ŠVP  

 

 

Počet vychovatelů ve ŠD 

ŠKOLNÍ ROK PŘEPOČTENÝ POČET POZNÁMKA 

2021/2022 3,66 VP ŠD 

 

Počet asistentů pedagoga 

ŠKOLNÍ ROK PŘEPOČTENÝ POČET POZNÁMKA 

2021/2022 5,39 PO 

 

 

Poznámka: 

 VP ŠD - vzdělávací program školní družiny 

 Kvalifikace jsou v pořádku u všech pedagogických pracovníků. Pro jejich vzdělávání platí výše uvedená 

pravidla. 

 

 

1.3     Dlouhodobé projekty. 
 

Od školního roku 2012/13 je realizován dlouhodobý preventivní program - Program 

dlouhodobé primární prevence zaměřený na rizikové chování a zdravý životní styl. 

Zajišťuje SEMIRAMIS o. s., Centrum primární prevence Mladá Boleslav. 

 

Od školního roku 2016 /2017 je V rámci programu Operační program „Výzkum, vývoj a 

vzdělávání“ a výzvy č. 02_16_022 pro „Podpora škol formou projektů zjednodušeného 

vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP“. Škola 

je aktuálně zapojena do projektů:  

„Tandemová výuka v ZŠ“ 

„Využití ICT ve vzdělávání“ 

„Projektové dny“ 

 
 

Dále škola využívá dotační programy Královéhradeckého kraje: 

„Bezpečné klima školy IV – Společně bezpečně“ 
 

„Ovoce a zelenina do škol“ 

„Mléko do škol“ 

 

 

 

 

 

 



1.4    Spolupráce se školskou radou, rodiči žáků nebo zákonnými zástupci      

a  dalšími institucemi a subjekty. 

 

1.4.1 Školská rada  

Jedná se o subjekt, který vznikl k 01. 01. 2006. Pro rozvoj školy a její vývoj je důležitý 

partnerský vztah mezi školou a školskou radou. Rada může na své jednání pozvat ředitele školy. 

 

1.4.2 Spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci žáků 

 
Při škole funguje Klub rodičů, zapsaný spolek. V jeho výboru má každá třída svého zástupce 

z řad rodičů. Organizační struktura je dána stanovami, které byly registrovány u Ministerstva 

vnitra ČR. V průběhu školního roku jsou uskutečňovány třídní schůzky a výborové schůze. 

Výborových schůzí se účastní, na pozvání výboru, ředitel školy popřípadě jím pověřený 

pracovník školy. Na třídních schůzkách, které se konají minimálně dvakrát ročně, se mohou 

rodiče či zákonní zástupci seznámit se všemi aktivitami školy a vyjádřit se k nim a vyslovit své 

názory. 

Další formou komunikace s rodiči jsou konzultační hodiny pedagogů jednou ročně nebo dle 

aktuální potřeby.  

Rodiče mají možnost dohodnout individuální schůzky s vedením školy a zaměstnanci školy. 

Od školního roku 2012 – 2013 byla nově zavedena možnost vstupu rodičů do evidenčního 

systému školy přes webové rozhraní. Rodiče tak mají možnost získat následující informace: 

1. Kontrolu a úpravu správnosti osobních údajů 

2. Čtvrtletní, pololetní a průběžné hodnocení žáků 

3. Přehled o absenci 

4. Rozvrh hodin, jeho denní změny   

5. Plán připravovaných akcí školy 

6. E-mailová komunikace a komunikace Komens přes webové rozhraní Bakalářů 

s třídním učitelem, vyučujícími, ředitelstvím školy  

1.4.3 Zřizovatel školy 

Postavení a role je dána zřizovatelskou funkcí. Město Kostelec nad Orlicí je zřizovatelem školy 

a jako takové odpovídá za financování školy a za její provoz.  

Se svým zřizovatelem se vedení ZŠ setkává na schůzích Školské komise, které se účastní 

ředitelé subjektů zřízených městem a vedoucí odboru školství MÚ Kostelec nad Orlicí. Dále 

funguje řada neformálních kontaktů s pracovníky MÚ.  

 

1.4.4 Spolupráce s dalšími institucemi 

Vedení ZŠ, výchovní poradci, pedagogové a ostatní zaměstnanci spolupracují při řešení 

výchovných, vzdělávacích a provozních problémů s PPP v Rychnově nad Kněžnou, s Odborem 

sociálních věcí MěÚ Kostelec nad Orlicí, s Úřadem práce v Rychnově nad Kněžnou, 

s Městskou policií v Kostelci nad Orlicí, s Policií ČR a dalšími organizacemi a institucemi. 

 

 

 



1.4.5 Spolupráce s DDM Kostelec nad Orlicí 

V oblasti mimoškolní výchovy spolupracuje škola s DDM Kamarád Kostelec nad Orlicí, kde 

mají děti širokou nabídku zájmových kroužků. DDM pro školu realizuje různé pracovní dílny 

(keramika, výroba svíček, vánoční dílna apod.), pořádá výstavy a poskytuje materiální vybavení 

pro různé hry a sporty. ZŠ pro DDM propaguje jejich mimoškolní akce, zajišťuje účast dětí na 

dílnách a výstavách. 

 

1.4.6 Žákovský parlament 

Na škole funguje několik let Žákovský parlament. Jeho činnost se profiluje ve směru 

zajímavých akcí pro všechny žáky, různých charitativních aktivit a podobně. Ve školním roce 

2019 - 2020 byla započata práce na zásadních změnách ve fungování žákovského parlamentu. 

 

1.4.7 Pobytové středisko 

V Kostelci nad Orlicí existuje Pobytové středisko MV ČR. Jelikož přichází do tohoto zařízení 

především rodiny s dětmi, zajišťuje škola jejich povinnou školní docházku. Nejprve je 

prováděna diagnostika a intenzívní výuka českého jazyka ve třídě v pobytovém středisku. Po 

dosažení potřebné úrovně komunikace v českém jazyce je dítě integrováno do běžné školní 

třídy. 

 

1.4.8 Publikační činnost a zveřejňování informací 

Informace o škole a jejích aktivitách jsou veřejnosti poskytovány různým způsobem. Jednak se 

jedná o články žáků a zaměstnanců školy, které jsou uveřejňovány ve Zpravodaji města, Deníku 

Rychnovska, Orlickém týdeníku a Orlickém netu, jednak se jedná o informace zveřejňované na 

webových stránkách školy. Důležitým prvkem propagace školy a města jsou akce, kterých se 

škola zúčastňuje, popřípadě je sama pořádá. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Charakteristika ŠVP 
 

2.1 Cíle základního vzdělávání 

Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout 

spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu          a 

na praktické jednání.   

V základním vzdělávání se proto usiluje o naplňování těchto cílů: 

- umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení,  

- podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů, 

- vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci, 

- rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní 

i druhých, 

- připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné 

osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti, 

- vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání 

životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě, 

- učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně 

odpovědný, 

- vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním 

hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi, 

- pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými 

možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi            při 

rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. 
 

2.2 Klíčové kompetence 
 

Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů  a hodnot 

důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Jejich výběr a pojetí 

vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených představ o tom, které 

kompetence jedince přispívají k jeho vzdělávání, spokojenému a úspěšnému životu         a k 

posilování funkcí občanské společnosti. 

 

Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí          na 

úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění          ve 

společnosti. Osvojování klíčových kompetencí je proces dlouhodobý a složitý, který má svůj 

počátek v předškolním vzdělávání, pokračuje v základním a středním vzdělávání             a 

postupně se dotváří v dalším průběhu života. Úroveň klíčových kompetencí, které žáci 

dosáhnou na konci základního vzdělávání, nelze ještě považovat za ukončenou, ale získané 

klíčové kompetence tvoří základ pro celoživotní učení, vstup do života a do pracovního 

procesu. 

 

Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se prolínají, jsou 

multifunkční, mají nadpředmětovou podobu a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového 

procesu vzdělávání. Proto k jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý 

vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají. 

 

Ve vzdělávacím obsahu RVP ZV je učivo chápáno jako prostředek k osvojení činnostně 

zaměřených očekávaných výstupů, které se postupně propojují a vytvářejí předpoklady           k 



účinnému a komplexnímu využívání získaných schopností a dovedností na úrovni klíčových 

kompetencí. 

 

V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány: kompetence k učení; kompetence 

k řešení problémů; kompetence komunikativní; kompetence sociální            a personální; 

kompetence občanské; kompetence pracovní. 

 

2.2.1 Kompetence k učení 
 

Na konci základního vzdělávání žák: 

■ vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, 

organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu 

učení 

■ vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je 

efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě 

■ operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, 

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří 

komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a sociokulturní jevy 

■ samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje 

a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti 

■ poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí 

překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení 

zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 

 

2.2.2 Kompetence k řešení problémů 
 

Na konci základního vzdělávání žák: 

■ vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, 

přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů 

a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností  

■ vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné              a 

odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, 

nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému 

■ samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů 

logické, matematické a empirické postupy 

■ ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů 

■ kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si 

zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 

 

 

2.2.3 Kompetence komunikativní 
  

Na konci základního vzdělávání žák: 

■ formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, 

souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 

■ naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se 

zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 



■ rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, 

zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně       a 

tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění 

■ využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 

komunikaci s okolním světem 

■ využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných                    k 

plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 

 

2.2.4 Kompetence sociální a personální  
 

Na konci základního vzdělávání žák: 

■ účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel 

práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje 

kvalitu společné práce 

■ podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty      při 

jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby 

poskytne pomoc nebo o ni požádá 

■ přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje 

různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 

■ vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru             a 

samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení 

a sebeúcty  

 

2.2.5 Kompetence občanské  
 

Na konci základního vzdělávání žák: 

■ respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se 

do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se 

proti fyzickému i psychickému násilí  

■ chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom 

svých práv a povinností ve škole i mimo školu 

■ rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou 

pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví 

člověka 

■ respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje 

pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje         do 

kulturního dění a sportovních aktivit 

■ chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje 

požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví 

 

2.2.6 Kompetence pracovní 
 

Na konci základního vzdělávání žák: 

■ používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, 

plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky 

■ přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, 

hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví 

druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot 



■ využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu 

vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání 

a profesním zaměření 

■ orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru 

a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení 

 

 

2.3 Zaměření školy 
 

ŠVP respektuje tradice školy, využívá reálné podmínky školy a reaguje na vzdělávací 

požadavky rodičů a žáků. Na základě provedené SWOT analýzy vzdělávacích podmínek školy, 

požadavků klientů (žáků, rodičů, zřizovatele, veřejnosti) škola stanovila následující vzdělávací 

a výchovné priority:  

 

2.3.1 Multikulturní výchova 
 

Vyplývá z potřeby bezproblémové integrace dětí – žadatelů o mezinárodní ochranu a dětí      ze 

sociálně slabšího prostředí. V této oblasti je nutné se zaměřit na:  

- vzájemné vztahy mezi žáky,  

- odstranění a prevence šikany, 

- komunikační dovednosti žáků v českém i cizích jazycích, 

- komunikace v oblasti informačních a komunikačních technologií. 

Důležitým prvkem v této oblasti je využití projektů v oblasti evropských fondů a krajských 

dotačních programů. 

 

2.3.2 Sport 
 

Rozvoj tělesné zdatnosti a pohybových dovedností žáků ve školních i mimoškolních 

sportovních aktivitách (nepovinné předměty, soutěže). Škola úzce spolupracuje s Okresním 

atletickým svazem, AŠSK, ASPV, Plaveckým bazénem v Rychnově nad Kněžnou a dalšími 

sportovními organizacemi. Rozvíjí se vztah k systematické sportovní přípravě a pohybu vůbec. 

 

2.3.3 Cizí jazyky 
 

Rozšíření výuky cizích jazyků (Aj od 1. r., Nj, Rj, FJ, ŠpJ od 7.r., konverzace v AJ od 8. 

ročníku). 

 

2.3.4 Informatika 
 

Praktické využití informačních a komunikačních technologií. Rozvoj výuky na počítačích 

v jednotlivých vyučovacích předmětech. Využívání ICT v přímé výuce („Šablony“) i ve 

vzdálené práci učitelů s žáky. Škola nakoupila z grantů a dotací dostatečný počet notebooků 

pro žáky. Komise pro informatiku pracuje na novém pojetí výuky dle změn v RVP. 

 

2.3.5 Ekologie 
  
Uplatňování zásad environmentální výchovy v konkrétních projektech, ale i v běžném životě 

školy. 

 



 

 

2.3.6 Kulturní výchova 
 

Další rozvíjení tradice zájezdů do divadla, na muzikály, spolupráce s Městskou knihovnou, 

koncerty, výstavy (Nový zámek) a jiné aktivity. 

 

2.4 Výchovné a vzdělávací strategie 
 

Celková strategie školy se uskutečňuje ve čtyřech základních etapách: 

I. etapa – analýza vzdělávacích požadavků klientů, vzdělávacích potřeb žáků,    

vzdělávacích možností školy, silných a slabých stránek a příležitostí školy. 

II. Etapa – stanovení vzdělávacích priorit, které se odrazí v konkrétní skladbě předmětů, 

jejich hodinových dotacích a v obsahu učebních osnov. 

III. etapa – rozvíjení silných stránek školy. 

IV. etapa – postupné vybudování konkrétní výchovné a vzdělávací strategie směřující 

k cílům základního vzdělávání a tím i k utváření a rozvíjení klíčových 

kompetencí žáků:   

 

Klíčová kompetence Výchovné a vzdělávací strategie 
Kompetence k učení Podpora rozvoje dovedností a způsobů rozhodování metodami, které 

umožňují přímou zkušenost 

Dostatek informačních zdrojů – knihovna, internet, exkurze atd. 

Propojení informací se skutečným životem 

Práce s informacemi 

Samostatnost, organizace vlastní činnosti 

Vlastní úsudek, iniciativa, tvořivost, zodpovědnost 

Komunikace, spolupráce v týmu 

Poznání vlastních možností 

Prezentace vlastních výsledků 

Tvořivost (práce na projektech) 

Chápat smysl vlastní práce 

Práce v motivujícím prostředí 

Práce s přiměřeným učivem 

Hodnocení za to, co žák umí, ne za to, co neumí 

Využívání kladného hodnocení a dobrých výsledků jako motivace 

Výuka bez situací nerovnosti, ponížení apod. 

Stanovení postupných cílů 

Zařazování metod podporujících zvídavost 

Získané vědomosti a poznatky aplikovat v praktickém životě 

Osobní příklad 

Kompetence k řešení 

problémů 

Poznatky nejsou předkládány v hotové podobě 

Uplatňování mezipředmětových vztahů 

Objevování vzájemných příčin a souvislostí přírodních  

a společenských jevů a dějů 

Přechod od frontálního vyučování k více aktivizujícím metodám 

Široké uplatnění praktických cvičení 



Uplatňování základních myšlenkových operací – srovnávání, 

analýza, syntéza, zobecňování, abstrakce 

Rozvoj schopnosti logického uvažování 

Řešení problémů na základě kritického zhodnocení informací 

Podpora netradičních způsobů řešení 

Kompetence 

komunikativní 

Prostor pro komunikace různými formami (ústně, písemně, 

výtvarnými prostředky, využitím technických prostředků) 

Dodržování etiky komunikace (věcnost, naslouchání, respektování 

různých názorů – originálních, nezdařených apod.) 

Základ spolupráce a společného prožívání 

Předpoklady pro poznávání sebe a vztahů k jiným 

Práce v týmu 

Kompetence sociální  

a personální 

Atmosféra demokracie a přátelství 

Kooperativní učení, spolupráce ve výuce 

Osobní odpovědnost za výsledky společné práce 

Spolupráce učitelů 

Spolupráce s rodiči a dalšími partnery 

Učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za svá rozhodnutí 

Demokracii a svobodu nezaměňovat za anarchii 

Nutnost dodržování mravních hodnot a slušného jednání 

Vhodnou formou prosazovat svoje zájmy 

Učit se argumentovat 

Učit se chápat bohatství a složitost citového života, rozvíjet citovou 

otevřenost vůči podnětům z prostředí, ve kterém žijí 

Učit se otevřeně a kultivovaně projevovat své city 

Kompetence občanské Stanovení jasných pravidel pro soužití ve škole – práva, povinnosti, 

sankce 

Vztahy ve škole – úcta, sounáležitost, uznání 

Otevřenost vůči spolužákům 

Solidarita s druhými 

Rozvíjení kritických postojů k negativním jevům ve škole  

i společnosti 

Integrace žáků vyžadujících speciální péči 

Multikulturní výchova – porozumění odlišnému způsobu života lidí 

z jiných kultur 

Vytváření podmínek pro adaptaci žáků z jiných kulturních prostředí 

Ohleduplnost vůči starým a nemocným lidem 

Vhodné prostředí – funkční, estetické, bezpečné – spoluúčast  

na jeho úpravě 

Učit se ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, přírodě, kulturním 

a etickým hodnotám 

Kompetence pracovní Osvojování základních pracovních dovedností a návyků 

Důsledné dodržování bezpečnosti práce při činnostech ve škole 

Účast žáků při úpravách prostředí školy 

Uplatňování sebehodnocení žáků 

Uplatňování mezipředmětových vztahů při volbě povolání 

 

 



 

 

 

2. 5 Zabezpečení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

(SVP) 

 
Dítětem, žákem, či studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění 

svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě 

s ostatními, potřebuje poskytnutí podpůrných opatření vyplývajících z jeho individuálních 

potřeb na základě jeho zdravotního stavu, odlišného kulturního prostředí nebo jiných životních 

podmínek. 

 

2.5.1 Zásady práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  
 

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) školy je tvořeno výchovným poradcem, školním 

speciálním pedagogem, školním metodikem prevence pro první stupeň a školním metodikem 

prevence pro druhý stupeň, který zároveň koordinuje jeho činnost.  

Výchovný poradce je pedagogickým pracovníkem, který je pověřen spoluprací se školským 

poradenským zařízením.  

Členové ŠPP úzce spolupracují s místními zájmovými organizacemi, vzdělávacími institucemi, 

orgány, státními neziskovými organizacemi.  

Pedagogové se vzdělávají v této problematice v rámci DVPP. 

 

Jako podpůrná opatření pro žáky se SVP jsou ve škole využívána (dle doporučení ŠPZ) 

zejména: 

- respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků, jejich zvláštností, možností, 

pracovního tempa, 

- práce s názorem, 

- individuální časová dotace, 

- kladení reálných cílů,  

- práce s oceněním, doporučením, 

- střídání forem a činností během výuky, 

- pravidelná popisná zpětná vazba, práce s kritérii hodnocení, sebehodnocení, 

- propojení učiva do souvislostí, praktického života, 

- úzká spolupráce se zákonnými zástupci, 

- součinnost všech pedagogů, kteří se podílejí na vzdělávání žáka. 
 

 

2.5.2 Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení Plánu pedagogické 

podpory (PLPP) a Individuálního vzdělávacího plánu (IVP) žáka se SVP 

 

- Při zjištění obtíží u žáka  informuje vyučující třídního učitele a výchovného poradce. 

- Třídní učitel za metodické podpory výchovného poradce sestaví Plán pedagogické podpory. 

Na tvorbě PLPP spolupracují i ostatní vyučující žáka. 

- PLPP má písemnou podobu.  

- S PLPP třídní učitel prokazatelně (stvrzeno podpisem) seznámí zákonné zástupce žáka, rovněž 

všechny vyučující.  

- Poskytování podpůrných opatření prvního stupně třídní učitel s ostatními vyučujícími 

průběžně vyhodnocuje.  



- V případě potřeby třídní učitel za metodické podpory výchovného poradce PLPP upraví podle 

potřeb žáka.  

- Pokud budou daná podpůrná opatření dostatečná, budou pedagogičtí pracovníci pokračovat v 

jejich realizaci. 

 
 

- Pokud se podpůrná opatření budou jevit jako nedostatečná, doporučí výchovný poradce 

zákonnému zástupci žáka poradenskou pomoc školského poradenského zařízení.  

- Výchovný poradce zajistí bezodkladné předání Sdělení školy ke vstupnímu/kontrolnímu 

vyšetření v PPP, popř. Plánu pedagogické podpory školskému poradenskému zařízení.  

-  Pokud školské poradenské zařízení doporučí vzdělávání žáka dle Individuálního vzdělávacího 

plánu (IVP), bezodkladně vypracuje třídní učitel za metodické podpory výchovného poradce a 

ve spolupráci s vyučujícími ostatních předmětů tento dokument.  

- Za konečné vytvoření IVP, spolupráci se školským poradenským zařízením a spolupráci se 

zákonnými zástupci je odpovědný výchovný poradce. 

- Výchovný poradce seznámí všechny vyučující žáka včetně zákonných zástupců s vytvořeným 

IVP. Zákonný zástupce, třídní učitel a dotčení vyučující IVP podepíší.  

- Poskytování podpůrných opatření výchovný poradce v těsné spolupráci s třídním učitelem a 

s ostatními vyučujícími průběžně vyhodnocuje.  

-  Pokud jsou daná opatření dostatečná, pedagogičtí pracovníci nadále pokračují v jejich 

realizaci a úpravách dle potřeb žáka.  
 

 

2.6 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných 
 

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) školy je tvořeno výchovným poradcem, školním 

speciálním pedagogem, školním metodikem prevence pro první stupeň a školním metodikem 

prevence pro druhý stupeň, který zároveň koordinuje jeho činnost.  

Výchovný poradce je pedagogickým pracovníkem, který je pověřen spoluprací se školským 

poradenským zařízením, rovněž péčí o nadané a mimořádně nadané žáky.  

Členové ŠPP úzce spolupracují s místními zájmovými organizacemi, vzdělávacími institucemi, 

orgány, státními neziskovými organizacemi.  

Pedagogové se vzdělávají v této problematice v rámci DVPP. 

 
 

Výchovně vzdělávací proces naší školy žákům nadaným a mimořádně nadaným zajišťuje:  

- práci nad rámec základní výuky (složitější úlohy, seminární práce, prezentace v oblasti 

zájmů žáka, zadávání specifických úkolů apod.), 

- respektování individuálního pracovního tempa, 

- účast ve vědomostních soutěžích včetně přípravy na ně, 

- realizaci individuální výuku nadaných žáků formou konzultací, 

- na 1. stupni přípravu na osmileté gymnázium, 

- odpovídající propagaci a přípravu rodičů a veřejnosti na možnou diferenciaci v oblasti 

nepovinných předmětů a předmětů volitelných, 

- dělení tříd na skupiny = různá náročnost práce, 

- přeřazení mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku na základě zkoušky. 

 

 

 

 



2. 6. 1 Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení Plánu pedagogické 

podpory (PLPP) a Individuálního vzdělávacího plánu (IVP) nadaného a 

mimořádně nadaného 
 
 

-  Při zjištění nadání a mimořádného nadání informuje vyučující daného předmětu třídního 

učitele a výchovného poradce.  

- Učitel předmětu, ve kterém se projevuje mimořádné nadání, vytvoří s metodickou podporou 

výchovného poradce Plán pedagogické podpory. Na tvorbě PLPP se podílí také třídní učitel, 

popř. vyučující dalších předmětů, kde se projevuje nadání žáka. 

 - S PLPP třídní učitel prokazatelně (stvrzeno podpisem) seznámí zákonné zástupce žáka, 

rovněž všechny vyučující.  

- Poskytování podpory učitel daného předmětu s ostatními vyučujícími průběžně vyhodnocuje.  

- V případě potřeby učitel za metodického vedení výchovného poradce PLPP upraví podle 

potřeb žáka.  

- Pokud budou daná podpůrná opatření dostatečná, budou pedagogičtí pracovníci pokračovat v 

jejich realizaci.  
 

 

- Pokud se podpůrná opatření vyplývající z PLPP budou jevit jako nedostatečná, doporučí 

výchovný poradce zákonnému zástupci žáka poradenskou pomoc školského poradenského 

zařízení.  

- Výchovný poradce zajistí bezodkladné předání Sdělení školy ke vstupnímu/kontrolnímu 

vyšetření v PPP, popř. Plánu pedagogické podpory školskému poradenskému zařízení.  

-  Pokud školské poradenské zařízení doporučí vzdělávání žáka dle Individuálního vzdělávacího 

plánu (IVP), bezodkladně vypracuje třídní učitel za metodické podpory výchovného poradce a 

ve spolupráci s vyučujícími těch předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání, tento 

dokument.  

- Za konečné vytvoření IVP, spolupráci se školským poradenským zařízením a spolupráci se 

zákonnými zástupci je odpovědný výchovný poradce. 

- Výchovný poradce seznámí všechny vyučující žáka včetně zákonných zástupců s vytvořeným 

IVP. Zákonný zástupce, třídní učitel a dotčení vyučující IVP podepíší.  

- Poskytování podpůrných opatření výchovný poradce v těsné spolupráci s třídním učitelem a s 

vyučujícími průběžně vyhodnocuje.  

- V případě potřeby učitel daného předmětu za metodické podpory výchovného poradce IVP 

aktualizuje v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb žáka. 

 • Pokud jsou daná opatření dostatečná, pedagogičtí pracovníci nadále pokračují v jejich 

realizaci. 
 

 
 

2.7 Průřezová témata 
 

Tuto oblast členíme na: 

■ Osobnostní a sociální výchovu, 

■ Výchovu demokratického občana, 

■ Výchovu k myšlení v evropských a globálních souvislostech, 

■ Multikulturní výchovu, 

■ Environmentální výchovu, 

■ Mediální výchovu, 



■ Finanční gramotnost. 

 

2.7.1  Osobnostní a sociální výchova 
 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností:  

□ vede k porozumění sobě samému a druhým, 

□ napomáhá k zvládání vlastního chování, 

□ přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni, 

□ rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné vědomosti, 

□ utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci, 

□ umožňuje získání základních sociálních dovedností pro řešení složitých situací (např. 

konfliktů), 

□ formuje studijní dovednosti, 

□ podporuje dovednosti a přináší vědomosti týkající se duševní hygieny. 

 

V oblasti postojů a hodnot: 

□ pomáhá k utváření pozitivního (nezraňujícího) postoje k sobě samému a k druhým, 

□ vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci, 

□ vede k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů k řešení problémů, 

□ přispívá k uvědomování mravních rozměrů různých způsobů lidského chování, 

□ napomáhá primární prevenci sociálně patologických jevů a škodlivých způsobů 

chování, 

 

 

 

 

 

Tematické okruhy průřezového tématu 
 

Osobnostní rozvoj  

1. Rozvoj schopností poznávání - cvičení smyslového vnímání, pozornosti                     a 

soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení           a 

studium. 

2. Sebepoznání a sebepojetí - já jako zdroj informací o sobě; druzí jako zdroj informací 

o mně; moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty); co o sobě vím a co ne; jak 

se promítá mé já v mém chování; můj vztah ke mně samé/mu; moje učení; moje vztahy           k 

druhým lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí. 

3. Seberegulace a sebeorganizace - cvičení sebekontroly, sebeovládání - regulace 

vlastního jednání i prožívání, vůle; organizace vlastního času, plánování učení a studia; 

stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení. 

4. Psychohygiena - dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému; 

sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích; dobrá organizace času; 

dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění-relaxace, 

efektivní komunikace atd.); hledání pomoci při potížích. 

5. Kreativita - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, 

originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti "dotahovat" nápady do reality), 

tvořivost v mezilidských vztazích. 

 

 



Sociální rozvoj  

1. Poznávání lidí - vzájemné poznávání se ve skupině/třídě; rozvoj pozornosti vůči 

odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech; chyby při poznávání lidí. 

2. Mezilidské vztahy - péče o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy, empatie a 

pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc; lidská práva jako regulativ 

vztahů; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální 

skupiny).. 

3. Komunikace - řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného 

člověkem, řeč lidských skutků; cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání; 

dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (technika řeči, výraz řeči, cvičení                     v 

neverbálním sdělování); specifické komunikační dovednosti (monologické formy - vstup   do 

tématu „rétorika“); dialog (vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogů); komunikace v 

různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení 

konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.); efektivní strategie: asertivní komunikace, 

dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená       a pozitivní komunikace; 

pravda, lež a předstírání v komunikaci 

4. Kooperace - rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci 

nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat         

na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.); rozvoj sociálních 

dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, 

vedení a organizování práce skupiny); rozvoj individuálních a sociálních dovedností            pro 

etické zvládání situací soutěže, konkurence. 

 

Morální rozvoj  

1. Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - dovednosti pro řešení problémů           a 

rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí - problémy v mezilidských 

vztazích, zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů, problémy v seberegulaci.  

2. Hodnoty, postoje, praktická etika - analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot         a 

jejich projevů v chování lidí; vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, 

spravedlivost, respektování atd.; pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává 

protislužbu); dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne. 

 

2.7.2 Výchova demokratického občana 
 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: 

□ vede k aktivnímu postoji v obhajování a dodržování lidských práv a svobod, 

□ vede k pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti, 

□ umožňuje participovat na rozhodnutích celku s vědomím vlastní odpovědnosti za tato 

rozhodnutí a s vědomím jejich důsledků,  

□ rozvíjí a podporuje komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a prezentační 

schopnosti a dovednosti, 

□ prohlubuje empatii, schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování, 

□ vede k uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení, 

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: 

□ vede k otevřenému, aktivnímu, zainteresovanému  postoji v životě, 

□ vychovává k úctě k zákonu, 

□ rozvíjí disciplinovanost a sebekritiku, 

□ učí sebeúctě a sebedůvěře, samostatnosti a angažovanosti 

□ přispívá k utváření hodnot jako je spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance              a 

odpovědnost, 



□ rozvíjí a podporuje schopnost zaujetí vlastního stanoviska v pluralitě názorů, 

□ motivuje k ohleduplnosti a ochotě pomáhat zejména slabším, 

□ umožňuje posuzovat a hodnotit společenské jevy, procesy, události a problémy            z 

různých úhlů pohledu (lokální, národní, evropská, globální dimenze), 

□ vede k respektování kulturních, etnických a jiných odlišností, 

□ vede k asertivnímu jednání a ke schopnosti kompromisu. 

 

Tematické okruhy průřezového tématu 
 

1. Občanská společnost a škola - škola jako model otevřeného partnerství                      a 

demokratického společenství, demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole; 

způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy (význam 

aktivního zapojení žáků do žákovské samosprávy - žákovských rad či parlamentů); formy 

participace žáků na životě místní komunity; spolupráce školy se správními orgány                   a 

institucemi v obci. 

2. Občan, občanská společnost a stát - občan jako odpovědný člen společnosti (jeho  

práva a povinnosti, schopnost  je aktivně uplatňovat, přijímat odpovědnost za své postoje 

a činy, angažovat se a být zainteresovaný na zájmu celku); Listina základních práv a svobod, 

práva a povinnosti občana; úloha občana v demokratické společnosti; základní principy 

a hodnoty demokratického politického systému (právo, spravedlnost, diferenciace, 

různorodost); principy soužití s minoritami (vztah k jinému, respekt k identitám, vzájemná 

komunikace a spolupráce, příčiny nedorozumění a zdroje konfliktů). 

3. Formy participace občanů v politickém životě - volební systémy a demokratické 

volby a politika (parlamentní, krajské a komunální volby); obec jako základní jednotka 

samosprávy státu; společenské organizace a hnutí.  

4. Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - demokracie jako 

protiváha diktatury a anarchie; principy demokracie; základní kategorie fungování demokracie 

(spravedlnost, řád, norma, zákon, právo, morálka); význam Ústavy jako základního zákona 

země; demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů v osobním životě i ve společnosti. 

 

2.7.3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: 

□ rozvíjí a integruje základní vědomosti potřebné pro porozumění sociálním a kulturním 

odlišnostem mezi národy, 

□ prohlubuje porozumění vlivu kulturních, ideologických a sociopolitických rozdílů       na 

vznik a řešení globálních problémů v jejich vzájemných souvislostech, 

□ prohlubuje základní vědomosti nezbytné pro pochopení struktury a funkcí 

mezinárodních a nevládních organizací, jejich vlivu na řešení globálních i lokálních 

problémů v oblasti humanitární, politické, sociální, ekonomické, kulturní a dodržování 

lidských práv, 

□ rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu, 

nacházet společné znaky a odlišnosti a hodnotit je v širších souvislostech, 

□ rozšiřuje a prohlubuje dovednosti potřebné pro orientaci v evropském prostředí, 

seberealizaci a řešení reálných situací v otevřeném evropském prostoru, 

□ prohlubuje vědomosti potřebné k pochopení souvislostí evropských kořenů                   a 

kontinuity evropského vývoje a podstaty evropského integračního procesu , 

□ vede k pochopení významu společných politik a institucí Evropské unie; seznamuje     s 

dopadem jejich činnosti na osobní i občanský život jednotlivce i s možnostmi jejich 

zpětného ovlivňování a využívání, 



□ vede k poznání a pochopení života a díla významných Evropanů a iniciuje zájem žáků 

o osobnostní vzory, 

□ rozvíjí schopnost racionálně uvažovat, projevovat a korigovat emocionální zaujetí       v 

situacích motivujících k setkávání, srovnávání a hledání společných evropských 

perspektiv. 

 

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: 

□ pomáhá překonávat stereotypy a předsudky, 

□ obohacuje pohledy žáka na sebe sama z hlediska otevřených životních perspektiv 

rozšířených o možnosti volby  v evropské a mezinárodní dimenzi, 

□ kultivuje postoje k Evropě jako širší vlasti a ke světu jako globálnímu prostředí života, 

□ utváří pozitivní postoje k jinakosti a kulturní rozmanitosti, 

□ podporuje pozitivní postoje k tradičním evropským hodnotám, 

□ upevňuje osvojování vzorců chování evropského občana a smysl pro zodpovědnost. 

 

Tematické okruhy průřezového tématu 
 

1. Evropa a svět nás zajímá - rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa; 

místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu; naši sousedé             v 

Evropě; život dětí v jiných zemích; lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy. 

2. Objevujeme Evropu a svět - naše vlast a Evropa; evropské krajiny; Evropa a svět; 

mezinárodní setkávání; státní a evropské symboly; Den Evropy; život Evropanů a styl života 

v evropských rodinách; životní styl a vzdělávání mladých Evropanů. 

3. Jsme Evropané - kořeny a zdroje evropské civilizace; klíčové mezníky evropské 

historie; Evropská integrace; instituce Evropské unie a jejich fungování; čtyři svobody a jejich 

dopad na život jedince; co Evropu spojuje a co ji rozděluje; mezinárodní organizace a jejich 

přispění k řešení problémů dětí a mládeže. 

 

2.7.4.  Multikulturní výchova 
 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: 

□ poskytuje žákům základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách žijících 

v české a evropské společnosti, 

□ rozvíjí dovednost orientovat se v pluralitní společnosti a využívat interkulturních 

kontaktů k obohacení sebe i druhých, 

□ učí žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, 

uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých, chápat a tolerovat odlišné zájmy, 

názory i schopnosti druhých, 

□ učí přijmout druhého jako jedince se stejnými právy, uvědomovat si, že všechny etnické 

skupiny a všechny kultury jsou rovnocenné a žádná není nadřazena jiné, 

□ rozvíjí schopnost poznávat a tolerovat odlišnosti jiných národnostních, etnických, 

náboženských, sociálních skupin a spolupracovat s příslušníky odlišných 

sociokulturních skupin, 

□ rozvíjí dovednost rozpoznat projevy rasové nesnášenlivosti a napomáhá prevenci vzniku 

xenofobie, 

□ učí žáky uvědomovat si možné dopady svých verbálních i neverbálních projevů 

a připravenosti nést odpovědnost za své jednání, 

□ poskytuje znalost některých základních pojmů multikulturní terminologie: kultura, 

etnikum, identita, diskriminace, xenofobie, rasismus, národnost, netolerance aj. 

 



V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: 

□ pomáhá žákům prostřednictvím informací vytvářet postoje tolerance a respektu            k 

odlišným sociokulturním skupinám, reflektovat zázemí příslušníků ostatních 

sociokulturních skupin a uznávat je, 

□ napomáhá žákům uvědomit si vlastní identitu, být sám sebou, reflektovat vlastní 

sociokulturní zázemí, 

□ stimuluje, ovlivňuje a koriguje jednání a hodnotový systém žáků, učí je vnímat odlišnost 

jako příležitost k obohacení, nikoli jako zdroj konfliktu, 

□ pomáhá uvědomovat si neslučitelnost rasové (náboženské či jiné) intolerance               s 

principy života v demokratické společnosti, 

□ vede k angažovanosti při potírání projevů intolerance, xenofobie, diskriminace            a 

rasismu, 

□ učí vnímat sebe sama jako občana, který se aktivně spolupodílí na utváření vztahu 

společnosti k minoritním skupinám. 

 

Tematické okruhy průřezového tématu 
 

1. Kulturní diference - jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti; 

člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika; poznávání 

vlastního kulturního zakotvení; respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců    nebo 

příslušníků etnik žijících v místě školy); základní problémy sociokulturních rozdílů       v České 

republice a v Evropě. 

2. Lidské vztahy - právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci; udržovat 

tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, 

náboženské, zájmové nebo generační příslušnost; vztahy mezi kulturami (vzájemné 

obohacování různých kultur, ale i konflikty vyplývající z jejich rozdílnosti); předsudky a vžité 

stereotypy (příčiny a důsledky diskriminace); důležitost integrace jedince v rodinných, 

vrstevnických a profesních vztazích; uplatňování principu slušného chování (základní morální 

normy); význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti; tolerance, 

empatie, umět se vžít do role druhého; lidská solidarita, osobní přispění k zapojení žáků 

z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy. 

3. Etnický původ - rovnocennost všech etnických skupin a kultur; odlišnost lidí,          ale 

i jejich vzájemná rovnost; postavení národnostních menšin; základní informace o různých 

etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti; různé způsoby života, 

odlišné myšlení a vnímání světa; projevy rasové nesnášenlivosti - jejich rozpoznávání a důvody 

vzniku. 

4. Multikulturalita - multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj               v 

budoucnosti; multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování; specifické rysy jazyků 

a jejich rovnocennost; naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných 

sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem; význam užívání cizího jazyka jako 

nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání. 

5. Princip sociálního smíru a solidarity - odpovědnost a přispění každého jedince        za 

odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám; nekonfliktní život                    v 

multikulturní společnosti; aktivní spolupodílení dle svých možností na přetváření společnosti, 

zohlednění potřeb minoritních skupin; otázka lidských práv, základní dokumenty. 

 

 

2.7.5.  Environmentální výchova 
 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: 



□ rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům 

lidských činností na prostředí, 

□ vede k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožování, 

□ přispívá k poznávání a chápání souvislostí mezi vývojem lidské populace a vztahy 

k prostředí v různých oblastech světa,  

□ umožňuje pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy a vlastní 

odpovědností ve vztazích k prostředí, 

□ poskytuje znalosti, dovednosti a pěstuje návyky nezbytné pro každodenní žádoucí 

jednání občana vůči prostředí, 

□ ukazuje modelové příklady jednání z hledisek životního prostředí a udržitelného rozvoje 

žádoucích i nežádoucích, 

□ napomáhá rozvíjení spolupráce v péči o životní prostředí na místní, regionální, evropské 

i mezinárodní úrovni, 

□ seznamuje s principy udržitelnosti rozvoje společnosti, 

□ učí hodnotit objektivnost a závažnost informací týkajících se ekologických problémů, 

□ učí komunikovat o problémech životního prostředí, vyjadřovat, racionálně obhajovat 

a zdůvodňovat své názory a stanoviska. 

 

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: 

□ přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty, 

□ vede k odpovědnosti ve vztahu k biosféře, k ochraně přírody a přírodních zdrojů, 

□ vede k pochopení významu a nezbytnosti udržitelného rozvoje jako pozitivní 

perspektivy dalšího vývoje lidské společnosti, 

□ podněcuje aktivitu, tvořivost, toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí, 

□ přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot prostředí, 

□ vede k angažovanosti v řešení problémů spojených s ochranou životního prostředí, 

□ vede k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví. 

 

Tematické okruhy průřezového tématu  
 

1. Ekosystémy - les (les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční významy lesa); 

pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na nich, pole          a 

jejich okolí); vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, důležitost       pro 

krajinnou ekologii); moře (druhová odlišnost, význam pro biosféru, mořské řasy a kyslík, 

cyklus oxidu uhličitého) a tropický deštný les (porovnání, druhová rozmanitost, ohrožování, 

globální význam a význam pro nás); lidské sídlo - město - vesnice (umělý ekosystém, jeho 

funkce a vztahy k okolí, aplikace na místní podmínky); kulturní krajina (pochopení hlubokého 

ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek). 

2. Základní podmínky života - voda (vztahy vlastností vody a života, význam vody    pro 

lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u nás, způsoby řešení); ovzduší 

(význam pro život na Zemi, ohrožování ovzduší a klimatické změny, propojenost světa, čistota 

ovzduší u nás); půda (propojenost složek prostředí, zdroj výživy, ohrožení půdy, rekultivace a 

situace v okolí, změny v potřebě zemědělské půdy, nové funkce zemědělství v krajině; ochrana 

biologických druhů (důvody ochrany a způsoby ochrany jednotlivých druhů); ekosystémy - 

biodiverzita (funkce ekosystémů, význam biodiverzity, její úrovně, ohrožování a ochrana ve 

světě a u nás); energie (energie a život, vliv energetických zdrojů    na společenský rozvoj, 

využívání energie, možnosti a způsoby šetření, místní podmínky); přírodní zdroje (zdroje 

surovinové a energetické, jejich vyčerpatelnost, vlivy na prostředí, principy hospodaření 

s přírodními zdroji, význam a způsoby získávání a využívání přírodních zdrojů v okolí). 



3. Lidské aktivity a problémy životního prostředí - zemědělství a životní prostředí, 

ekologické zemědělství; doprava a životní prostředí (význam a vývoj, energetické zdroje 

dopravy a její vlivy na prostředí, druhy dopravy a ekologická zátěž, doprava a globalizace); 

průmysl a životní prostředí (průmyslová revoluce a demografický vývoj, vlivy průmyslu       na 

prostředí, zpracovávané materiály a jejich působení, vliv právních a ekonomických nástrojů na 

vztahy průmyslu k ochraně životního prostředí, průmysl a udržitelný rozvoj společnosti); 

odpady a hospodaření s odpady (odpady a příroda, principy a způsoby hospodaření s odpady, 

druhotné suroviny); ochrana přírody a kulturních památek (význam ochrany přírody a 

kulturních památek; právní řešení u nás, v EU a ve světě, příklady z okolí, zásada předběžné 

opatrnosti; ochrana přírody při masových sportovních akcích - zásady MOV) změny v krajině 

(krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit, jejich reflexe                      a perspektivy); dlouhodobé 

programy zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti (Státní program EVVO, Agenda 

21 EU) a akce (Den životního prostředí OSN, Den Země apod.). 

4. Vztah člověka k prostředí - naše obec (přírodní zdroje, jejich původ, způsoby 

využívání a řešení odpadového hospodářství, příroda a kultura obce a její ochrana, zajišťování 

ochrany životního prostředí v obci - instituce, nevládní organizace, lidé); náš životní styl 

(spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí); aktuální (lokální) 

ekologický problém (příklad problému, jeho příčina, důsledky, souvislosti, možnosti                a 

způsoby řešení, hodnocení, vlastní názor, jeho zdůvodňování a prezentace); prostředí           a 

zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, jejich komplexní a synergické působení, možnosti 

a způsoby ochrany zdraví); nerovnoměrnost života na Zemi (rozdílné podmínky prostředí a 

rozdílný společenský vývoj na Zemi, příčiny a důsledky zvyšování rozdílů globalizace a 

principy udržitelnosti rozvoje, příklady jejich uplatňování ve světě, u nás). 

 

2.7.6.  Mediální výchova 
 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: 

□ přispívá ke schopnosti úspěšně a samostatně se zapojit do mediální komunikace, 

□ umožňuje rozvíjet schopnost analytického přístupu k mediálním obsahům a kritického 

odstupu od nich, 

□ učí využívat potenciál médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění volného 

času, 

□ umožňuje pochopení cílů a strategií vybraných mediálních obsahů, 

□ vede k osvojení si základních principů vzniku významných mediálních obsahů (zvl. 

zpravodajských), 

□ umožňuje získat představy o roli médií v klíčových společenských situacích                  a 

v demokratické společnosti vůbec (včetně právního kontextu), 

□ vytváří představu o roli médií v každodenním životě v regionu (v lokalitě), 

□ vede k rozeznávání platnosti a významu argumentů ve veřejné komunikaci, 

□ rozvíjí komunikační schopnost, zvláště při veřejném vystupování a stylizaci psaného 

a mluveného textu, 

□ přispívá k využívání vlastních schopností v týmové práci i v redakčním kolektivu, 

□ přispívá ke schopnosti přizpůsobit vlastní činnost potřebám a cílům týmu. 

 

 

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: 

□ rozvíjí citlivost vůči stereotypům v obsahu médií i způsobu zpracování mediálních 

sdělení, 

□ vede k uvědomování si hodnoty vlastního života (zvláště volného času)                        a 

odpovědnosti za jeho naplnění, 



□ rozvíjí citlivost vůči předsudkům a zjednodušujícím soudům o společnosti (zejména 

o menšinách) i jednotlivci, 

□ napomáhá k uvědomění si možnosti svobodného vyjádření vlastních postojů                 a 

odpovědnosti za způsob jeho formulování a prezentace. 

 

Tematické okruhy průřezového tématu 
 

1. Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - pěstování kritického přístupu            ke 

zpravodajství a reklamě; rozlišování zábavních („bulvárních“) prvků ve sdělení                 od 

informativních a společensky významných; hodnotící prvky ve sdělení (výběr slov              a 

záběrů); hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením; chápání 

podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů a pravidel; identifikování základních 

orientačních prvků v textu. 

2. Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - různé typy sdělení, jejich 

rozlišování a jejich funkce; rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi „faktickým“ a „fiktivním“ 

obsahem; hlavní rysy reprezentativnosti (rozlišení reality od médii zobrazovaných stereotypů, 

jako reprezentace reality); vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti (rozlišení sdělení 

potvrzujících předsudky a představy od sdělení vycházejících ze znalosti problematiky 

a nezaujatého postoje); identifikace společensky významných hodnot v textu, prvky 

signalizující hodnotu, o kterou se sdělení opírá; identifikace zjednodušení mediovaných 

sdělení, opakované užívání prostředků (ve zpravodajství, reklamě i zábavě). 

3. Stavba mediálních sdělení - příklady pravidelností v uspořádání mediovaných sdělení, 

zejména ve zpravodajství (zpravodajství jako vyprávění, sestavování příspěvků podle kritérií); 

principy sestavování zpravodajství a jejich identifikace, pozitivní principy (význam   a 

užitečnost), zezábavňující principy (negativita, blízkost, jednoduchost, přítomnost); příklady 

stavby a uspořádání zpráv (srovnávání titulních stran různých deníků) a dalších mediálních 

sdělení (například skladba a výběr sdělení v časopisech pro dospívající). 

4. Vnímání autora mediálních sdělení - identifikování postojů a názorů autora               v 

mediovaném sdělení; výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření či zastření názoru a 

postoje i pro záměrnou manipulaci; prvky signalizující explicitní či implicitní vyjádření 

hodnocení, výběr a kombinace slov, obrazů a zvuků z hlediska záměru a hodnotového 

významu. 

5. Fungování a vliv médií ve společnosti - organizace a postavení médií ve společnosti; 

faktory ovlivňující média, interpretace vlivů působících na jejich chování; způsoby financování 

médií a jejich dopady; vliv médií na každodenní život, společnost, politický život a kulturu z 

hlediska současné i historické perspektivy; role médií v každodenním životě jednotlivce, vliv 

médií na uspořádání dne, na rejstřík konverzačních témat, na postoje a chování; role médií v 

politickém životě (předvolební kampaně a jejich význam); vliv médií na kulturu (role filmu a 

televize v životě jednotlivce, rodiny, společnosti); role médií v politických změnách. 

6. Tvorba mediálního sdělení - uplatnění  a výběr výrazových prostředků a jejich 

kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně (společensky a situačně) vhodných 

sdělení; tvorba mediálního sdělení pro školní časopis, rozhlas, televizi či internetové médium; 

technologické možnosti a jejich omezení. 

7. Práce v realizačním týmu - redakce školního časopisu, rozhlasu, televize                   či 

internetového média; utváření týmu, význam různých věkových a sociálních skupin            pro 

obohacení týmu, komunikace a spolupráce v týmu; stanovení si cíle, časového harmonogramu 

a delegování úkolů a zodpovědnosti; faktory ovlivňující práci v týmu; pravidelnost mediální 

produkce. 

 

 



2.7.7. Finanční gramotnost 
 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: 

□ umožňuje porozumět podstatě finanční gramotnosti 

□ umožňuje používání a porozumění odborným pojmům 

□ prezentuje finanční svět v širších souvislostech 

□ umožňuje řešit problémy běžného života 

□ umožňuje využívat moderní informační a komunikační technologie 

 

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: 

□ umožňuje rozvoj kritického myšlení 

□ naučí neupřednostňovat některé konkrétní produkty, služby a instituce 

□ umožňuje kooperaci 

□ vytváří představu o skutečné hodnotě peněz 

 

Tematické okruhy průřezového tématu 
 

1. Peněžní gramotnost – správa hotovostních a bezhotovostních peněz a transakcí s nimi, 

správa nástrojů (běžný účet, platební karta apod.) 

2. Cenová gramotnost – porozumění cenovým mechanismům a inflaci, banka jako  

správce peněz - inflace  

3. Rozpočtová gramotnost – osobní a rodinný rozpočet, nárok na reklamaci - základní 

práva spotřebitelů, zvládat různé životní situace z finančního hlediska, správa 

finančních aktiv (vklady, pojištění, úročení apod.), správa finančních závazků (úvěry, 

leasingy), orientace na trhu finančních produktů, volba nejvhodnějších pro danou situaci 

 

 

2.7.8.   Realizace průřezových témat ve výuce 
 

ŠVP preferuje dva způsoby realizace průřezových témat. Jedná se o: 

- integraci do předmětu 

- projekty 

 

2.7.8.1 Integrace do předmětu 
 

Průřezová témata jsou integrována na základě učiva v daném předmětu a ročníku. 

 

 

2.7.8.2 Projekty 
 

Projekty jsou dalším způsobem realizace „Průřezových témat“. Jsou pojaty různým způsobem. 

Liší se délkou, počtem pracujících skupin, tříd a podobně. 
 

 

 

 

 

 

 

 



3 Učební plán a organizace vzdělávání 
 

3.1  Organizace výuky 
  

Výuka probíhá v 1. – 9. ročníku školy. Náš školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací 

období:  

1. období zahrnuje 1. – 3. ročník,  

2. období 4. – 5. ročník,  

3. období 6. – 9. ročník.  

ŠVP vymezuje jako závazný výstup očekávané kompetence 2. a 3. období. 

 

Základní vyučovací jednotkou je vyučovací hodina (45 min). Na začátku školního roku je 

vytvořen rozvrh hodin, který je možné, zejména na 1. stupni a při zachování časových proporcí 

jednotlivých předmětů, měnit v závislosti na aktuální situaci a konkrétní potřebě. Změny a 

úpravy musí být projednány v metodických komisích, pedagogické radě a potvrzeny ředitelem 

školy.   

Kromě vyučovací hodiny lze realizovat výuku i jiným typem vyučovací jednotky s odlišným 

časovým úsekem při dodržení zásad hygieny školní práce (přestávky, relaxace apod.). Při 

realizaci dílčích školních programů a projektů je nutné respektovat závaznost minimálních 

hodinových dotací pro jednotlivé vyučovací předměty (obory vzdělávacích oblastí) pro daný 

ročník.  

 

Metody a formy výuky školní vzdělávací program nestanovuje závazně. Ponechává na 

vyučujícím, aby pro dosažení očekávané kompetence zvolil sám takové metody a formy výuky, 

které povedou k očekávanému efektu. Použité formy a metody by měly v dětech vyvolávat 

touhu po poznávání, provokovat jejich zvědavost, stimulovat kladné rysy lidské povahy. 

Respektování osobnosti dítěte a uplatňování principu pozitivní motivace by měly být 

neodmyslitelnými prvky práce vyučujícího. 

 

 

3.2  Vyučovací předměty 
 

Vzdělávací obsah jednotlivých vzdělávacích oblastí a oborů vzdělávacích oblastí RVP je ve 

školním vzdělávacím programu rozpracován do konkrétních vyučovacích předmětů, které škola 

žákům v daném vzdělávacím období v jednotlivých ročnících nabízí. Skladba těchto předmětů 

respektuje závazný platný Rámcový učební plán pro základní vzdělávání, zohledňuje aktuální 

vzdělávací podmínky školy a vytčené vzdělávací priority. ŠVP rozlišuje vzdělávací předměty: 

povinné, povinně volitelné a nepovinné.  

Před výčtem předmětů uvádíme několik poznámek. 

 

a) 1. stupeň 

 

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je rozšířen o předmět Komunikace. Tento 

předmět je určen k rozšíření možností pro získání kompetence komunikativní o jiné typy 

komunikativních dovedností mimo komunikaci jazykovou.  

 

Povinně volitelné předměty ( Specializovaný český jazyk, Specializovaná matematika) slouží 

jako vyrovnávací (specializované) hodiny (zejména pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami dle doporučení PPP/SPC), jako hodiny rozvíjející nadání žáků v jimi vybrané oblasti 

nebo (5. ročník) jako hodiny s rozšiřujícím vzdělávacím obsahem připravující žáky na další 



studium. Jejich konkrétní vzdělávací výstup a obsah stanovuje vyučující podle individuálních 

vzdělávacích potřeb zařazených žáků. Tyto volitelné předměty nejsou samostatnými 

vyučovacími předměty. Jako takové nebudou samostatně klasifikovány ani uváděny na 

vysvědčení (rozhoduje ředitel školy). 

 

b)   2. stupeň  

 

Předmět Občanská a rodinná výchova odpovídá vzdělávacímu oboru Výchova k občanství. 

Obsahuje i část náplně vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a průřezového tématu Volba 

povolání. Jeho náplní je nejen vytváření postojů občanských, ale i postojů rodinných, rozvoj 

kompetencí sociálních a pracovních, a je v něm integrován doplňující vzdělávací obor Etická 

výchova. 

 

Předmět Výchova ke zdraví je obsahově navázán na Občanskou a rodinnou výchovu, Tělesnou 

výchovu, Pracovní výchovu, Přírodopis a je v něm integrován doplňující vzdělávací obor 

Etická výchova. Předmět je vyučován v 6. ročníku.      

 

Předmět Další cizí jazyk je koncipován jako povinně volitelný předmět, kde žáci vybírají 

z nabídky jazyků – Německý jazyk, Francouzský jazyk, Ruský jazyk a Španělský jazyk. 

Předmět je vyučován v týdenní dotaci 2 hodiny v 7. – 9. ročníku. 

 

Povinně volitelné předměty jsou rozděleny do dvou skupin. První skupinu tvoří Matematika – 

cvičení a Český jazyk – cvičení. Konkrétní vzdělávací výstupy a obsah stanovuje vyučující   na 

začátku každého školního roku podle individuálních vzdělávacích potřeb zařazených žáků. Tato 

skupina předmětů je vyučována v týdenní dotaci 1 hodina v 7. a 2 hodiny v 8. a 9.  ročníku. 

Tyto volitelné předměty nejsou samostatnými vyučovacími předměty. Jako takové nebudou 

samostatně klasifikovány ani uváděny na vysvědčení (rozhoduje ředitel školy). 

Druhou skupinu povinně volitelných předmětů tvoří Seminář společensko-vědních předmětů, 

Seminář přírodovědných předmětů, Estetická výchova, Volitelná informatika, Sportovní 

výchova a Konverzace v anglickém jazyce. Volitelné předměty jsou v ŠVP koncipovány jako 

aktuální vzdělávací nabídka reagující na aktuální vzdělávací požadavky žáků a na aktuální 

vzdělávací podmínky a možnosti školy. Škola v učebních plánech pro daný školní rok uvede, 

které volitelné předměty, ve kterých ročnících a v jaké týdenní hodinové dotaci nabízí. Žáci 

jsou povinni (v závazném počtu hodin pro daný ročník) vybrat si z uvedené nabídky. Tato 

skupina předmětů je vyučována v týdenní dotaci 2 hodiny v 8. – 9. ročníku. Předmět je 

samostatně klasifikován. O zařazení žáka do skupiny volitelného předmětu rozhoduje ředitel 

školy.  

 

 

3.3  Skladba vyučovacích předmětů 
 

3.3.1  Vyučovací předměty 
 

Č. VYUČ. PŘEDMĚT ZKRATKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST 
1. Český jazyk ČJ Jazyk a jazyková komunikace 

2. Komunikace K Jazyk a jazyková komunikace 

3. 1. cizí jazyk - Anglický jazyk AJ Jazyk a jazyková komunikace 

4. Matematika M Matematika a její aplikace 

5. Informatika Inf Informační a komunikační technologie 



6. Prvouka Prv Člověk a jeho svět 

7. Vlastivěda Vl Člověk a jeho svět 

8. Přírodověda Přv Člověk a jeho svět 

9. Dějepis D Člověk a společnost 

10. Občanská a rodinná výchova ORV Člověk a společnost, Člověk a zdraví 

11. Fyzika F Člověk a příroda 

12. Chemie Ch Člověk a příroda 

13. Přírodopis Př Člověk a příroda, Člověk a zdraví 

14. Zeměpis Z Člověk a příroda, Člověk a společnost 

15. Hudební výchova HV Umění a kultura 

16. Výtvarná výchova VV Umění a kultura 

17. Tělesná výchova TV Člověk a zdraví 

18. Výchova ke zdraví VZ Člověk a zdraví 

19. Pracovní výchova PV Člověk a svět práce 
 

 

  

3.3.2  Povinně volitelné předměty 
 

Č. Povinně volitelný předmět Zkratka Vyuč. předmět Ročník 
1. Další cizí jazyk NJ, RJ, FJ, 

ŠpJ 

xx 7. – 9. 

2. Matematika – cvičení Mcv Matematika 7. – 9. 

3. Český jazyk – cvičení Čcv Český jazyk 7. – 9. 

4. Český jazyk – specializovaný Čsp Český jazyk     1. – 5. 

5. Matematika – specializovaná Msp Matematika 3. – 5. 

6. Estetická výchova Est xx 8. – 9. 

7. Volitelná informatika VInf xx 8. – 9. 

8. Seminář z přírodovědných předmětů Spp xx 8. – 9. 

9. Seminář ze společenskovědních 

předmětů 

Ssp xx 8. – 9. 

10. Sportovní výchova SV xx 8. – 9. 

11. Konverzace v anglickém jazyce AJK xx 8. – 9. 

 

3.3.3  Nepovinné předměty 
 

Nepovinné předměty jsou ve školním vzdělávacím programu koncipovány jako aktuální 

nabídka reagující na aktuální vzdělávací požadavky žáků a na aktuální vzdělávací podmínky   a 

možnosti školy. Škola v učebních plánech pro daný školní rok uvede, které nepovinné 

předměty, ve kterých ročnících a v jaké týdenní hodinové dotaci nabízí. Skladbu předmětů 

schvaluje na návrh metodických komisí ředitel školy. 

   

Č. Nepovinný předmět Zkratka Ročník 
1. Sportovní hry - chlapci SH 6. – 9. 

2. Sportovní hry - dívky SHd 6. – 9. 

3. Pohybové hry PH                   3.– 5.  

 

 



3.3.4 Předmět speciálně pedagogické péče 

 
PSPP je forma další péče o žáka ve škole, která má přispět ke zlepšení aktuálních obtíží žáka, 

zaměřené například na rozvoj grafomotorických dovedností žáka, na podporu při reedukaci 

specifických poruch učení. Předmět je směřován k rozvoji percepčně-motorických funkcí, 

rozvoji jazykových kompetencí a komunikačních dovedností, k rozvoji prostorové orientace a 

orientaci v čase, pozornosti, paměti atd. (zajišťuje speciální pedagog, psycholog) či k zajištění 

logopedické péče (speciální pedagog). Předmět speciálně pedagogické péče nemá povahu 

povinné vyučovací hodiny a nezapočítává se do maximálního týdenního počtu povinných 

vyučovacích hodin stanoveného pro jednotlivé ročníky příslušným rámcovým vzdělávacím 

programem.   

 

3.3.5  Průřezová témata 
 

· Osobnostní a sociální výchova 

· Výchova demokratického občana 

· Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

· Multikulturní výchova 

· Environmentální výchova 

· Mediální výchova. 

 

Z možných způsobů zpracování průřezových témat preferuje ŠVP integraci do vyučovacích 

předmětů a podobu projektů v jednotlivých ročnících. 

 

3.4  Učební plán 
 

1. stupeň 

Předmět   1. 2. 3. 4. 5. Celkem z toho 

disponibilní 
Český jazyk   8 8 

 

8 7 6 37 4 

Komunikace   x  1  x  x x  1 1 

Cizí jazyk   0,5 0,5 3 3 3 10 1 

Matematika   4 5 4 4 4 21 1 

Informatika   x x x x 1 1  

Prvouka Člověk a jeho svět 2 2 2 x x 6  

Vlastivěda   x x x 2 2 4 2 

Přírodověda   x x x 2 2 4 2 

Hudební výchova Umění a kultura 1 1 1 1 1 5  

Výtvarná výchova   1 1 1 2 2 7  

Tělesná výchova   2 2 2 2 2 10  

Pracovní výchova   1 1 1 1 1 5  

Povinně  

volitelné předměty 

Čsp, Msp,  0,5 0,5 2 2 2 7 5 

Celkem   20 22 24 26 26 118 16 

 

 

 



 

2. stupeň 

Předmět   6. 7. 8. 9. Celkem z toho 

disponibilní 
Český jazyk   5 4 3 4 16 1 

1.cizí jazyk   3 3 3 3 12  

Matematika   4 4 4 4 16 1 

Informatika   1 1 0 0 2 1 

Dějepis Člověk a společnost 1 2 2 2 7  

Občanská  

a rodinná výchova 

  1 1 1 1 4  

Zeměpis  Člověk a příroda 2 2 2 1 7 2 

Fyzika  1 2 2 2 7 1 

Chemie   x x 2 2 4  

Přírodopis   2 2 2 2 8 2 

Hudební výchova Umění a kultura 1 1 1 1 4  

Výtvarná výchova  2 2 1 1 6  

Tělesná výchova   2 2 2 2 8  

Výchova ke zdraví   2 0 0 0 2  

Pracovní výchova   1 1 1 1 4 1 

Další cizí jazyk Nj+RJ+FJ+ŠpJ 0 2 2 2 6  

Povinně volitelné 1 Čcv+Mcv 0 1 2 2 5 5 

Povinně volitelné 2 

– další cizí jazyk 

VNJ+Ssp+VInf+ 

+Spp+Est+SV+AJK 

0 0 2 2 4 4 

Celkem   28 30 32 32 122 18 

 

 

3.4.1  Přehled vyučovacích předmětů – 1. stupeň 
 

Vyuč. předmět Poznámky k předmětu 

Český jazyk Povinný předmět v 1. – 5. ročníku, hodinová dotace (37) je navýšena o 4 

hodiny z disponibilní časové dotace. Od 1. do 5. ročníku jej lze 

disponibilně navyšovat o 1 hodinu týdně jako specializované a 

vyrovnávací hodiny nebo jako přípravu nadaných žáků a přípravu žáků na 

přijímací zkoušky (5. ročník).  

Komunikace Povinný předmět ve 2. ročníku, hodinová dotace (1) vzata z disponibilní 

časové dotace. 

Anglický jazyk Povinný 1. cizí jazyk v 3. – 5. ročníku, hodinová dotace (10) je navýšena 

o 1 hodinu. (Cizí jazyk je vyučován v 1. i 2. ročníku s dotací půl hodiny 

týdně). Na jeho výuku navazuje povinná výuka v 6. – 9. ročníku. 

Matematika Povinný předmět v 1. – 5. ročníku, hodinová dotace (21) je navýšena o 1 

hodinu z disponibilní časové dotace. Dále jej lze disponibilně navyšovat o 

1 hodinu týdně v 3. – 5. ročníku jako specializované a vyrovnávací hodiny 

nebo jako přípravu nadaných žáků a přípravu žáků na přijímací zkoušky 

(5. ročník). 



Informatika Povinný předmět v 5. ročníku, hodinová dotace (1) odpovídá RVP.    Podle 

možností prostorových, materiálních a pedagogických výuka probíhá v 

celé třídě nebo ve skupinách. 

Prvouka Povinný předmět v 1. – 3. ročníku, hodinová dotace (6) odpovídá RVP. 

Vlastivěda Povinný předmět v 4. – 5. ročníku, hodinová dotace (4) je navýšena          o 

2 hodiny z disponibilní časové dotace. 

Přírodověda Povinný předmět v 4. – 5. ročníku, hodinová dotace (4) je navýšena          o 

2 hodiny z disponibilní časové dotace. 

Hudební výchova Povinný předmět v 1. – 5. ročníku, hodinová dotace (5) odpovídá RVP. 

Výtvarná výchova Povinný předmět v 1 – 5. ročníku, hodinová dotace (7) odpovídá RVP.    V 

1. – 3. ročníku se vyučuje 1 hodina týdně, ve vhodných případech lze 

vyučovat jako „dvouhodinovky“ 1 x  14 dní střídavě např. s Pv.              Ve 

4. – 5. ročníku se vyučují 2 hodiny týdně. 

Tělesná výchova Povinný předmět v 1. – 5. ročníku, hodinová dotace (10) odpovídá RVP.  

Český jazyk  

specializovaný 

Povinně volitelný předmět v 1. – 5. ročníku, hodinová dotace (4) odpovídá 

RVP a je navýšením hodinové dotace Čj.  Náplní předmětu jsou 

specializované a vyrovnávací hodiny nebo jako hodiny rozvíjející nadání 

žáků a přípravě žáků na přijímací zkoušky (5. ročník). 

Matematika 

specializovaná 

Povinně volitelný předmět v 3. – 5. ročníku, hodinová dotace (3) odpovídá 

RVP a je navýšením hodinové dotace M. Náplní předmětu jsou 

specializované a vyrovnávací hodiny nebo jako hodiny rozvíjející nadání 

žáků a přípravě žáků na přijímací zkoušky (5. ročník). 

  

 

 

3.4.2  Přehled vyučovacích předmětů – 2. stupeň 
 

Vyuč. předmět Poznámky k předmětu 
Český jazyk Povinný předmět v 6. – 9. ročníku, hodinová dotace (16) je navýšena      o 

1 hodinu z disponibilní časové dotace. V 6. ročníku se vyučuje 5 hodin 

týdně, v 7. a 9. ročníku se vyučují 4 hodiny týdně a v 8. ročníku 3 hodiny 

týdně. Dále jej lze disponibilně navyšovat o 0,5 hodinu týdně v 7. a o 1 

hodinu týdně v 8. a 9. ročníku jako specializované a vyrovnávací hodiny 

nebo jako přípravu nadaných žáků. 

Anglický jazyk Povinný předmět v 6. – 9. ročníku, hodinová dotace (12) odpovídá RVP. 

Výuka předmětu navazuje na 1. stupeň ZŠ. 

Matematika Povinný předmět v 6. – 9. ročníku, hodinová dotace (16) je navýšena      o 

1 hodinu z disponibilní časové dotace. Vyučují se 4 hodiny týdně         v 6. 

– 9. ročníku. Dále jej lze disponibilně navyšovat o 0,5 hodiny týdně v 7. 

ročníku a o 1 hodinu týdně v 8. a 9. ročníku jako specializované a 

vyrovnávací hodiny nebo jako přípravu nadaných žáků. 



Informatika Povinný předmět v 6. – 7. ročníku, hodinová dotace (2) je navýšena         o 

1 hodinu z disponibilní časové dotace. Vyučuje se 1 hodina týdně        ve 

skupinách nebo v celé třídě podle prostorových, materiálních                  a 

pedagogických možností.  

Dějepis Povinný předmět v 6. – 9. ročníku, hodinová dotace (7) odpovídá RVP.   V 

6. ročníku 1 hodina týdně. v 7., 8. a 9. ročníku se vyučují 2 hodiny týdně.  

Občanská               

a rodinná výchova 

Povinný předmět v 6. – 9. ročníku, hodinová dotace (4) odpovídá RVP. 

Vyučuje se 1 hodina týdně. Integruje doplňující vzdělávací obor Etická 

výchova. 

Zeměpis Povinný předmět v 6. – 9. ročníku, hodinová dotace (7) je navýšena         o 

2 hodiny z disponibilní časové dotace. V 6. – 8. ročníku se vyučují       2 

hodiny týdně, v 9. ročníku 1 hodina týdně. 

Fyzika Povinný předmět v 6. – 9. ročníku, hodinová dotace (7) je navýšena         o 

1 hodinu z disponibilní časové dotace. V 6. ročníku se vyučuje 1 hodina 

týdně, v 7. – 9. ročníku 2 hodiny týdně. 

Chemie Povinný předmět v 8. – 9. ročníku, hodinová dotace (4) odpovídá RVP. 

Vyučuje se 2 hodiny týdně. 

Přírodopis Povinný předmět v 6. – 9. ročníku, hodinová dotace (8) je navýšena         o 

2 hodiny z disponibilní časové dotace. Vyučuje se 2 hodiny týdně. 

Hudební výchova Povinný předmět v 6. – 9. ročníku, hodinová dotace (4) odpovídá RVP. 

Vyučuje se 1 hodiny týdně. 

Výtvarná výchova Povinný předmět v 6. – 9. ročníku, hodinová dotace (6) odpovídá RVP.   V 

6. a 7. ročníku se vyučují 2 hodiny týdně, v 8. a 9. ročníku 1 hodina týdně. 

Ve vhodných případech lze vyučovat v kombinaci s jiným předmětem ve 

„dvouhodinovkách“ 1 x 14 dní. 

Tělesná výchova Povinný předmět v 6. – 9. ročníku, hodinová dotace (8) odpovídá RVP. 

Vyučuje se 2 hodiny týdně. 

Výchova ke zdraví Povinný předmět v 6. ročníku, hodinová dotace (2) odpovídá RVP. 

Vyučuje se 2 hodiny týdně. Náplň předmětu navazuje na Občanskou a 

rodinnou výchovu, Přírodopis a Tělesnou výchovu. Integruje doplňující 

vzdělávací obor Etická výchova. 

Pracovní výchova Povinný předmět v 6. – 9. ročníku, hodinová dotace (4) je navýšena        o 

1 hodinu z disponibilní časové dotace. Ve vhodných případech lze 

vyučovat v kombinaci s jiným předmětem ve „dvouhodinovkách“ 1 x 14 

dní. 

Německý jazyk Další cizí jazyk v 7. – 9. ročníku. Žák si jej zvolí v 7. ročníku z nabídky 

školy (Nj, Rj, FJ, ŠpJ). Jeho výuku absolvuje až do 9. ročníku 2 hodiny 

týdně. Skupiny mohou být v jedné třídě nebo z různých tříd v ročníku. Nj 

tvoří blok společně s předměty Fj, Rj, Špj. 

Ruský jazyk Další cizí jazyk v 7. – 9. ročníku. Žák si jej zvolí v 7. ročníku a z nabídky 

školy (Nj, Rj, FJ, ŠpJ). Jeho výuku absolvuje až do 9. ročníku 2 hodiny 

týdně. Skupiny mohou být v jedné třídě nebo z různých tříd v ročníku. Rj 

tvoří blok společně s předměty Fj, Nj, ŠpJ. 

Francouzský jazyk Další cizí jazyk v 7. – 9. ročníku. Žák si jej zvolí v 7. ročníku z nabídky 

školy (Nj, Rj, FJ, ŠpJ). Jeho výuku absolvuje až do 9. ročníku 2 hodiny 

týdně.. Skupiny mohou být v jedné třídě nebo z různých tříd v ročníku. Fj 

tvoří blok společně s předměty Rj, Nj, Špj. 

Španělský jazyk Další cizí jazyk v 7. – 9. ročníku. Žák si jej zvolí v 7. ročníku z nabídky 

školy (Nj, Rj, FJ, ŠpJ). Jeho výuku absolvuje až do 9. ročníku 2 hodiny 



týdně.. Skupiny mohou být v jedné třídě nebo z různých tříd v ročníku. Špj 

tvoří blok společně s předměty Fj, Nj, Rj. 

Český jazyk – 

cvičení                                            

Volitelný předmět  v 7. – 9. ročníku, hodinová dotace (4) je rozdělena mezi 

Čcv a Mcv. Žáci absolvují výuku 0,5 hodiny týdně v 7. ročníku       a 1 

hodinu týdně v 8. a v 9. ročníku jako doplňující hodiny nebo jako přípravu 

nadaných žáků. 

Matematika – 

cvičení 

Volitelný předmět v 7. – 9. ročníku, hodinová dotace (4) je rozdělena mezi 

Čcv a Mcv. Žáci absolvují výuku 0,5 hodiny týdně v 7. ročníku        a 1 

hodinu týdně v 8. a v 9. ročníku jako doplňující hodiny nebo jako přípravu 

nadaných žáků. 

Seminář 

společenskovědních 

předmětů 

Volitelný předmět v 8. – 9. ročníku, hodinová dotace (4). V 8. – 9. ročníku 

se vyučují 2 hodiny týdně. Ssp tvoří blok společně s předměty VInf, 

Estetika, Spp, SV a AJk, skupiny jsou vytvářeny z různých tříd jednoho 

ročníku. Žák si může na každý školní rok zvolit jiný volitelný předmět. 

Seminář 

přírodovědných 

předmětů 

Volitelný předmět v 8. – 9. ročníku, hodinová dotace (4). V 8. – 9. ročníku 

se vyučují 2 hodiny týdně. Spp tvoří blok společně s předměty VInf, 

Estetika, Ssp, SV a AJk, skupiny jsou vytvářeny z různých tříd jednoho 

ročníku. Žák si může na každý školní rok zvolit jiný volitelný předmět. 

Volitelná 

informatika 

Volitelný předmět v 8. – 9. ročníku, hodinová dotace (4). V 8. – 9. ročníku 

se vyučují 2 hodiny týdně. VInf tvoří blok společně s předměty Ssp, 

Estetika, Spp, AJk a SV, skupiny jsou vytvářeny z různých tříd jednoho 

ročníku. Žák si může na každý školní rok zvolit jiný volitelný předmět. 

Estetika Volitelný předmět v 8. – 9. ročníku, hodinová dotace (4). V 8. – 9. ročníku 

se vyučují 2 hodiny týdně. Est tvoří blok společně s předměty VInf, Ssp, 

Spp, SV a AJk, skupiny jsou vytvářeny z různých tříd jednoho ročníku. 

Žák si může na každý školní rok zvolit jiný volitelný předmět. 

Sportovní výchova Volitelný předmět v 8. – 9. ročníku, hodinová dotace (4).  V 8. – 9. ročníku 

se vyučují 2 hodiny týdně. Ssp tvoří blok společně s předměty VInf, 

Estetika, SPP, SSP a AJK, skupiny jsou vytvářeny z různých tříd jednoho 

ročníku. Žák si může na každý školní rok zvolit jiný volitelný předmět. 

V tomto školním roce se předmět nevyučuje. 

Konverzace 

v anglickém jazyce 

Volitelný předmět v 8. – 9. ročníku, hodinová dotace (4).  V 8. – 9. ročníku 

se vyučují 2 hodiny týdně. AJk tvoří blok společně s předměty VInf, Ssp, 

Spp, SV a Est, skupiny jsou vytvářeny z různých tříd jednoho ročníku. Žák 

si může na každý školní rok zvolit jiný volitelný předmět. V tomto školním 

roce se předmět vyučuje v 8. ročníku. 

 

 

3.5  Pravidelné školní akce 
 

Součástí výchovné a vzdělávací činnosti školy jsou pravidelně pořádané školní akce.  

 

Ročník Akce Časová dotace 
1. – 5. ročník Plavecký výcvik 20 hodin – všichni žáci 

7. ročník Lyžařský zájezd 1 týden – vybraní žáci 

6. ročník Adaptační pobyt 2 dny – všichni žáci 

6. – 9. ročník Zahraniční poznávací zájezd 1 týden – dle zájmu žáků 

1. – 9. ročník Program protidrogové prevence a prevence 

dalších sociálně patologických jevů 

Průběžně – všichni žáci 



1. – 9. ročník Divadelní, filmová a hudební představení – 

SK Rabštejn  

Dle nabídky 

6. – 9. ročník Zájezdy na divadelní představení Dle nabídky 

1. – 9. ročník Sportovní den 2 dny – všichni žáci 

1. – 9. ročník Vzdělávací exkurze 1 - 2 dny 

1. – 9. ročník „Branný den“ 1 den všichni žáci 

6. – 9. ročník Memoriál Gutha-Jarkovského v lehké 

atletice 

1 den – všichni žáci 

1. – 9. ročník Třídnické dopoledne – program pro třídní 

kolektivy 

2 – 4 hodiny  

4 x ročně 

 

Součástí vzdělávacího programu jsou všechny akce zařazené aktuálně do ročních a měsíčních 

plánů školy. Patří sem kulturní a sportovní akce, účast ve sportovních a vědomostních 

soutěžích, účast v projektech, exkurze a podobně.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4  Učební osnovy 
 

Učební osnovy uvedené v tomto školním vzdělávacím programu jsou pro vyučující 

jednotlivých předmětů závazné. Případné změny musí být projednány v metodických komisích 

a schváleny poradou vedení, pedagogickou radou a ředitelem školy. 

 

4.1  Jazyk a jazyková komunikace 
 

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně 

vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným znakům všeobecné 

vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora 

rozvoje komunikačních kompetencí, vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které 

mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a 

účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání. 

 

Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje ve vzdělávacích oborech 

Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. Kultivace jazykových dovedností a 

jejich využívání je nedílnou součástí všech vzdělávacích oblastí. 

 

Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou potřebné nejen        pro 

kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné použití jednotlivých poznatků  v 

dalších oblastech vzdělávání. Užití češtiny jako mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné 

podobě umožňuje žákům pochopit společensko-kulturní souvislosti jazykového vyjadřování. 

Vytváří předpoklady k efektivní mezilidské komunikaci tím, že se žáci učí interpretovat své 

reakce a pocity tak, aby dovedli pochopit svoji roli v různých komunikačních situacích a aby 

se uměli orientovat při vnímání okolního světa i sebe sama. 

 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale 

pro přehlednost je rozdělen do tří specifických složek: komunikační a slohová výchovy, 

jazyková výchova a literární výchova. Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých 

specifických složek vzájemně prolíná. 

 

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

s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného 

textu různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit 

jeho obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat také formální stránku textu a jeho výstavbu. 

 

V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné 

podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede 

žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného 

a srozumitelného vyjadřování. Při rozvoji potřebných znalostí  a dovedností se uplatňují a 

prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat různé jevy, 

jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. Český jazyk 

se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i 

předmětem poznávání. 

 

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

jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o 

přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a 

rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce 



literárního textu. Žáci dospívají  k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně 

ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život. 

 

Cizí jazyk a Další cizí jazyk přispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují 

oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový základ 

a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa. 

 

Osvojování cizích jazyků 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. Prohlubuje vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance a 

vytváří podmínky pro spolupráci škol na mezinárodních projektech. 

 

Požadavky na vzdělávání v cizích jazycích formulované v RVP ZV vycházejí ze Společného 

evropského referenčního rámce pro jazyky, který popisuje různé úrovně ovládání cizího jazyka. 

Vzdělávání v Cizím jazyce předpokládá dosažení úrovně A2, vzdělávání v Dalším cizím jazyce 

předpokládá dosažení úrovně A1 (podle Společného evropského referenčního rámce pro 

jazyky. 

 

Úspěšnost jazykového vzdělávání jako celku je závislá nejen na výsledcích vzdělávání v jazyce 

mateřském a v cizích jazycích, ale závidí i na tom, do jaké míry se jazyková kultura žáků stane 

předmětem zájmu i všech ostatních oblastí základního vzdělávání. 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, 

že vede žáka k: 

● pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého 

sjednocujícího činitele národního společenství,  

 Pochopení jazyka a jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání 

● rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako zdroje pro rozvoj 

osobního i kulturního bohatství, 

 rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti  

● samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými 

a literárními prameny i s texty různého zaměření, 

 zvládnutí pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení 

pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace, 

● získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako 

prostředku prosazení sebe sama, 

● individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, 

k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na 

uměleckém textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání, 

 

4.1.1  Český jazyk a literatura 
 

Charakteristika vzdělávacího oboru 

 

 Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným znakům všeobecné kulturnosti a vyspělosti 

absolventa základního vzdělání.  

 



Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vybavit žáka takovými znalostmi a dovednostmi, 

které mu umožní správně chápat různá jazyková sdělení, vhodně se vyjadřovat (v mluvené i 

písemné podobě) a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání a svých vlastních 

zkušeností. Ovládnutí jazykových prostředků češtiny je  i základním předpokladem úspěšného 

vzdělávání v dalších oblastech, zejm. při osvojování cizích jazyků. 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyka literatura má komplexní charakter, pro 

přehlednost je rozdělen do tří specifických složek: Komunikační a slohové výchovy, Jazykové 

výchovy a Literární výchovy. Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně 

prolíná.    

     

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

zformulovat svoje myšlenky do náležitého projevu ústního či písemného, stylisticky i 

pravopisně bezchybného. Umí o svých názorech a nejrůznějších situacích kultivovaně 

diskutovat, logicky argumentovat, posuzovat je  kriticky. 

     

V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné 

podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede 

žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného 

a srozumitelného vyjadřování. Porovnáváním různých jevů, vyhledáváním jejich shod a 

odlišností, tříděním podle určitých hledisek a vyvozováním závěrečných zobecnění se 

prohlubují obecné intelektové dovednosti žáků. 

     

V Literární výchově žáci poznávají zejména prostřednictvím četby základní literární druhy, 

jejich specifické znaky. Žák dokáže emocionálně a esteticky vnímat slovesná umělecká díla, 

postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Tyto 

poznatky a prožitky mohou pozitivně ovlivnit životní postoje žáků a obohatit jejich duchovní 

život. 

 

Vyučovací předmět ČJ se vyučuje v 1.- 9. ročníku s hodinovými dotacemi pro jednotlivé 

ročníky odpovídajícími učebnímu plánu. 

     

Výuka probíhá zpravidla v budově školy, příležitostně je obohacena o filmová a divadelní 

představení, besedy, přednášky a výstavy zejména ve Sdruženém klubu Rabštejn, místní 

knihovně a DDM. 

 

Výchovně vzdělávací strategie k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 
 

Klíčová kompetence Výchovné a vzdělávací strategie 
Kompetence k učení Podpora rozvoje dovedností 

Dostatek informačních zdrojů – knihovna, internet, exkurze atd. 

Propojení informací se skutečným životem 

Práce s informacemi 

Samostatnost, organizace vlastní činnosti 

Vlastní úsudek, iniciativa, tvořivost, zodpovědnost 

Komunikace, spolupráce v týmu 

Poznání vlastních možností 

Prezentace vlastních výsledků 

Tvořivost (práce na projektech) 



Chápat smysl vlastní práce 

Práce v motivujícím prostředí 

Práce s přiměřeným učivem 

Hodnocení za to, co žák umí, ne za to, co neumí 

Využívání kladného hodnocení a dobrých výsledků jako motivace 

Výuka bez situací nerovnosti, ponížení apod. 

Stanovení postupných cílů 

Zařazování metod podporujících zvídavost 

Osobní příklad 

Získané vědomosti a poznatky aplikovat v praktickém životě 

Kompetence k řešení 

problémů 

Poznatky nejsou předkládány v hotové podobě 

Uplatňování mezipředmětových vztahů 

Objevování vzájemných příčin a souvislostí přírodních a 

společenských jevů a dějů 

Přechod od frontálního vyučování k více aktivizujícím metodám 

Široké uplatnění praktických cvičení 

Uplatňování základních myšlenkových operací – srovnávání, 

analýza, syntéza, zobecňování, abstrakce 

Rozvoj schopnosti logického uvažování 

Řešení problémů na základě kritického zhodnocení informací 

Podpora netradičních způsobů řešení 

Kompetence 

komunikativní 

Prostor pro komunikace různými formami (ústně, písemně, 

výtvarnými prostředky, využitím technických prostředků) 

Dodržování etiky komunikace (věcnost, naslouchání, respektování 

různých názorů – originálních, nezdařených apod.) 

Zásady komunikace s dospělými 

Základ spolupráce a společného prožívání 

Předpoklady pro poznávání sebe a vztahů k jiným 

Práce v týmu 

Kompetence sociální  

a personální 

Atmosféra demokracie a přátelství 

Kooperativní učení, spolupráce ve výuce 

Osobní odpovědnost za výsledky společné práce 

Spolupráce učitelů 

Spolupráce s rodiči a dalšími partnery 

Učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za svá rozhodnutí 

Demokracii a svobodu nezaměňovat za anarchii 

Nutnost dodržování mravních hodnot a slušného jednání 

Vhodnou formou prosazovat svoje zájmy 

Učit se argumentovat 

Učit se chápat bohatství a složitost citového života, rozvíjet citovou 

otevřenost vůči podnětům z prostředí, ve kterém žijí 

Učit se otevřeně a kultivovaně projevovat své city 

Kompetence občanské Stanovení jasných pravidel pro soužití ve škole – práva, povinnosti, 

sankce 

Vztahy ve škole – úcta, sounáležitost, uznání 

Otevřenost vůči spolužákům 

Solidarita s druhými 

Rozvíjení kritických postojů k negativním jevům ve škole  



i společnosti 

Integrace žáků vyžadujících speciální péči 

Multikulturní výchova – porozumění odlišnému způsobu života lidí 

z jiných kultur 

Vytváření podmínek pro adaptaci žáků z jiných kulturních prostředí 

Ohleduplnost vůči starým a nemocným lidem 

Učit se ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, přírodě, 

kulturním a etickým hodnotám 

Škola bez kouření a drog 

Důsledná prevence šikany a násilí 

Kompetence pracovní Osvojování základních pracovních dovedností a návyků 

Účast žáků při úpravách prostředí školy 

Uplatňování sebehodnocení žáků 

Uplatňování mezipředmětových vztahů při volbě povolání 

 

Vzdělávací obsah  vzdělávacího oboru 
 

1. stupeň 

 

1. KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

Očekávané výstupy – 1. období 

žák 

1.1  plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 

1.2  porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 

1.3  respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru  

1.4   pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 

1.5   v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči 

1.6   volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních 

situacích 

1.7   na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 

1.8   zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 

1.9   píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní  

písemný projev 

1.10  píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení 

1.11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh 

Očekávané výstupy – 2. období 

žák 

1.12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 

1.13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné 

informace zaznamenává 

1.14  posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení 

1.15 reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta 

1.16 vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku 

1.17 rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě 

1.18 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru 



1.19 rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační 

situace 

1.20 píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry 

1.21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev 

s dodržením časové posloupnosti 

Učivo 

čtení – praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné, plynulé, znalost orientačních prvků 

v textu); věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací, klíčová slova) 

naslouchání – praktické naslouchání (zdvořilé, vyjádření kontaktu s partnerem); věcné 

naslouchání (pozorné, soustředěné, aktivní – zaznamenat slyšené, reagovat otázkami) 

mluvený projev – základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, 

výslovnost), vyjadřování závislé na komunikační situaci; komunikační žánry: pozdrav, 

oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vypravování, dialog na základě 

obrazového materiálu; základní komunikační pravidla (oslovení, zahájení a ukončení 

dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování), mimojazykové 

prostředky řeči (mimika, gesta) 

písemný projev – základní hygienické návyky (správné sezení, držení psacího náčiní, 

hygiena zraku, zacházení s grafickým materiálem); technika psaní (úhledný, čitelný         

a přehledný písemný projev, formální úprava textu); žánry písemného projevu: adresa, 

blahopřání, pozdrav z prázdnin, omluvenka; zpráva, oznámení, pozvánka, vzkaz, 

inzerát, dopis, popis; jednoduché tiskopisy (přihláška, dotazník), vypravování 

 

 

2. JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

Očekávané výstupy – 1. období 

žák 

2.1 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a 

krátké samohlásky 

2.2 porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, 

nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná 

2.3 porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost 

2.4 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru 

2.5 užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen 

a sloves 

2.6 spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy 

2.7 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné 

jazykové i zvukové prostředky 

2.8 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 

Očekávané výstupy – 2. období 

žák 

2.9 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova 

vícevýznamová 

2.10 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku 



2.11 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech 

ve svém mluveném projevu 

2.12 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary 

2.13 vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje 

základ věty 

2.14 odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí 

2.15 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje 

2.16 píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách 

2.17 ovládá základní příklady syntaktického pravopisu 

 

Učivo 

zvuková stránka jazyka – sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek 

a souhláskových skupin, modulace souvislé řeči (tempo, intonace, přízvuk) 

slovní zásoba a tvoření slov – slova a pojmy, význam slov, slova jednoznačná 

a mnohoznačná, antonyma, synonyma, homonyma; stavba slova (kořen, část 

předponová a příponová, koncovka) 

tvarosloví – slovní druhy, tvary slov 

skladba – věta jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice 

pravopis – lexikální, základy morfologického (koncovky podstatných jmen a přídavných 

jmen tvrdých a měkkých) a syntaktického (shoda přísudku s holým podmětem) 

 

3. LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

Očekávané výstupy – 1. období 

žák 

3.1  čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku 

   3.2  vyjadřuje své pocity z přečteného textu 

   3.3  rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění 

   3.4  pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností 

Očekávané výstupy – 2. období 

žák 

   3.5  vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je 

   3.6  volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma 

   3.7  rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů 

   3.8  při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy 

 

Učivo 

poslech literárních textů 

zážitkové čtení a naslouchání 

tvořivé činnosti s literárním textem – přednes vhodných literárních textů, volná 

reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod 

základní literární pojmy – literární druhy a žánry: rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, 

pohádka, bajka, povídka; spisovatel, básník, kniha, čtenář; divadelní představení, herec, 

režisér; verš, rým, přirovnání 

 

 



1. ročník 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy 
 Čtení a literární výchova   

skládá a rozkládá slova podle sluchu rozvoj fonetického sluchu, 2.1. 

 

pozná jednotlivá písmena ve vztahu k jim sluchová syntéza, analýza 2.1 

odpovídajícím hláskám  2.1 

rozlišuje písmo tiskací a psací písmena malá, velká, tiskací, 2.1 

 psací    

 

2.1 

skládá a čte všechny druhy slabik Slabiky otevřené, zavřené 2.1 

skládá a čte všechny druhy slov slova - čtení otevřených slabik  

ve slovech 

2.1 

 čtení zavřených slabik na konci 

slov 

2.1 

 slova se skupinou dvou souhlásek 2.1 

 čtení slov se slabikotvornými 

souhláskami 

2.1 

  slova s písmenem ě, se skupinami 

di, ti, ni a se shluky souhlásek 

2.1 

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je 

sluchem i zrakem 

hlasité čtení jednoduchých vět  

se správnou intonací 

2.1 

správně řadí slova ve větě, slabiky  

ve slově a hlásky ve slabice 

uspořádání slov ve větách 2.1 

používá znaménka ve slovech i větách interpunkční znaménka 2.1 

čte správně dlouhé a krátké samohlásky délka samohlásek 2.1 

správně odpovídá na kontrolní otázky porozumění přečteným větám 1.2, 1.3, 3.1 

rozpozná členění textů nadpis, sloupec, řádek, odstavec 1.7 

naslouchá pohádkám, příběhům, vypráví 

podle obrázkové osnovy, dramatizuje 

poslech, vyprávění, dramatizace 1.4,1.5,1.11, 

3.3, 3.4 

recituje básničky, zná říkadla, rozpočítadla recitace 1.4, 1.5, 3.1 

respektuje základní komunikační pravidla 

v rozhovoru 

prosba, poděkování, omluva, 1.3, 1.6 

 blahopřání, pozdrav, oslovení 1.5, 1.6 

rozumí mluveným pokynům přiměřené 

složitosti 

plnění úkolu podle zadání 1.2, 1.3 

v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí tempo řeči 1.5, 1.6. 1.7 

 Psaní :  

uvolňuje si ruku, nacvičuje správné držení 

těla, držení psacího náčiní 

příprava na psaní, uvolňovací cviky 1.8, 1.9 

píše čárky, oblouky, zátrhy, vlnovky psaní prvků písmen a číslic 1.8, 1.9 

rozlišuje písmo tiskací a psací písmo tiskací a psací 1.8, 1.9 

píše správné tvary písmen, spojuje 

písmena a slabiky 

psaní - písmeno, slabika, slovo, 

věta 

1.8, 1.9 

píše interpunkční a diakritická znaménka  1.8, 1.9 



dodržuje správné pořadí písmen, píše 

podle diktátu slova a jednoduché věty 

diktát slov, jednoduchých vět 1.8, 1.9, 

1.10 

píše velká písmena u vlastních jmen osob 

a na počátku věty 

velké počáteční písmeno  

u vlastních jmen osob  

a prvního slova věty 

1.8, 1.9 

 

2. ročník 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  
 Mluvnice:  

vyjadřuje se ústně i písemně, tvoří krátké 

souvislé projevy, píše jednoduché věty 

věta jednoduchá, souvětí 1.3, 1,4, 1.5, 

1.6, 1.7, 2.6 

vyjmenuje řadu písmen jdoucích po sobě, 

řadí slova podle abecedy 

abeceda 1.9 

rozlišuje věty oznamovací, tázací, 

rozkazovací a přací 

druhy vět 2.7 

řadí slova ve větě tak, aby věta dávala 

smysl 

pořádek slov ve větě 1.3, 1.7 

řadí věty podle děje pořadí vět v textu 1.3, 1.6, 1.7 

určí nadřazenost a podřazenost slov věta, slovo - slovo souřadné, 

nadřazené, podřazené 

2.2 

chápe význam slov slova souznačná, protikladná, 

mnohoznačná, citově zabarvená 

2.2 

dělí slova na konci řádku podle stavby 

slova 

význam slabiky pro dělení slov 1.9 

rozlišuje hlásky, výslovnost krátkých  

a dlouhých samohlásek, psaní i-z  

po měkkých a tvrdých souhláskách 

slovo, slabika, hláska, písmeno, 

rozdělení hlásek, psaní u-ú-ů 

2.1 

zdůvodňuje a správně píše znělé a neznělé 

souhlásky uvnitř a na konci slov: b - p, d - 

t, ď - ť, z - s, ž - š, v - f, h - ch 

znělé a neznělé souhlásky na konci 

a uvnitř slov 

 2.1. 

aplikuje v praxi výslovnost a psaní slov  

se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě 

písmeno "ě" ve slovech 2.8 

vyjmenuje slovní druhy, pozná podstatná 

jména, slovesa a předložky v textu 

slovní druhy: podstatná jména, 

slovesa, předložky 

2.4, 2.5 

rozlišuje obecná a vlastní jména, dodržuje 

pravidla psaní vlastních jmen osob a zvířat 

vlastní jména osob a zvířat 2.8 

užívá slušné oslovení, prosbu  

a poděkování 
Komunikace, Sloh: 1.3 

pojmenuje předměty a popíše jejich 

vlastnosti 

základní formy společenského 

styku 

1.6 

píše věcně i formálně správně jednoduchá 

sdělení, dodržuje posloupnost děje 

 

jednoduchý popis 

děj- základ vypravování 

1.10 

1.11 

osvojí si pravidla mezilidské komunikace 

daného kulturního prostředí a rozvíjí 

pozitivní vztah k jazyku v rámci 

interkulturní komunikace 

 1.6 



 Čtení a literární výchova:  

plynule (bez slabikování) přečte 

jednoduchý text 

plynulé čtení jednoduchých textů 3.1 

užívá správný slovní přízvuk slovní přízvuk 3.1 

čte s porozuměním nahlas i potichu čtení hlasité a tiché 3.1 

soustředěně naslouchá čtenému textu soustředěný poslech čtených textů, 

poezie a prózy 

3.4 

spojuje obsah textu s ilustrací text a ilustrace 3.4 

vypráví, dramatizuje a domýšlí příběhy vyprávění, dramatizace pohádek a 

povídek 

3.2, 3.4 

recituje básně báseň, verš, rým 3.1 

čte pohádky, knihy o přírodě, věcech, 

vypráví o nich 

individuální četba 3.4 

rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od vyprávění 3.3 

dovede vyjádřit své pocity z přečteného 

textu 

 3.2 

 Psaní:  

píše písmena a číslice podle normy psaní tvary písmen abecedy 1.8, 1.9 

správně spojuje písmena a slabiky spojování písmen, slabik 1.8, 1.9 

používá znaménka ve slovech i větách umísťování diakritických znamének 1.8, 1.9 

opisuje a přepisuje jednoduché texty, užívá 

velká písmena ve slovech i ve větě 

opis, přepis 1.8, 1.9,  

1.10 

dodržuje základní hygienické návyky  

při psaní 

 1.8 

 

3. ročník 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy 
 Mluvnice  

Rozliší věty a souvětí  2.6 

Spojuje věty, doplňuje souvětí věta jednoduchá a souvětí 2.6, 2.7 

Určí počet vět v souvětí věta jednoduchá a její stavba 2.6 

Třídí slova podle významu, vyhledá slova 

souznačná a protikladná  

Nauka o slově – slovo a skutečnost, 

synonyma, opozita, slova příbuzná 

2.2, 2.3 

Rozlišuje slabiky, hlásky, určuje počet 

slabik 

Hláskosloví 2.1 

Vyslovuje slova se správným přízvukem stavba slova 2.1 

Vyjmenuje vyjmenovaná slova, používá 

jejich znalost v praktických cvičeních 

vyjmenovaná slova po obojetných 

souhláskách b, f, l, m, p, s, v, z 

2.8 

Určí ve větě podstatná jména, přídavná 

jména, zájmena, číslovky, slovesa, 

předložky 

slovní druhy – ohebné, neohebné 2.4 

Skloňuje podstatná jména, rozlišuje číslo 

jednotné a množné, rod mužský, ženský  

a střední 

podstatná jména 2.5 

Při psaní jmen měst, vesnic, hor, pohoří, 

řek dodržuje pravidla pravopisu 

vlastní jména měst, vesnic, hor, 

pohoří a řek 

2.8 



Určí osobu, číslo a čas, časuje slovesa  

v přítomném čase 

slovesa – pojmenování děje, tvary 

sloves, časování 

2.5, 2.8 

Dodržuje slovosled ve větách Komunikační a slohová výchova 1.10 

Orientuje se v projevu Stylizace a kompozice 1.9, 1.10 

Pojmenovává předměty a děje Členění jazykového projevu 1.10 

Tvoří otázky Souvislé jazykové projevy 1.9, 1.10 

Vypravuje podle obrázků Otázky a odpovědi 1.11 

Popisuje ústně i písemně jednoduché 

předměty a činnosti 

Vypravování, popis 1.6, 1.7, 

1.10 

Vytvoří a použije jednoduchou osnovu Osnova 3.4 

Požádá o informaci, podá stručné 

informace (i telefonicky), uvítá návštěvu  

a rozloučí se, sděluje přání, pozdravy, píše 

pohlednice, dopis 

Společenský styk 1.3, 1.6, 1.7 

 Čtení a literární výchova:  

Čte a přednáší zpaměti ve vhodném 

frázování a tempu literární texty 

Recitace básně, rozpočítadla, 

říkadla, přísloví, hádanky 

Dramatizace pohádky nebo 

povídky 

3.1 

Vyjadřuje své pocity z přečteného textu Hodnocení vlastností postav, 

vyjadřování pocitů z četby, 

atmosféry z příběhu, vyjadřování 

postojů ke knize 

3.2 

Rozlišuje prózu a verše, pohádku a 

vyprávění 

Poezie- báseň, rytmus, verš, rým 

Próza- pověst, povídka, pohádka, 

vyprávění 

Divadlo- dějství, herec, divadelní 

hra 

Autoři píšící pro děti, ilustrátoři 

3.3 

Pracuje tvořivě s literárním textem Domýšlení příběhů, dramatizace, 

tvoření rýmů, spojování obsahu 

textu s ilustrací 

Hry se slovy 

Reprodukce přečteného nebo 

slyšeného textu 

3.1, 3.4, 3.6 

 

4. ročník 

 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy 
 Nauka o slově  

užívá různé podoby slova, rozlišuje slova 

dle významu 

význam slova 2.9, 2.12 

rozpozná slova spisovná a nespisovná slova jednoznačná a mnohoznačná 2.9, 2.12 

rozezná slova spisovná a nespisovná slova spisovná  

a nespisovná 

2.9, 2.12 

poznává slova citově zabarvená- hanlivá a 

mazlivá 

slova citově zabarvená 2.9, 2.12 



určuje kořen, předponu a příponu stavba slova - kořen, předpona, 

příponová část 

2.10 

 slova příbuzná 2.9, 2.10 

ovládá pravopis vlastních jmen, států, ulic vlastní jména - zeměpisné názvy, jména ulic  

a států - jednoslovná 

využívá znalosti psaní -i/-y po obojetných 

souhláskách uvnitř slov u vyjmenovaných 

a příbuzných slov 

vyjmenovaná slova po b, f, l, m, p, 

s, v, z 

2.16 

 Tvarosloví  

poznává slovní druhy neohebné slovní druhy - ohebné, neohebné 2.9, 2.11 

skloňuje podstatná jména podstatná jména - mluvnické 

kategorie a vzory podstatných jmen 

2.9, 2.11 

určuje osobu, číslo, čas, časuje slovesa, 

 vyhledá infinitiv,  

slovesa - mluvnické kategorie, 

infinitiv 

2.9, 2.11 

rozpozná předpony a předložky, píše je 

pravopisně správně 

předložky 2.9, 2.11 

 Skladba  

Vyhledá ve větách základní skladební 

dvojice 

základní skladební dvojice 2.6,2.13 

určuje větu jednoduchou a souvětí, spojuje 

věty spojovacími výrazy 

stavby věty 2.13, 2.14, 

2.15 

určuje podmět a přísudek podmět a přísudek 2.13, 2,14, 

píše správně -i/-y v příčestí minulém shoda podmětu a přísudku 2.13, 2.17 

 Komunikační a slohová výchova  

Při hlasitém čtení vhodně využívá 

modulace souvislé řeči - tempo, intonace, 

přízvuk, snaží se používat různá zabarvení 

hlasu podle textu 

Čtení 1.18 

Samostatně reprodukuje text po tichém 

čtení 

Čtení a naslouchání 1.12, 1.15,  

Při tichém čtení odliší podstatné a 

okrajové informace, vybere hlavní body a 

slova, podstatné informace zaznamená 

Tiché čtení 1.13 

Zapamatuje si podstatná fakta z 

přiměřeného ústního sdělení a reprodukuje 

jeho obsah  

Beseda  - (beseda s policií, hasiči, 

městská knihovna, městský úřad 

apod.) 

Výklad. 

1.15 

Vede správně dialog, střídá roli mluvčího 

a posluchače, zdvořile vystupuje 

Mluvený projev 1.16 

Zanechá vzkaz na záznamníku Mluvený projev 1.16 

Rozlišuje spisovnou a nespisovnou 

výslovnost a vhodně ji používá 

Mluvený projev 1.16, 1.19 

Používá při řeči přiměřená gesta a mimiku  1.19 

Zlepšuje techniku psaní, snaží se  

o úhledný, čitelný a přehledný písemný 

projev 

Písemný projev. 1.20, 1.21 

Učí se rozvrhnout text na ploše  1.20 



Píše správně po stránce obsahové i 

formální jednoduché žánry písemného 

projevu 

Písemný projev - omluvenka, 

vzkaz, dopis, zpráva, referát, 

výpisek. 

1.20, 1.21,  

Aktivně používá své znalosti z pravopisu 

lexikálního i syntaktického 

Písemný projev 2.17 

Sestaví osnovu vyprávění a na jejím 

základě vytvoří písemný projev a text 

rozdělí na odstavce 

Písemný projev 1.13 

 Literární výchova  

Vyjádří své dojmy z četby, zaznamená je  

a seznamuje s nimi ostatní spolužáky 

pomocí referátu o knize 

Zážitkové čtení a naslouchání 3.5 

 

 

Tvoří vlastní literární text na dané téma, 

rozlišuje různé typy uměleckých i 

neuměleckých textů 

Verše, rýmy. 

Dramatizace. 

3.6 

Seznamuje se s dalšími základními pojmy 

literární teorie  

Komedie, tragédie, drama, bajka, 

povídka, báje, pověst, cestopis, řeč 

autora a řeč postav 

3.8 

 

5. ročník 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy 
Běžně určí základní části slova, rozliší 

slovo základové a odvozené 
JAZYKOVÁ VÝCHOVA 2.10 

Tvoří slova pomocí předpon, přípon  

i koncovek 

Slovní zásoba a tvoření slov 2.10 

Tvoří slova se samohláskovými a souhláskovými změnami 2.10 

Odliší předponu a předložku, příponu  

a koncovku 

 2.10 

V textu přiměřené náročnosti určuje 

všechna slova ohebná i neohebná 

Tvarosloví 2.11 

Podstatná jména skloňuje podle vzorů, odůvodňuje psaní y/i v koncovkách 2.11 

U podstatných jmen v textu přiřazuje rod i životnost, číslo, pád a vzor 2.11 

U sloves určuje nebo tvoří osobu, číslo, čas a způsob 2.11 

Slovesa časuje v čase přítomném, budoucím i minulém 2.11 

Samostatně určí přídavná jména, jejich druh, skloňuje přídavná jména podle 

vzoru mladý a jarní, odůvodní pravopis koncovek 

2.11 

Tvoří a v textu vyhledá větu jednoduchou 

a souvětí 

 2.13, 2.14 

V jednoduché větě rozliší podmět vyjádřený - holý a rozvitý 2.13, 2,14 

V souvětí určí počet vět, spojovací výrazy 

a odůvodní psaní znamének v textu 

Skladba 2.13, 2.14, 

2.15 

V textu vyhledává přímou řeč a různé druhy uvozovacích vět, upraví přímou řeč 

na nepřímou a naopak 

2.17 

Píše správně předpony nad-, pod-, před-, od-, roz-, bez- 2.10 

Ovládá psaní ě a je, mě a mně v kořenech 

slov 

 2.10 



Ovládá psaní koncovek podstatných jmen, přídavných jmen tvrdých a měkkých i 

osobní koncovky sloves v přítomném čase 

2.10, 2.11 

Ovládá pravopis slov vyjmenovaných  

a příbuzných 

 2.16 

Zvládá základy syntaktického pravopisu Shoda přísudku s podmětem 2.17 

Při hlasitém čtení vhodně využívá 

modulace souvislé řeči - tempo, intonace, 

přízvuk, snaží se používat různá zabarvení 

hlasu podle textu 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

1.18 

Samostatně reprodukuje text po tichém 

čtení 

Čtení a naslouchání 1.12, 1.15 

Při tichém čtení odliší podstatné a okrajové informace, vybere hlavní body a 

slova, podstatné informace zaznamená 

1.13 

Zapamatuje si podstatná fakta z přiměřeného ústního sdělení a reprodukuje jeho 

obsah /beseda s policií – bezpečně ovládá pravidla chodce i cyklisty, poznává 

vztahy účastníků silničního provozu, snaží se předcházet nebezpečí s ohledem na 

sebe i ostatní účastníky silničního provozu/ 

1.15 

Vede správně dialog, střídá roli mluvčího 

a posluchače, zdvořile vystupuje 

Mluvený projev 1.16 

Rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji používá 1.19 

Používá při řeči přiměřená gesta a mimiku  1.19 

Zlepšuje techniku psaní, snaží se  

o úhledný, čitelný a přehledný písemný 

projev 

Písemný projev 1.20, 1.21 

Učí se rozvrhnout text na ploše  1.20 

Píše správně po stránce obsahové a formální další žánry písemného 

projevu:omluvenka, vzkaz, inzerát, dopis, zpráva, referát, výpisek, přihláška, 

dotazník 

1.20, 1.21 

Sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytvoří písemný projev a text 

rozdělí na odstavce 

1.13 

Aktivně používá své znalosti z pravopisu lexikálního i syntaktického 2.17 

Vyjádří své dojmy z četby, zaznamená je  

a seznamuje s nimi ostatní spolužáky 

pomocí referátu o knize 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 3.5 

Tvoří vlastní literární text na dané téma, verše, rýmy 3.6 

Rozlišuje různé typy uměleckých i neuměleckých textů 3.7 

Seznamuje se s dalšími základními pojmy literární teorie: komedie, tragédie, 

drama, bajka, povídka, báje, pověst, cestopis, humor v literatuře, řeč autora a řeč 

postav, čas a prostředí děje 

3.8 

 

2. stupeň 

 

4.  KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

Očekávané výstupy 

žák 

4.1  odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta 

pomocí  otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 

4.2  rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru 



4.3  rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj 

4.4  dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou 

komunikační       situaci 

4.5  odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky 

vzhledem  ke svému komunikačnímu záměru 

4.6  v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních                 i 

neverbálních   prostředků řeči 

4.7  zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu 

4.8  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  přednese referát (s oporou o text) 

4.9  uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří souvislý text s dodržováním  

syntaktických pravidel navazování vět do větných celků 

4.10 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 možností  

a osobních zájmů 

 

Učivo 

čtení - praktické (pozorné, přiměřeně rychlé, znalost orientačních prvků v textu), věcné 

(studijní, čtení jako zdroj informací, vyhledávací), kritické (analytické, hodnotící), 

prožitkové 

naslouchání - praktické (výchova k empatii, podnět k jednání), věcné (soustředěné, aktivní), 

kritické (objektivní a subjektivní sdělení, komunikační záměr mluvčího, manipulativní 

působení projevu, zvukové prostředky souvislého projevu a prostředky mimojazykové), 

zážitkové 

mluvený projev - zásady dorozumívání (komunikační normy, základní mluvené žánry 

podle komunikační situace), zásady kultivovaného projevu (technika mluveného 

projevu, prostředky neverbální ); komunikační žánry: připravený i nepřipravený projev 

na základě poznámek nebo bez poznámek, referát, diskuse 

písemný projev - na základě poznatků o jazyce a stylu, o základních slohových postupech 

a útvarech; vyjádření postoje ke sdělovanému obsahu, vlastní tvořivé psaní (výpisek, 

žádost, soukromý a úřední dopis, objednávka, strukturovaný životopis, pozvánka, 

charakteristika, subjektivně zabarvený popis, výklad, úvaha) 

 

5. JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

Očekávané výstupy 

žák 

5.1 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova 

5.2  rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby 

a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech 

5.3 samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny, 

Slovníkem cizích slov a s dalšími jazykovými příručkami 

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

komunikační situaci 

5.5 využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle 

komunikační situace 

5.6 rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí 



5.7 v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický     ve 

větě jednoduché i souvětí 

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

 

Učivo 

zvuková stránka jazyka - zásady spisovné výslovnosti, modulace souvislé řeči (přízvuk 

slovní a větný), intonace, členění souvislé řeči (pauzy, frázování) 

slovní zásoba a tvoření slov - slovní zásoba a její jednotky, slohové rozvrstvení slovní 

zásoby, význam slova, homonyma, synonyma, obohacování slovní zásoby, způsoby 

tvoření slov 

tvarosloví - slovní druhy, mluvnické významy a tvary slov 

skladba - výpověď a věta, stavba věty, pořádek slov ve větě, rozvíjející větné členy, souvětí, 

přímá a nepřímá řeč, stavba textu 

pravopis - lexikální, morfologický, syntaktický 

obecné poučení o jazyce - čeština (jazyk národní, jazyk mateřský), skupiny jazyků 

(slovanské - především slovenština - a jiné, jazyky menšinové), rozvrstvení národního 

jazyka (spisovné a nespisovné útvary a prostředky), jazyk a komunikace (jazyková 

norma, kultura jazyka a řeči, původ a základy vývoje češtiny, jazykové příručky) 

 

6. LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

Očekávané výstupy 

žák 

6.1 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla 

a vlastními slovy interpretuje smysl díla 

6.2 rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora 

6.3 formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového 

představení a názory na umělecké dílo 

6.4 tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů 

literární teorie  

6.5 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty 

6.6 rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné 

představitele 

6.7 uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře 

6.8 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování 

6.9 vyhledává informace v různých informačních zdrojích, v knihovně aj. 

 

Učivo 

tvořivé činnosti s literárním textem - přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce 

přečteného nebo slyšeného textu, záznam a reprodukce hlavních myšlenek, interpretace 

literárního textu, dramatizace, vytváření vlastních textů, vlastní výtvarný doprovod 

k literárním textům 

způsoby interpretace literárních a jiných děl 

základy literární teorie a historie - struktura literárního díla (námět a téma díla, literární 

hrdina, kompozice literárního příběhu), jazyk literárního díla (obrazná pojmenování; 

zvukové prostředky poezie: rým, rytmus; volný verš), literatura umělecká a věcná 

(populárně-naučná, literatura faktu, publicistické žánry)  



literární druhy a žánry - poezie, próza, drama, žánry lyrické, epické, dramatické 

v proměnách času - hlavní vývojová období národní a světové literatury, typické žánry 

a jejich představitelé 

 

6. ročník 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  
 Komunikace a slohová výchova 

rozliší základní slohové útvary sloh - slohové útvary 4.3.,4.4,4.5.,

4.10. 

vybírá vhodná slova vyplňování jednoduchých tiskopisů 

(poštovní poukázky, podací lístek,) 

4.5.,4.6.,4.9.

4.10. 

podá informaci stručně a zřetelně,užívá 

vhodné jazykové prostředky 

jednoduché komunikační žánry 

(vzkaz, inzerát, objednávka, zpráva, 

oznámení, SMS zpráva) 

4.5.,4.6.,4.9.

4.10. 

stylizuje dopis,používá kultivovaný 

písemný projev, píše dopisy různým 

adresátům 

dopis - osobní a úřední 4.4.,4.5.,4.9.

4.10. 

vybírá vhodná slova při nácviku popisu popis - budovy, místnosti, postavy, 

krajiny, pracovního postupu 

4.8.,4.10. 

vyhledá hlavní myšlenky textu, umí 

zpracovat výpisky ze snadného odborného 

textu a výtah z odborného textu 

výtah a výpisky 4.8.,4.9. 

dodrží časovou posloupnost, sestaví 

osnovu - heslovitě i pomocí vět, užívá 

vhodné jazykové prostředky vypravování, 

vyjadřuje se souvisle 

a výstižně v mluveném projevu 

vypravování 4.4.,4.6. 

 Jazyková výchova  

určuje slovní druhy Tvarosloví-slovní druhy 5.1., 5.4., 

5.5, 5.7. 

určí mluvnické kategorie u podstatných 

jmen,aplikuje jejich znalost v písemném 

projevu 

podstatná jména-konkrétní abstraktní, pomnožná, 

hromadná, látková, obecná, vlastní 

určí přídavná jména a procvičuje 

 v pravopisu jmenné tvary přídavných 

jmen, skloňuje a stupňuje přídavná jména, 

využívá různých přípon stupňovaných 

přídavných jmen 

přídavná jména-tvoření tvarů přídavných 

jmen,stupňování a skloňování přídavných jmen, 

jmenné tvary přídavných jmen 

vyhledává a určuje zájmena skloňuje 

zájmena ukazovací a přivlastňovací - 

orientačně 

zájmena-druhy zájmen, skloňování zájmen podle 

vzorů ten a náš, zájmena jenž, skloňování zájmen 

podle vzorů přídavných jmen 

vyhledává a určuje číslovky  

v textu, skloňuje číslovky základní, 

aplikuje poznatky o pravopisu číslovek  

v písemném projevu 

číslovky-druhy číslovek, skloňování základních 

číslovek, pravopis číslovek 



určuje mluvnické kategorie sloves, užívá 

spisovných tvarů podmiňovacího způsobu 

přítomného a minulého 

slovesa-mluvnické kategorie, tvary 

podmiňovacího způsobu přítomného  

a minulého, slovesný čas 

umí používat jazykové příručky v praxi jazykové příručky - Pravidla 

českého pravopisu,  

Slovník spisovné češtiny, Stručná 

mluvnice češtiny 

5.3. 

 Skladba  

rozliší ve větě základní větné členy základní větné členy-podmět  

a přísudek 

5.1., 5.5., 

5.6., 5.7. 

určuje rozvíjející větné členy rozvíjející větné členy-přívlastek, předmět, 

příslovečné určení -místa, času, způsobu 

tvoří věty s podmětem vyjádřeným 

podstatným jménem 

věta jednoduchá-grafické znázornění věty 

jednoduché 

určuje věty hlavní a vedlejší, spojuje věty 

spojovacími výrazy, umí použít 

interpunkci v jednoduchém souvětí 

souvětí-věty hlavní  

a vedlejší, grafické znázornění 

souvětí, nejobvyklejší spojovací 

výrazy, interpunkce  

v jednoduchém souvětí 

5.6., 5.7., 

5.8. 

rozliší souhlásky a samohlásky, čte 

zdvojené souhlásky, používá pauzy, důraz, 

tempo, přízvuk 

zvuková stránka jazyka-hlásky, 

spisovná  

a nespisovná výslovnost, zvuková 

stránka slova a věty 

5.1. 

pracuje s ukázkami spisovného  

a nespisovného jazyka, rozlišuje útvary 

národního jazyka 

rozvrstvení národního jazyka-řeč a 

jazyk 

5.1., 5.8. 

informativně rozliší složky jazykovědy jazykověda a její složky 5.1., 5.8. 

používá literaturu jako zdroj poznání  

a prožitků 
Literární výchova  

pozná základní žánry ústní lidové 

slovesnosti 

lidová slovesnost 6.1., 6.2., 

6.6., 6.7. 

uvede základní znaky poezie, rozliší sloku 

od verše 

poezie 6.1., 6.2., 

6.6., 6.7. 

reprodukuje přečtený text, zhodnotí hlavní 

postavy 

pohádky 6.1., 6.2., 

6.6., 6.7. 

odliší pověst od pohádky pověsti 6.1., 6.2., 

6.6., 6.7. 

posoudí vztah literatury k životu povídky ze života dětí 6.5. 

má základní přehled o filmech pro děti  

a mládež 

filmová tvorba pro děti a mládež, 

oblíbení hrdinové 

6.3., 6.5., 

6.8. 

vyzná se v televizních pořadech pro děti  

a mládež 

televizní tvorba-seriály pro děti       

a mládež 

6.3., 6.5., 

6.8. 

navštíví a  umí vyhledat požadované 

knihy, orientuje se v katalogu autorů 

městská knihovna 6.9. 

navštěvuje a umí zhodnotit úroveň 

kulturních akcí 

návštěvy kulturních akcí 6.3., 6.5., 

6.8., 6.9. 

orientuje se v nabídce časopisů pro děti  

a mládež  

literární časopisy pro děti  

a mládež 

6.3., 6.5., 

6.9. 



7. ročník 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  
 Komunikace a sloh  

při mluveném i písemném projevu používá 

vhodné jazykové prostředky a slova 

gramaticky i věcně správně volená, snaží 

se o přesné a jednoznačné vyjadřování, 

tvoří texty na základě svých možností 

Popis 

  

4.4, 4.5, 4.9, 

4.10, 5.5, 

5.7 

komunikuje kultivovaně, výstižně, volí 

vhodné jazykové prostředky pro danou 

modelovou situaci 

 

 

Charakteristika  

 

 

 

4.4, 4.5, 4.9, 

4.10, 5.5, 

5.7 

 

 

odlišuje spisovný jazyk, užívá vhodné 

jazykové prostředky, využívá poznatky o 

jazyce a stylu k vlastnímu ústnímu či 

písemnému projevu, vytvoří souvislý text 

 

 

 

Líčení 

  

 

 

 

 

 

4.5, 4.9, 

4.10, 5.5, 

5.7 

 

 

 

 

 

vhodně užívá verbálních i neverbálních 

prostředků řeči, odlišuje spisovný a 

nespisovný projev, vhodně  

užívá nespisovné jazykové prostředky 

vzhledem ke svému komunikačnímu 

záměru 

 

Vypravování  

 

 

4.4, 4.5, 

4.6, 4.9, 

4.10, 5.4  

5.5, 5.7, 5.8 

využívá poznatků o jazyce a stylu ke 

gramaticky i věcně správnému projevu (a 

k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu 

tvořivému psaní na základě svých zájmů),  

 

Žádost 

 

 

 

 

4.5, 4.9, 

4.10, 5.7 

 

 

 

 

  

 Jazyková výchova  

rozvíjí pozitivní vztah k mateřskému 

jazyku 

 

Nauka o významu slov – slova 

jednoznačná a mnohoznačná, slovo 

a sousloví, synonyma, homonyma, 

antonyma 

5.1, 5.3, 5.5 

navázáním na znalosti o podstatných  

a přídavných jménech odvodí jejich další 

tvary 

Nauka o tvoření slov –  

obohacování slovní zásoby, tvoření 

slov, odvozování a skládání 

5.2, 5.3 

správně třídí slovní druhy, rozezná v textu 

slova neohebná a ohebná 

Tvarosloví – slovesný rod, 

neohebné slovní druhy 

5.3, 5.4 



rozliší větné členy podle vztahů, nahradí 

větné členy vedlejšími větami, rozliší větu 

hlavní a vedlejší, určí druhy vedlejších vět 

Skladba - věta jednočlenná, 

dvojčlenná, větný ekvivalent, větné 

členy, druhy vedlejších vět   

5.6 

zvládá základy pravopisu Pravopis  

 

5.7 

 Literární výchova  

vyhledá v různých informačních zdrojích 

význam pojmů epos, báje, mýtus a uvede 

konkrétní příklady těchto literárních 

útvarů 

Mýty a báje 6.1, 6.3, 6.6, 

6.9 

rozpoznává základní rysy výrazného 

individuálního stylu autora 

Moderní autorské pohádky  6.1, 6.2, 6.3, 

6.4, 6.6       

uceleně reprodukuje přečtený text, 

jednoduše popisuje strukturu a jazyk 

literárního díla, vlastními slovy 

interpretuje smysl díla 

Bajky  6.1, 6.3, 6.6, 

6.9 

formuluje ústně i písemně dojmy ze své 

individuální četby, návštěvy divadelního 

nebo filmového představení a názory na 

umělecké dílo 

Cestopisy 6.1, 6.3, 6.8, 

6.9 

orientuje se v terminologii básnictví,  

tvořivě si hraje s veršem 

Poezie  6.1, 6.4 

 

8. ročník 

 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  
 Komunikační a slohová výchova 

vypracuje výtah z odborného textu s 

pomocí osnovy 

výtah 4.4, 4.5, 4.8, 

4.9 

umí charakterizovat literární postavu  - 

ústně i písemně 

charakteristika literární postavy 4.1, 4.4, 4.9, 

4.10 

sestaví výklad z odborného textu – ústně i 

písemně 

výklad 4.4, 4.5, 4.9, 

4.10 

vyhledá v literatuře líčení a použije je jako 

vzor pro vlastní tvorbu 

líčení 4.2, 4.4, 4.5, 

4.9, 4.10 

zpracuje úvahu na dané téma úvaha 4.2.,4.4.,4.5.,

4.9.,4.10. 

rozliší fakta od názorů a hodnocení   

vyjádří postoj a názor odpovídajícími stylistickými a jazykovými prostředky  

vyhledává a třídí informace, využívá je v procesu učení i v praktickém životě  

 Jazyková výchova  

rozpozná slovanské a světové jazyky český jazyk jako slovanský jazyk 5.1,  

rozlišuje útvary českého jazyka  spisovná čeština, hovorová slova, 

nespisovná čeština – slang, argot, 

obecná čeština, nářečí 

5.8 



má přehled o hlavních způsobech 

obohacování slovní zásoby 

slovní zásoba a její obohacování 5.1, 5.2, 5.3 

zná zásady tvoření českých slov podstatná jména 5.1, 5.3, 5.4 

uvede rozdíl ve skloňování podstatných 

jmen přejatých, vytváří jejich správné 

tvary 

podstatná jména přejatá 5.4 

určí slovesný vid  slovesný vid, vidové dvojice, třídy 

a vzory 

5.4 

 skladba - souvětí podřadná  

a souřadná 

5.6, 5.7 

zvládá základy pravopisu cizí vlastní jména, koncovky podst. 

a příd. jmen, předpony s-,z-,vz-, 

předložek s/se, z/ze , skupin bě/bje, 

pě, vě/vje, mě/mně 

5.1, 5.7 

rozliší větu jednoduchou a souvětí věta dvojčlenná, jednočlenná, větný 

ekvivalent 

5.6 

určí druhy vedlejších vět  druhy vedlejších vět 5.6 

zjistí významové poměry mezi souřadně 

spojenými hlavními i vedl. větami, 

větnými členy  

významové poměry 5.6 

spojovací výrazy v souvětí interpunkce v 

souvětí 

spojky, vztažná zájmena, příslovce, 

neurčité číslovky 

5.4 

používá kultivovaná ústní a písemný 

projev na základě poznatků o jazyce  

a stylu 

  

 Literární výchova  

využívá literaturu jako zdroj poznání nejstarší literatura - kroniky 6.1, 6.6, 6.7 

zhodnotí obraz historie v literatuře, uvede 

historická období, jejich nejvýznamnější 

představitel 

životopisná literatura renesanční 

literatura - česká i světová 

6.1, 6.3, 6.6, 

6.7 

posoudí úlohu lidové slovesnosti   

zhodnotí význam práce jazykovědců a 

spisovatelů Národního obrození 

pobělohorské období 6.1, 6.7 

 Národní obrození 6.1, 6.3, 6.6 

srovná českou a světovou literaturu 19. 

stol. 

světová literatura -18. - 19. stol. 6.1, 6.2, 6.3, 

6.6, 6.7 

zformuluje písemně i ústně dojmy z 

vlastní četby, návštěvy divadelního nebo 

filmového 

česká literatura  - 19. stol. 6.1, 6.2, 6.6, 

6.7 

představení, názory na umělecké dílo Literárně výchovné aktivity 6.3, 6.4, 6.5 

 
 

9. ročník 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  
uplatňuje spisovný jazyk  Komunikační  a slohová  

 výchova 

4.10 



při mluveném i písemném projevu používá 

vhodné jazykové prostředky a slova 

gramaticky i věcně správně volená, tvoří 

texty na základě svých možností 

popis 

  

4.4, 4.5, 4.9, 

4.10, 5.5, 5.7 

vystihne zákl. povahové rysy  literárních     

a  filmových postav 

charakteristika 4.5, 4.9, 4.10 

naslouchá a komunikuje kultivovaně diskuse  4.1,4.2, 4.3, 

4.7 

vypracuje samostatný výklad na základě 

populárněvědeckého článku 

proslov, přednáška, výklad 4.3, 4.4, 4.6, 

4.7, 4.8 

stylizuje jednoduchou úvahu úvaha 4.1, 4.2 

rozliší základní publicistické útvary – 

fejeton 

orientuje se v tisku 

publicistické útvary 4.1, 4.2, 4.9, 

4.10 

rozlišuje  funkční styly a slohové útvary, 

používá charakteristické znaky 

v kultivovaném 

projevu 

shrnutí o slohu 4.5, 4.10 

odstraňuje skladební nedostatky řečnická cvičení 4.4, 4.5, 4.6, 

4.7, 4.8 

 

 

 

Jazyková výchova  

rozlišuje vrstvy jazyka 
obecná poučení o jazyce 

 

uvede základní poznatky o vývoji českého 

jazyka 

vývoj českého jazyka 5.8 

rozliší stavbu slova, procvičí různé 

způsoby obohacování slovní zásoby 

tvoření slov 5.2, 5.3 

používá správné a morfologické tvary slov tvarosloví, slovní druhy 5.1, 5.3, 5.4 

rozlišuje jevy lexikální a syntaktické ve 

větě jednoduché a v souvětí, 

určuje druh souvětí a poměry mezi větami 

skladba - odchylky větné stavby 

složité souvětí 

5.6, 5.7 

využívá získaných poznatků k vytváření 

vlastních jazykových projevů 

 5.1, 5.5, 5.7, 

5.8 

 Literární výchova  

orientuje se ve struktuře literárního textu, 

při rozboru používá základní literární 

pojmy 

česká dramatická tvorba 
6.1, 6.2, 6.3, 

6.4 

rozumí významu a smyslu literárního textu 
česká a světová literatura 20.století 

6.1, 6.3, 6.5 

charakterizuje jednotlivé literární žánry 
současná česká literární tvorba 

6.6, 6.7 

má přehled o významných představitelích 

české a světové literatury vznik a vývoj filmu 
6.2, 6.7, 6.8, 

6.9 



zformuluje písemně i ústně dojmy z četby, 

návštěvy divadelního nebo filmového 

představení 

kulturně výchovné aktivity 
6.1, 6.3, 6.8, 

6.9 

 
 

 

 

 

 

Průřezová témata 
 

Osobnostní a sociální výchova 

Ročník Předmět Téma 

1. ČJ Dramatizace situací z běžného života: V obchodě. Ve škole. 

Pomoc starším lidem. Omluva. 

2. ČJ Vybrané texty z čítanky 

3. ČJ Popis osoby. 

3. ČJ Synonyma, opozita, slova s citovým zabarvením. 

3. ČJ Vybrané texty z čítanky. 

4. ČJ Vybrané texty z čítanky: Neobyčejná rodina. Skaut vypráví. Jak 

Bill dobyl vítězství. 

5. ČJ Slohový výcvik: Truhla po předcích. Dopis od tety. Vánoce. 

Slavnostní výprava. Dopis kamarádovi. 

5. ČJ Vybrané texty : Cvičení charakteru, Opuštěný pes. Pyšná sestra. 

Dobrá nálada. Kdo je kdo. 

Výchova demokratického občana 

Ročník Předmět Téma 

1. ČJ Škola-utváření hodnot, vztahy ve třídě, tolerance, práva  

a povinnosti žáka. 

1. ČJ Rodina – vztahy v rodině. 

2. ČJ Škola-utváření hodnot, vztahy ve třídě, tolerance, práva  

a povinnosti žáka 

2. ČJ Rodina- vztahy v rodině, jak pomáhám, práva a povinnosti dítěte. 

3. ČJ Rozhovor-komunikativní, formulační, dialogické dovednosti. 

3. ČJ Jméno na domě - občan, občanská společnost, stát, úloha občana 

v demokratické společnosti. 

4. ČJ Malý princ"Všechny cesty vedou k lidem"-svět, společnost, 

člověk, osobnost, pomoc, empatie, porozumění 

4. ČJ Martinovo pátrání- občan, občanská společnost, stát 

4. ČJ Rozhovor – komunikativní, formulační, dialogické dovednosti 

4. ČJ Pozvánka - dialogické dovednosti 

5. ČJ Jirásek"Boží soud", Foglar "Váhy života a smrti", 

5. ČJ Dopis kamarádovi - přátelství, komunikativní dovednosti, 

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 



Ročník Předmět Téma 

3. ČJ Objevujeme Evropu 

4. ČJ Česká republika jako součást Evropy 

5. ČJ Žijeme v Evropě 

 

Multikulturní výchova 

Ročník Předmět Téma 

2. ČJ Abeceda. 

2. ČJ Jména obecná a jména vlastní. 

3. ČJ Český jazyk – cizí jazyk. 

3. – 5. ČJ Vánoce. Zvyky. Tradice. 

3. – 5. ČJ Popis osoby. 

 

Environmentální výchova 

Ročník Předmět Téma 

1 ČJ Co mne zajímá  

1 ČJ Jak se cítím ve škole 

2 ČJ Mám rád přírodu 

2 ČJ Pomoc spolužákům 

3 ČJ Jak si představuji svůj život 

3 ČJ Co se mi nelíbí v přírodě 

4 – 5 ČJ Péče o životní prostředí 

4 - 5 ČJ Jak komunikovat se spolužáky a předcházet konfliktům 

Mediální výchova 

Ročník Předmět Téma 

1. ČJ Telegram, dopis 

1. ČJ Hra na počasí – telefonování 

1. ČJ Výstava dětských knih a časopisů 

1. ČJ Návštěva v knihovně 

1. ČJ Beseda o divadelním a filmovém představení, sledování televize 

2. ČJ Návštěva 

2. ČJ Umíš telefonovat 

2. ČJ Jak se zdravíme 

2. ČJ Český jazyk – cizí jazyky (rozvoj komunikačních schopností) 

2. ČJ V. Fišer " Pohádka o rozpustilé abecedě pro kočku." 

3. ČJ Rozhovor (rozvoj komunikačních schopností) 

4. ČJ Pozvánka – oznámení 

4. ČJ Vycházka - sledování TV a volného času 

4. ČJ Slohový úkol - bohatost vyjadřování 

4. ČJ Zpráva SMS, telegram, e-mail, reklama - stručnost vyjadřování 

4. ČJ Slova spisovná a nespisovná 

5. ČJ Moje pozorování – článek pro dětský časopis 

5. ČJ Luštíme telegramy - telegram 



5. ČJ Besídka – oznámení 

5. ČJ Besídka - zpráva pro školní tisk 

1. – 5. 

 

Průběžně 

po celý 

školní rok 

Zprávy do Městského zpravodaje (výlety, exkurze, soutěže, 

dopravní výchova, aj.) 

 

Finanční gramotnost 

Ročník Předmět Téma 

1. ČJ Vánoční koledy a přání 

3. ČJ Věty 

3. ČJ Poklad na silnici 

6. ČJ Poštovní poukázky, podací lístek 

6. ČJ Číslovky 

8. ČJ Objednávka – ústní, písemná, po internetu 

8. ČJ Inzerát – soukromý, komerční 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1.2  Cizí jazyk 

 

Charakteristika vzdělávacího oboru 
 

 Anglický jazyk je předmět, jehož výuka na základní škole vytváří předpoklady pro 

budoucí zapojení žáků do vzájemné komunikace mezi národy v rámci Evropy i světa. Vede 

žáky k rozšíření všeobecného kulturního obzoru, k pěstování vzájemné tolerance a respektu, 

k úctě ke kulturním hodnotám jiných národů. 

Vyučovací předmět Aj se vyučuje v 1. - 9. ročníku s hodinovými dotacemi pro 

jednotlivé ročníky odpovídajícími učebnímu plánu. 

V případě, že bude nalezen vhodný partner pro mezinárodní spolupráci a práce na 

společném projektu bude námětově odpovídat učivu, je možno zařadit práci pro mezinárodní 

spolupráci do výuky. 

 

Výchovně vzdělávací strategie k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 
 

Klíčová kompetence Výchovné a vzdělávací strategie 
Kompetence k učení Podpora rozvoje dovedností 

Dostatek informačních zdrojů – knihovna, internet, exkurze atd. 

Propojení informací se skutečným životem 

Práce s informacemi 

Samostatnost, organizace vlastní činnosti 

 Vlastní úsudek, iniciativa, tvořivost, zodpovědnost 

Komunikace, spolupráce v týmu 

Poznání vlastních možností 

Prezentace vlastních výsledků 

Tvořivost (práce na projektech) 

Chápat smysl vlastní práce 

Práce v motivujícím prostředí 

Práce s přiměřeným učivem 

Hodnocení za to, co žák umí, ne za to, co neumí 

Využívání kladného hodnocení a dobrých výsledků jako motivace 

Výuka bez situací nerovnosti, ponížení apod. 

Stanovení postupných cílů 

Zařazování metod podporujících zvídavost 

Osobní příklad 

Získané vědomosti a poznatky aplikovat v praktickém životě 

Kompetence k řešení 

problémů 

Poznatky nejsou předkládány v hotové podobě 

Uplatňování mezipředmětových vztahů 

Objevování vzájemných příčin a souvislostí přírodních  

a společenských jevů a dějů 

Přechod od frontálního vyučování k více aktivizujícím metodám 

Široké uplatnění praktických cvičení 

Uplatňování základních myšlenkových operací – srovnávání, 

analýza, syntéza, zobecňování, abstrakce 



Rozvoj schopnosti logického uvažování 

Řešení problémů na základě kritického zhodnocení informací 

Podpora netradičních způsobů řešení 

Kompetence 

komunikativní 

Prostor pro komunikace různými formami (ústně, písemně, 

výtvarnými prostředky, využitím technických prostředků) 

Dodržování etiky komunikace (věcnost, naslouchání, respektování 

různých názorů – originálních, nezdařených apod.) 

Zásady komunikace s dospělými 

Základ spolupráce a společného prožívání 

Předpoklady pro poznávání sebe a vztahů k jiným 

Práce v týmu 

Kompetence sociální  

a personální 

Atmosféra demokracie a přátelství 

Kooperativní učení, spolupráce ve výuce 

Osobní odpovědnost za výsledky společné práce 

Spolupráce učitelů 

Spolupráce s rodiči a dalšími partnery 

Učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za svá rozhodnutí 

Demokracii a svobodu nezaměňovat za anarchii 

Nutnost dodržování mravních hodnot a slušného jednání 

Vhodnou formou prosazovat svoje zájmy 

Učit se argumentovat 

Učit se chápat bohatství a složitost citového života, rozvíjet citovou 

otevřenost vůči podnětům z prostředí, ve kterém žijí 

Učit se otevřeně a kultivovaně projevovat své city 

Kompetence občanské Stanovení jasných pravidel pro soužití ve škole – práva, povinnosti, 

sankce 

Vztahy ve škole – úcta, sounáležitost, uznání 

Otevřenost vůči spolužákům 

Solidarita s druhými 

Rozvíjení kritických postojů k negativním jevům ve škole  

i společnosti 

Integrace žáků vyžadujících speciální péči 

Multikulturní výchova – porozumění odlišnému způsobu života lidí 

z jiných kultur 

Vytváření podmínek pro adaptaci žáků z jiných kulturních prostředí 

Ohleduplnost vůči starým a nemocným lidem 

Učit se ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, přírodě, 

kulturním a etickým hodnotám 

Škola bez kouření a drog 

Důsledná prevence šikany a násilí 

Kompetence pracovní Osvojování základních pracovních dovedností a návyků 

Účast žáků při úpravách prostředí školy 

Uplatňování sebehodnocení žáků 

Uplatňování mezipředmětových vztahů při volbě povolání 

 

 

 



 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 
 

1. stupeň 

Očekávané výstupy – 1. Období 

1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

žák 

1.1 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a 

s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně 

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

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

oporu 

1.4 rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, 

zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu 

1.5 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení 

1.6 píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy 

 

Očekávané výstupy – 2. Období 

2. POSLECH S POROZUMĚNÍM 

žák 

2.1 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a 

s pečlivou výslovností 

2.2 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají 

se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 

2.3 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má 

k dispozici vizuálné oporu 

 

3. MLUVENÍ 

žák 

3.1 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, 

školy, volného času a dalších osvojovaných témat 

3.2 odpovídá na jednoduché otázky týkající se se jeho samotného, rodiny, školy, volného 

času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá 

 

4. ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

žák 

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

tématům 

4.2 rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici 

vizuální oporu 

 

5.  PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

žák 

5.1 rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici 

vizuální oporu 

 



6. PSANÍ 

 

 

 

Žák 

6.1 napíše krátký text a použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, 

činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života 

6.2 vyplní osobní údaje do formuláře 

 

Učivo 

zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní 

návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 

slovní zásoba – žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v komunikačních 

situacích probíraných tematických okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích, 

práce se slovníkem 

tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas, oblékání, nákupy, příroda, počasí 

mluvnice - základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, 

které nenarušují smysl sdělení a porozumění) 

 

1. ročník 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  
Žák 

- pozdraví kamaráda a představí se 

- pojmenuje základní barvy 

- počítá od 1 do 10 

- rozumí základním pokynům 

užívaným ve výuce 

 

- označí běžné školní potřeby 

- klade a plní jednoduché, každodenně 

užívané příkazy 

- porozumí velmi krátkému 

komiksovému příběhu, pochopí obsah 

 

- zeptá se a odpoví na dotaz na barvu 

- podá základní informace o sobě 

 

 

- pojmenuje běžná domácí zvířátka 

(mazlíčky) 

- klade krátké ano/ne otázky k ověření 

správnosti svého odhadu 

 

 

- vyjmenuje členy své rodiny 

- podá základní informace o své rodině 

- zadá a plní základní pokyny užívané 

při hře 

 

Komunikační situace 

- pozdravy 

- pokyny ve škole 

- osobní údaje 

- dotazy a krátké odpovědi 

- příkazy 

 

Témata slovní zásoby 

- čísla 1-10 

- barvy 

- školní potřeby 

- domácí zvířata 

- rodina 

- jídlo 

- hračky 

 

Gramatika 

- rozkazovací způsob 

- tázací zájmena 

- sloveso „být“ v kladné větě a 

v otázce 

- kladná a negativní odpověď  

- sloveso „mít“ v otázce a 

odpovědi 

- sloveso „can“ v kladné větě 

- sloveso „mít rád“ v kladné větě 

a  otázce 

- svátky ve Velké Británii a u nás 

Aj 1.stupeň: 

1.1, 1.2, 1.3 



- pojmenuje vybraná jídla a nápoje  

- vyjádří libost a nelibost k jídlům 

- vyhledá konkrétní informace o jídle  

 

- popíše jednoduchý obrázek 

- získá hledané informace ze slyšeného 

textu 

- seznamuje se se základy správné 

výslovnosti 

  

 
 

 

 

 

 

 

Mezipředmětové vztahy 

 

Žáci při výuce angličtiny využijí 

znalosti, poznatky a zkušenosti z: 

- výtvarné výchovy 

- hudební výchovy 

- dramatické výchovy 

- prvouky 

- českého jazyka 

 

2. ročník 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  
Žák 

- pozdraví kamaráda a představí se 

- pojmenuje základní barvy 
- počítá od 1 do 20 

- vyjádří pocity 
- rozumí základním pokynům 

užívaným ve výuce 

 

- označí běžné školní potřeby 

- klade a plní jednoduché, každodenně 

užívané příkazy 

- čte velmi krátký komiksový příběh, 

rozumí jeho obsahu 

 

- zeptá se a odpoví na dotaz na barvu 

- zeptá se a odpoví na dotaz na věk 

- podá základní informace o sobě 

- počítá od 11 do 20 

 

 

- pojmenuje základní dopravní prostředky 

- dokáže vyjádřit aktivity volného času 

 

- pojmenuje běžná domácí zvířátka 

(mazlíčky) a zvířata v přírodě 

- klade krátké ano/ne otázky k ověření 

správnosti svého odhadu 

- popisuje vzhled 
- používá zdvořilostní fráze a pozdravy 

- vyhledá konkrétní informace v textu 

pomocí nápovědy 

 
- vyjmenuje místnosti v domě 

- popíše umístění předmětů 

- podá základní informace o své rodině 

Komunikační situace 

- pozdravy 

- pokyny ve škole 

- pokyny doma 

- osobní údaje 

- dotazy a krátké odpovědi 

- příkazy 
 

Témata slovní zásoby 

- čísla 1-20 

- barvy 

- počasí 
- volný čas 

- dopravní prostředky 

- domov, místnosti 

- zvířata v přírodě 
- nálady, pocity a smysly 

- části těla zvířat 
 

Gramatika 

- rozkazovací způsob 

- tázací zájmena 

- přídavná jména 

- předložky in/on 
- sloveso „být“ v kladné větě a 

v otázce 

- kladná a negativní odpověď  

- přídavná jména 

- sloveso „mít“ v otázce a 

odpovědi 

- sloveso „can“ v kladné větě i 

záporné větě 

- svátky ve Velké Británii a u nás 

 

 

Aj 1.stupeň: 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.5, 1.6 



- zadá a plní základní pokyny užívané 

při hře 

 

- vyhledá určité informace v krátkém 

textu odpověďmi na „ano/ne“ otázky 

- zeptá se a odpoví na vlastnictví věcí 

- čte a předvede dialogy hry 

 

- umí popsat části těla u zvířete 

- seznámí se se smyslovými vjemy 

 

- popíše jednoduchý obrázek 

- získá hledané informace ze slyšeného 

textu  

- získá určité informace z krátkého, 

čteného textu 

- seznamuje se se základy správné 

výslovnosti 

 

 

 

 

 

 

Mezipředmětové vztahy 

 

Žáci při výuce angličtiny využijí 

znalosti, poznatky a zkušenosti z: 

- výtvarné výchovy 

- hudební výchovy 

- dramatické výchovy 

- prvouky 
- českého jazyka 

 

3. ročník 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  
Žák 

- pozdraví kamaráda a představí se 

- pojmenuje základní barvy 

- počítá od 1 do 10 

- rozumí základním pokynům 

užívaným ve výuce 

 

- označí běžné školní potřeby 

- klade a plní jednoduché, každodenně 

užívané příkazy 

- čte velmi krátký komiksový příběh, 

rozumí jeho obsahu 

 

- zeptá se a odpoví na dotaz na barvu 

- zeptá se a odpoví na dotaz na věk 

- podá základní informace o sobě 

- počítá od 11 do 20 

 

- pojmenuje běžná domácí zvířátka 

(mazlíčky) 

- klade krátké ano/ne otázky k ověření 

správnosti svého odhadu 

- vyjádří svou náladu a pocity, i pocity 

druhých 

- používá zdvořilostní fráze a pozdravy 

- vyhledá konkrétní informace v textu 

pomocí nápovědy 

 

Komunikační situace 

- pozdravy 

- pokyny ve škole 

- pokyny doma 

- osobní údaje 

- počasí 

- dotazy a krátké odpovědi 

- příkazy 

 

Témata slovní zásoby 

- čísla 1-20 

- barvy 

- školní potřeby 

- nábytek 

- domácí zvířata (mazlíčci) 

- nálady a pocity 

- rodina 

- oblečení 

- jídlo 

- hračky 

- v přírodě 

 

Gramatika 

- rozkazovací způsob 

- tázací zájmena 

- sloveso „být“ v kladné větě a 

v otázce 

- kladná a negativní odpověď  

Aj 1.stupeň: 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.5, 1.6, 2.1, 

2.4 



- vyjmenuje členy své rodiny 

- podá základní informace o své rodině 

- zadá a plní základní pokyny užívané 

při hře 

 

- pojmenuje počasí podle obrazové 

přílohy nebo aktuální situace 

 

- vyhledá určité informace v krátkém 

textu odpověďmi na „ano/ne“ otázky 

 

- pojmenuje základní oblečení 

- zeptá se a odpoví na vlastnictví věcí 

- čte a předvede dialogy hry 

 

- pojmenuje vybraná jídla a nápoje  

- vyjádří libost a nelibost k jídlům 

- vyhledá konkrétní informace o jídle  

 

- popíše jednoduchý obrázek 

- získá hledané informace ze slyšeného 

textu  

 

- popíše umístění předmětů 

- získá určité informace z krátkého, 

čteného textu 

- seznamuje se se základy správné 

výslovnosti 

- pojmenuje dny v týdnu  

 

 

 

- přídavná jména 

- sloveso „mít“ v otázce a 

odpovědi 

- množné číslo podstatných jmen 

- sloveso „mít rád“ v kladné větě 

a otázce 

- vazba „there is/there are“  

- otázka na množství 

- dny v týdnu 

- svátky ve Velké Británii a u nás 

 

 

 

Mezipředmětové vztahy 

 

Žáci při výuce angličtiny využijí 

znalosti, poznatky a zkušenosti z: 

- výtvarné výchovy 

- hudební výchovy 

- dramatické výchovy 

- prvouky 

- českého jazyka 

 

 
 

 

 

 

4. ročník 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy 
- pozdraví a odpoví na pozdrav 

zdvořilým způsobem 

- klade zjišťovací otázky 

- vede rozhovor o aktivitách volného 

času  

- vyhledá určitou informaci ve čteném 

textu 

- rozumí krátkému komiksovému 

příběhu obsahující popis dovedností a 

zdramatizuje ho 

 

- pojmenuje místnosti v domě 

- popíše a zeptá se na umístění 

předmětů  

- popíše dům a byt 

 

 

Žák dosáhne výše uvedených výstupů  

v úvodní lekci pomocí: 

- slovní zásoby na téma 

pozdravy a volný čas 

 

- jednoduché otázky 

- opakování předchozí látky – 

pozdravy, osobní otázky, 

zvířata, jídlo, barvy 

 

- gramatiky – sloveso „umět“ 

v kladné větě, v otázce a 

v záporu 

 

- slovní zásoba na téma 

místnosti v bytě 

Aj 1. stupeň: 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5, 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4, 

3.1, 4.1  



- vede rozhovor o aktuální činnosti 

- čte krátký, jednoduchý text o 

aktuálních činnostech 

 

- popíše a zeptá se na počasí 

 

- vede rozhovor o svých zálibách 

- porozumí čtenému i slyšenému textu 

o zálibách 

 

- vede rozhovor o divokých zvířatech 

- pojmenuje prostředí, ve kterém 

divoká zvířata žijí 

- pojmenuje, co zvířata jedí a stručně 

popíše, jak žijí 

 

 

 

- předložky ve spojení 

s umístěním předmětů 

 

-  vazba „there is/there are“ 

 

-  kladný rozkazovací způsob 

 

- slovní zásoba na téma 

cestování a dovolená 

- gramatika – přítomný čas 

průběhový 

 

- slovní zásoba na téma divoká 

zvířata 

- gramatika – přítomný čas 

prostý, kladná věta, otázka a 

zápor ve 3. os. j. č. 

- části těla zvířat 

 

- reálie - anglické svátky 

 

 

Mezipředmětové vztahy 

 

Žáci při výuce angličtiny využijí 

znalosti, poznatky a zkušenosti z: 

- výtvarné výchovy 

- hudební výchovy 

- dramatické výchovy 

- prvouky 

- vlastivědy 

- českého jazyka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ročník 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  

Poslech s porozuměním  

- rozumí jednoduchým pokynům učitele, 

které jsou sdělovány pomalu a 

s pečlivou výslovností 

- porozumí krátkým a jednoduchým 

otázkám učitele a spolužáka, které 

souvisí s osvojovanými tématy, pokud 

jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 

výslovností 

- rozumí slovům a slovním spojením, 

pokud jsou pronášeny pomalu a 

zřetelně a má-li k dispozici vizuální 

podporu 

- porozumí krátkému a jednoduchému 

poslechovému textu, je-li pronášen 

pomalu a zřetelně a má-li k dispozici 

vizuální nebo zvukovou oporu 

- v krátkém a jednoduchém poslechovém 

textu, který se vztahuje k osvojovaným 

tématům, zachytí konkrétní informace, 

pokud má k dispozici vizuální nebo 

zvukovou oporu 

Mluvení 

- ve velmi krátkých a pomalu vedených 

rozhovorech použije základní 

zdvořilostní obraty (např. pozdrav, 

rozloučení, poděkování) 

- představí se, uvede, odkud pochází, 

kolik je mu let, co vlastní, co dělá, co 

má nebo nemá rád 

- sdělí jednoduchým způsobem základní 

informace týkající se jeho samotného, 

členů jeho rodiny, spolužáků a 

kamarádů (např. jméno, bydliště, věk, 

škola, každodenní a volnočasové 

aktivity) 

- odpoví na jednoduché otázky, které se 

týkají jeho samotného, jeho rodiny a 

kamarádů a vztahují se k osvojovaným 

tématům 

- zeptá se na konkrétní informace 

vztahující se k osvojovaným tématům 

za použití slov a jednoduchých slovních 

spojení a vět 

- zapojí se do jednoduchých a pomalu 

vedených rozhovorů, ve kterých sdělí 

Mluvnice 

- sloveso ‚být, mít, moci / umět‘ 

- přítomný čas prostý a přítomný 

čas průběhový – kladná a 

záporná oznamovací věta, 

otázka, krátké odpovědi 

- otázky ‚ano / ne‘, otázky 

s tázacími zájmeny 

- vazba ‚there is / there are‘ 

- osobní a přivlastňovací zájmena 

- určitý a neurčitý člen 

- množné číslo podstatných jmen 

- rozkazovací způsob 

- přídavná jména, postavení 

přídavných jmen ve větě 

- předložky místa a času 

- tázací zájmena 

- příslovce  

- přivlastňovací pád 

- otázky na cenu 

Zvuková a grafická podoba 

jazyka 

- souhlásky a samohlásky 

- fonetická abeceda 

- krátké a dlouhé samohlásky 

- přízvuk slov 

- intonace ve větě 

Slovní zásoba 

- já, moje rodina a moji kamarádi 

- číslovky 1 – 100 

- volný čas, zábava, sporty, režim 

dne 

- domov, dům, pokoje 

- zvířata 

- škola, předměty ve škole, 

vyučovací předměty 

- město, budovy, obchody 

- části lidského a zvířecího těla 

- oblečení 

Tematické okruhy 

- domov, rodina, škola, volný čas, 

lidské tělo, jídlo, oblékání, 

zvířata, nákupy, bydliště, 

dopravní prostředky, dny 

v týdnu, hodiny 

Aj 1. stupeň: 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5, 1.6,  

2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 2.5, 3.1,  

3.2, 4.1, 4.2, 

5.1, 6.1, 6.2 



konkrétní informace o sobě, dalších 

osobách, předmětech a činnostech, 

nebo se na podobné informace zeptá 

Čtení s porozuměním 

- v krátkém jednoduchém textu, který se 

vztahuje k osvojovaným tématům, 

vyhledá konkrétní informace (např. o 

předmětech, osobách, činnostech, 

číselných a časových údajích) 

- v krátkém textu z běžného života 

rozumí významu známých slov, 

slovních spojení a jednoduchých vět, 

zejména pokud má vizuální oporu 

- rozumí tématu krátkého textu 

z běžného života, který se vztahuje 

k osvojovaným tématům a je 

doprovázen vizuální oporou 

Psaní 

- s použitím jednoduchých slovních 

spojení a vět napíše krátký text, ve 

kterém se představí, uvede svůj věk, 

kde bydlí, co dělá, má, umí nebo neumí, 

má nebo nemá rád 

- s použitím jednoduchých slovních 

spojení a vět napíše krátký text, ve 

kterém představí členy své rodiny, 

spolužáky a kamarády, uvede jejich 

věk, kde bydlí, co dělají, mají, umí nebo 

neumí, mají nebo nemají rádi 

- za použití jednoduchých slov, slovních 

spojení a vět napíše krátký pozdrav, 

dotaz či vzkaz, vyplní osobní údaje do 

formuláře 



 Osobnostní a sociální výchova  

Tematické okruhy jsou členěny do 

tří částí: 

Osobnostní rozvoj  

- Rozvoj schopnosti poznávání 

- Sebepoznání a sebepojetí 

- Seberegulace a sebeorganizace 

- Kreativita 

Sociální rozvoj 

- Poznávání lidí 

- Mezilidské vztahy 

- Komunikace 

Morální rozvoj 

- Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 

Výchova k myšlení v evropských 

a globálních souvislostech  

Tematické okruhy: 

- Evropa a svět nás zajímá 

- Objevujeme Evropu a svět 

Multikulturní výchova 

Tematické okruhy: 

- Kulturní diference 

- Lidské vztahy 

- Etnický původ 

- Multikulturalita 

- Princip sociálního smíru a 

solidarity 

Environmentální výchova 

Tematické okruhy: 

- Ekosystémy 

 



 - Český jazyk a literatura (1. – 6. 

lekce) - Komunikační a slohová 

výchova; Jazyková výchova; 

Literární výchova 

- Matematika a její aplikace – 

čísla a početní operace (1. lekce) 

- Člověk a jeho svět – Evropa a 

svět (2. lekce) 

- Člověk a příroda - přírodopis (3. 

lekce) 

- Hudební výchova (4. lekce) 

- Člověk a jeho svět – domov, 

obec (město)  (5. lekce) 

- Člověk a společnost - dějepis (5. 

lekce) 

- Umění a kultura - výtvarná 

výchova (6. lekce) 

 

 
2. stupeň 

 Očekávané výstupy 

 

1. POSLECH S POROZUMĚNÍM 

žák 

1.1 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 

zřetelně 

1.2 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 

osvojovaných témat 

     2. MLUVENÍ 

žák 

2.1 zeptá se na základní informace a adekvátně na ně reaguje v běžných formálních i 

neformálních situacích 

2.2  mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech 

2.3 vypráví jednoduchý příběh čí událost, popíše osoby, místa věci ze svého každodenního 

života 

    3. ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

žák 

3.1 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech 

3.2 rozumí krátkým a jednoduchým textů, vyhledá v nich požadované informace 

   4. PSANÍ 

žák 

   4.1 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 

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

osvojovaných témat 



   4.3 reaguje na jednoduché písemné sdělení 

 

Učivo 

zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a 

schopnosti rozlišovat sluchem prcky z fonologického systému jazyka, slovní a větný 

přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby 

slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující 

se k probíraným tématickým okruhům a komunikačním situacím; práce se slovníkem 

tematické okruhy – domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, kultura, sport, péče o zdraví, 

pocity, nálady, stravovací návyky, počasí, příroda a město, nákupy a móda,  společnost 

a její problémy, volby povolání, moderní technologie a média, cestování, reálie země 

příslušných jazykových oblastí  

mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka 

(jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění 

gramatické struktury a typy vět, lexikální princip pravopisu slov 

 

6. ročník 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy 

Poslech s porozuměním: 

Žák: 

 rozumí tématu a obsahu 

jednoduchého a zřetelně 

pronášeného projevu, vyprávění či 

rozhovoru, které se týkají 

osvojovaných témat, např. 

kalendářní rok, zvířata, prázdniny a 

cestování, jídlo, geografické 

útvary, místa a názvy, počasí, TV 

programy a filmové žánry. 

 v pomalu a zřetelně pronášeném 

projevu, který se vztahuje k výše 

uvedeným osvojovaným tématům, 

zachytí konkrétní informace, příp. 

konkrétní číselné informace 

 rozumí obsahu písně 

Mluvení: 

Žák: 

 zeptá se na základní informace 

týkající se činnosti, míst, osob, 

času a jiných osvojovaných témat a 

na podobné otázky adekvátně 

odpoví. 

Mluvnice: 

 Přítomný čas prostý 

 Příslovce častosti děje 

 Řadové číslovky 

 Předložky času 

 Přítomný čas průběhový 

 Přítomný čas prostý vs 

přítomný čas průběhový 

 Minulý čas slovesa to be, 

pravidelných a 

nepravidelných sloves,  

 Počitatelná a nepočitatelná 

podstatná jména 

 Some/any, many/much, a 

little, a few, 

 Otázky s How + přídavné 

jméno 

 Stupňování přídavných 

jmen, přirovnání as…as 

 Vyjádření budoucího děje 

pomocí be going to 

 Přídavná jména a příslovce 

 Have to 

Zvuková a grafická podoba jazyka: 

 Pravopis slov osvojené 

slovní zásoby 

1.1, 1.2, 2.1, 

2.2, 2.3, 3.1, 

3.2, 4.1, 4.2, 

4.3 



 mluví o své rodině, kamarádech, 

zájmech a volnočasových 

aktivitách, aktuálních činnostech, 

škole, cestování, stravování, 

počasí, zemi, odkud pochází, a TV 

programů či filmových žánrů. 

 jednoduše v krátkých větách 

popíše osoby, zvířata, místa, věci 

každodenního života, kalendářní 

rok, svůj jídelníček a přípravu 

svého oblíbeného jídla, své 

prázdniny a zemi, odkud pochází. 

 vypráví jednoduchý příběh 

související s výše uvedenými 

osvojovanými tématy. 

Čtení s porozuměním: 

Žák 

 rozumí textům z běžného života, 

které se vztahují k osvojovaným 

tématům, rozumí tématu a obsahu 

textů. 

 v textu vyhledá konkrétní 

informace. 

Psaní: 

Žák 

 vyplní ve formuláři základní údaje. 

 zapíše informace, slovní spojení 

nebo jednoduché věty týkající se 

osvojovaných témat 

 napíše krátký jednoduchý popis 

osob, míst, kalendářního roku, 

volnočasových aktivit, přípravy 

jídla, apod. 

 reaguje na jednoduché písemné 

sdělení týkající se osvojovaných 

témat. 

 napíše pohlednici či email 

kamarádovi z dovolené. 

 Přízvuk slov 

 Intonace ve větě 

Slovní zásoba 

 Měsíce v roce, datum, roční 

období 

 Zvířat, popis zvířat, jejich 

pohyb, zvyky, strava 

 Každodenní činnosti a 

volnočasové aktivity 

 Domácí práce 

 Prázdniny, dovolená 

 Cestování 

 Jídlo, příprava jídla 

 Geografické názvy a 

pojmenování 

 Počasí 

 TV programy, filmové 

žánry, kultura 

 Moderní technologie, média 

 Práce se slovníkem 

Tematické okruhy: 

 Domov, volný čas, škola, 

kalendářní rok 

 Aktuální činnosti, zvířata, 

každodenní činnosti 

 Cestování 

 Stravovací návyky 

 Počasí 

 Kultura, moderní 

technologie a média 

 Reálie anglicky mluvících 

zemí 

 

 

 

 

 



7. ročník 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy 
Poslech s porozuměním: 

Žák 

 rozumí tématu a obsahu 

jednoduchého a zřetelně pronášené 

promluvy, vyprávění či 

konverzace, které se týkají 

osvojovaných témat, např. rodiny, 

domova, bydliště, volby povolání, 

města a přírody, volného času, 

společnosti a jejich problémů, péče 

o zdraví a reálií anglicky mluvících 

zemí. 

 v pomalu a zřetelně pronášeném 

projevu, který se vztahuje k výše 

uvedeným osvojovaným tématům, 

zachytí konkrétní informace. 

 Rozumí obsahu písně 

Mluvení: 

Žák 

 zeptá se na základní informace 

týkající se činnosti, míst, osob, 

času a jiných osvojovaných témat a 

na podobné otázky adekvátně 

odpoví. 

 mluví o své rodině, kamarádech, 

zájmech a volnočasových 

aktivitách, škole, prostředí, ve 

kterých se pohybuje a dalších 

osvojovaných tématech. 

 adekvátně reaguje v běžných 

každodenních formálních i 

neformálních situacích, pomocí 

slovních spojení a vět se zapojí do 

krátkých, jasně strukturovaných 

rozhovorů, ve kterých sdělí, co 

bude dělat, kam půjde, co se mu 

líbí či nelíbí, co chce či nechce, co 

musí či nemusí. 

 vypráví jednoduchý příběh 

související s osvojovanými tématy. 

Čtení s porozuměním: 

Žák 

 rozumí textům z běžného života, 

které se vztahují k osvojovaným 

Mluvnice 

 přítomný čas průběhový 

 přítomný čas prostý 

 přítomný čas prostý vs 

průběhový 

 minulý čas slovesa to be, 

pravidelných a 

nepravidelných sloves 

 minulý čas průběhový 

 minulý čas prostý vs 

průběhový 

 budoucí čas will, be going 

to 

 will vs be going to 

 neurčitý člen a/an, určitý 

člen the s názvy míst 

 neurčitá zájmena every-

/some-/any-/no- + -body/-

thing 

 návrhy Shall…? What 

about…? 

 Předpřítomný čas prostý 

 Způsobová slovesa (should, 

shouldn´t, must, mustn´t, 

don´t have to) 

 Příslovce, zájmena, spojky 

Zvuková a grafická podoba jazyka 

 Pravopis slov osvojené 

slovní zásoby 

 Přízvuk slov 

 Intonace ve větě 

Slovní zásoba 

 Životní etapy, rodina 

 Každodenní činnosti a 

volnočasové aktivity 

 Co máme či nemáme rádi 

 Pozvání 

 Vesmír 

 Domov 

 Povolání 

 Cestování 

 Přírodní katastrofy 

 Město 

 Prázdniny, dovolená 

 Péče o zdraví 

1.1, 1.2, 2.1, 

2.2, 2.3, 3.1, 

3.2, 4.1, 4.2, 

4.3 



tématům, rozumí tématu a obsahu 

textů. 

 v textu vyhledá konkrétní 

informace. 

 rozumí popisu cesty, běžným 

nápisům ve městě. 

 rozumí popisu osob, míst a 

událostí. 

Psaní 

Žák 

 vyplní ve formuláři základní údaje 

 zapíše informace, slovní spojení 

nebo jednoduché věty týkající se 

osvojovaných témat 

 napíše jednoduchý popis osob, 

míst, popis cesty či události 

 reaguje na jednoduché písemné 

sdělení týkající se osvojovaných 

témat 

 napíše jednoduchý příběh 

 Pocity a nálady 

 Pravidla 

  Moderní technologie, 

média 

 Frázová slovesa 

 Práce se slovníkem 

(bilingual and monolingual) 

Tematické okruhy 

 Rodina, volný čas, sport, 

každodenní činnosti 

 škola 

 Cestování 

 Volba povolání 

 Bydlení a domov 

 Příroda 

 Město 

 Společnost a její problémy 

 Péče o zdraví, pocity a 

nálady 

 Moderní technologie a 

média 

 Reálie anglicky mluvících 

zemí 

 

 

8. ročník 

 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy 
POSLECH S POROZUMĚNÍM 

Žák: 

- vnímá obsah zřetelně vyslovované 

- promluvy nebo konverzace z 

osvojovaných témat 

- rozumí informacím v jednoduchých 

poslechových textech 

- využívá osvojenou slovní zásobu 

- odvozuje význam nových slov 

z kontextu 

- adekvátně reaguje 

- v odpovědích vyjadřuje svůj názor 

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

Žák: 

- vyhledá požadované informace v 

jednoduchých každodenních 

autentických materiálech 

- čte přiměřeně obtížný text 

Tematické okruhy: 

- oblečení 

- v obchodě, v restauraci 

- lidské tělo 

- zdravý životní styl 

- nemoc, u lékaře 

- hrdinové 

- životní prostředí 

- aktivity ve volném čase 

- reálie anglicky mluvících zemí 

-  

Jazykové prostředky: 

- přítomný čas prostý 

- přítomný čas průběhový 

- užití přítomných časů 

- stavová slovesa 

- vyjádření budoucnosti – will a 

going to 

- minulý čas prostý 

- minulý čas průběhový 

1.1 

1.2 

2.1 

2.2 

2.3 

3.1 

3.2 

4.1 

4.2 

4.3 



- seznamuje se s fonetickými pravidly 

jazyka 

- dbá na správnou intonaci 

- rozumí obsahu textu, při čtení se 

opírá o známou slovní zásobu, 

využívá případné vizuální opory 

- vyhledá požadované informace 

- shrnuje a zaznamenává základní 

informace 

- shrne v přiměřeném rozsahu čtený 

text nebo obsah konverzace 

 

ÚSTNÍ PROJEV 

Žák: 

- zeptá se na základní informace 

- adekvátně reaguje v běžných 

formálních i neformálních situacích 

- žádá vhodnou formou o informace z 

každodenního života 

- sám dokáže poskytnout 

požadovanou informaci 

- mluví na osvojená témata 

- konverzuje s učitelem a spolužáky 

na dané téma 

- vypráví jednoduchý příběh či událost 

- popíše osoby, místa a věci ze svého 

každodenního života 

- vlastními slovy vyjádří podstatu 

textu 

 

PÍSEMNÝ PROJEV 

Žák: 

- vyplní základní údaje o sobě  

- běžně vyhledává ve škole i doma 

neznámá slovíčka v různých typech 

slovníků, na internetu, v mobilním 

telefonu,… 

- napíše jednoduché texty týkající 

osvojených témat 

- samostatně si ověřuje význam slov a 

jejich pravopis 

- reaguje na jednoduché písemné 

sdělení 

- vyjadřuje písemně informace o sobě 

a okolním světě 

- sděluje a obhajuje svůj názor na 

dané téma 

využívá osvojených mluvnických 

jevů 

- předpřítomný čas prostý 

- podstatná jména – tvorba 

- způsobová slovesa 

- vztažná zájmena 

- vztažné věty 

- vyjadřování souhlasu a nesouhlasu 

- gerundium 

- užití infinitivu vs. Gerundia 

- trpný rod 

- podmínková věta – 1. kondicionál 

- frázová slovesa 

 

Zvuková a grafická podoba jazyka: 

- rozvoj dostatečné srozumitelnosti 

výslovnosti 

- rozlišování prvků fonologického 

systému jazyka 

- slovní a větný přízvuk 

- intonace 

- pravopis osvojené slovní zásoby 

 

Slovní zásoba: 
- každodenní činnosti 

- volnočasové aktivity 

- plány na víkend 

- materiály 

- oblečení 

- nakupování 

- hrdinové 

- lidské tělo 

- zdravý životní styl 

- stravovací návyky 

- zdravotní potíže a nemoci 

- návštěva lékaře, léčba 

- vyjádření rady, varování 

- životní prostředí 

- problémy a ochrana životního 

prostředí 

 

 



9. ročník 

 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy 
POSLECH S POROZUMĚNÍM 

Žák 

- vnímá obsah zřetelně vyslovované 

- promluvy nebo konverzace z 

osvojovaných témat 

- rozumí informacím v jednoduchých 

poslechových textech 

- využívá osvojenou slovní zásobu 

- odvozuje význam nových slov 

z kontextu 

- adekvátně reaguje 

- zvládá vyjádřit a odůvodnit svůj 

názor 

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

Žák: 

- vyhledá požadované informace v 

jednoduchých každodenních 

autentických materiálech 

- čte přiměřeně obtížný text 

- seznamuje se s fonetickými pravidly 

jazyka 

- používá správnou intonaci 

- rozumí obsahu textu, při čtení se 

opírá o známou slovní zásobu, 

využívá případné vizuální opory 

- rozlišuje podstatné a okrajové 

informace 

- shrnuje a zaznamenává základní 

informace 

- vlastními slovy vyjádří obsah textu, 

zaujme stanovisko 

 

ÚSTNÍ PROJEV 

Žák: 

- zeptá se na základní informace 

- adekvátně reaguje v běžných 

formálních i neformálních situacích 

- vhodnou formou zjišťuje informace 

z každodenního života 

- sám dokáže poskytnout 

požadovanou informaci 

- mluví na osvojená témata 

- vypráví jednoduchý příběh nebo 

událost 

Tematické okruhy: 

- každodenní činnosti 

- volnočasové aktivity 

- sport 

- vyjádření libosti a nelibosti 

- popis osoby  

- povolání 

- zdravý životní styl 

- vyjádření podmínky 

- přírodní katastrofy 

- inzerát a odpověď na inzerát 

- dovolená, cestování 

- reálie anglicky mluvících zemí 

-  

Jazykové prostředky: 
- přítomný čas průběhový 

- přítomný čas prostý 

- stavová slovesa 

- minulý čas prostý 

- minulý čas průběhový 

- předpřítomný čas prostý 

- členy 

- budoucí čas vyjádřený pomocí will 

- vyjádření budoucího děje pomocí 

going to 

- budoucí čas vyjádřený pomocí 

přítomného času prostého 

- první kondicionál 

- sloveso would 

- druhý kondicionál 

- frázová slovesa 

- zjišťovací a doplňovací otázky 

- způsobová slovesa a trpný rod 

- zdvořilé otázky 

- žádost o informaci 

 

Zvuková a grafická podoba jazyka: 
- rozvoj dostatečné srozumitelnosti 

výslovnosti 

- rozlišování prvků fonologického 

systému jazyka 

- slovní a větný přízvuk 

- intonace 

- pravopis osvojené slovní zásoby 

 

Slovní zásoba: 

1.1 

1.2 

2.1 

2.2 

2.3 

3.1 

3.2 

4.1 

4.2 

4.3 



- navazuje konverzaci s učitelem a 

spolužáky na dané téma 

- vypráví jednoduchý příběh či událost 

- popíše osoby, místa a věci ze svého 

každodenního života 

- vlastními slovy vyjádří podstatu 

textu 

- obhajuje svůj názor, zaujímá 

stanovisko, řeší situace 

 

PÍSEMNÝ PROJEV 

Žák: 

- vyplní základní údaje o sobě ve 

formuláři 

- zvládne vyhledat neznámá slovíčka 

v různých typech slovníků, na 

internetu, v mobilním telefonu,… 

- obohacuje svoji slovní zásobu 

- samostatně si ověřuje význam slov a 

jejich pravopis 

- reaguje na jednoduché písemné 

sdělení 

- napíše jednoduché texty týkající 

osvojených témat 

- vyjadřuje písemně informace o sobě 

a okolním světě 

- zaujímá a obhajuje svůj názor na 

dané téma 

využívá osvojených mluvnických 

jevů 

- každodenní činnosti 

- činnosti ve volném čase 

- aktivní dovolená 

- cestování 

- nákup jízdenky 

- sporty 

- popis osoby - vzhled, vlastnosti 

- zdravý životní styl 

- péče o zdraví 

- přírodní katastrofy 

- druhy povolání 

- média 

 

 

 

 

Průřezová témata 
 

Osobnostní a sociální výchova 

Ročník Předmět Téma 

6., 8., 9. AJ Každodenní činnosti, organizace času,  

6., 7. AJ Škola, rozvoj komunikace a vyjadřování (souhlas, vyjádření 

myšlenky) 

6., 7., 8., 9. AJ Volný čas, záliby 

6. AJ Narozeniny a oslavy 

7. AJ Bydlení 

8. AJ Nemoc, tělo jako zdroj informací o sobě 

 

Výchova demokratického občana 

Ročník Předmět Téma 

6., 8., 9. AJ Já a moje rodina, popis vlastností 



6., 7. AJ  Škola 

7. AJ Bydlení 

8. AJ Nemoc 

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Ročník Předmět Téma 

3. Aj Objevujeme Evropu 

4. Aj Česká republika jako součást Evropy 

5. Aj Žijeme v Evropě 

Multikulturní výchova 

Ročník Předmět Téma 

6. AJ Já a moje rodina – uvědomění si vlastní identity 

6., 8. AJ Volný čas, záliby – cizí jazyk jako nástroj dorozumívání, 

respektování ostatních 

7. AJ Cestování – porovnání zvyklostí v jiných zemích 

 

Environmentální výchova 

Ročník Předmět Téma 

8., 9. AJ Ochrana životního prostředí 

8. AJ Vlivy prostředí na zdraví člověka 

8. AJ Vztah k životnímu prostředí, kde žiji 

6. AJ Zvířata 

 

Mediální výchova 

Ročník Předmět Téma 

9. AJ Hromadné sdělovací prostředky  

 

Finanční gramotnost 

Ročník Předmět Téma 

5. AJ People 

5. AJ Numbers 0 – 100, couting 

5. AJ Introduction – describing picture, phone numbers 

5. AJ Gross the curriculum – Maths sums 

5. AJ Where are the thinds in a Down (in a room)? 

5. AJ Project – your Town 

5. AJ People – talk about your life 

6. AJ My life 

6. AJ The world 

6. AJ Holidays 

6. AJ Food 

7. AJ The Future 

7. AJ Problems 



8. AJ Fame and fortune – listeneng, speaking – chat have the people 

done, wheel of fortune 

8. AJ Introduction: Fundraising day 

9. AJ Buying and selling 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1.3 Další cizí jazyk 
 

Charakteristika vzdělávacího oboru 

 

Německý jazyk 
 

Německý jazyk je vyučovací předmět, který je nabízen žákům 7.- 9. ročníků v rámci oboru 

Další cizí jazyk, jehož týdenní časová dotace činí 2 vyučovací hodiny. Výuka probíhá ve 

skupinách vytvořených ze žáků z různých tříd jednoho ročníku. 

 

Jeho postupné osvojování pomáhá žákům snižovat jazykové bariéry a přispívá tak k rozšíření 

možností v dalším studiu a budoucím pracovním uplatnění na trhu práce i mimo území našeho 

státu. Prohlubuje žákovo vědomí závažnosti a nutnosti vzájemného mezinárodního porozumění 

a tolerance. Umožňuje žákovi poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí. 

 

Německý jazyk je nejdůležitějším sdělovacím prostředkem společenského styku ve všech 

oblastech života, práce a obchodu v německy mluvících zemích. Dorozumívací proces probíhá 

na základě schopnosti řeči a znalosti systému německého jazyka. Požadavky na vzdělání ve 

výuce druhého cizího jazyka směřují v ŠVP k dosažení úrovně A1 Evropského jazykového 

portfolia. 

 

Ruský jazyk 
 

Cílem předmětu ruský jazyk v 7. - 9. ročníku je poskytnout žákům základ slovní zásoby a 

běžných konverzačních frází. Na jednoduchých textech budují žáci čtenářské dovednosti a na 

nich pak schopnosti psát. Nejdůležitější je probuzení zájmu o cizí jazyk. Abychom toho dosáhli, 

vyučovací hodina je prostoupena zajímavými a poutavými činnostmi, hrami a písničkami. 

Snažíme se, aby žák porozuměl vyslechnutému textu, uměl ho opakovat, aby uměl použít 

naučená slova v jednoduchém spojení, aby dovedl přečíst základní slova a jednoduché věty. V 

prvním období seznamujeme žáky s jazykem. Měla by jej provázet tzv. „orální fáze“, kdy žák 

především mluví, poslouchá a opakuje, ale není zatěžován psaním. Učí se rozumět 

jednoduchým povelům a základním pokynům učitele. Současně se žák seznamuje postupně s 

jednotlivými písmeny ruské azbuky v tištěné i psané podobě. Další období je zaměřeno na 

vědomosti nutné pro správné použití jazyka. Výuka gramatiky probíhá současně s vytvářením 

jednoduchých vět, kde se potřebné výrazy procvičují. Výrazy upevňujeme např. pomocí 

rozhovorů. 

 

V 9. ročníku budou dosavadní znalosti prohlubovány a zdokonalovány se faktické znalosti    ve 

všech oblastech (poslech a čtení s porozuměním, ústní i písemný projev, komunikace). Cílem 

tohoto období je pochopit význam znalosti jazyka pro osobní růst žáka a jeho budoucí kariéru. 

Vhodně jsou využívány časopisy, filmy, PC, názorné pomůcky, atd. V závěrečné fázi 9. ročníku 

pracují žáci ve větší míře s autentickým texty (časopis) a s texty z učebnice, konverzují rusky 

ve dvojici či ve skupinkách. V souvislosti s probíraným zeměpisným a dějepisným učivem se 

žáci seznamují s reáliemi Ruska. Ruštinu používají také při práci  s internetem. V tomto období 

jsou dosavadní znalosti prohlubovány, zdokonalují se zejména v oblastech poslechu, čtení s 

porozuměním, ústního i písemného projevu a vlastní komunikaci. 
 

Týdenní časová dotace je pro 7. – 9. ročník 2 hodiny. 

 



Francouzský jazyk 

 
Francouzský jazyk je vyučovací předmět, který je nabízen žákům 7.- 9. ročníků v rámci oboru 

Další cizí jazyk, jehož týdenní časová dotace činí 2 vyučovací hodiny. Výuka probíhá ve 

skupinách vytvořených ze žáků z různých tříd jednoho ročníku. 

 

Jeho postupné osvojování pomáhá žákům snižovat jazykové bariéry a přispívá tak k rozšíření 

možností v dalším studiu a budoucím pracovním uplatnění na trhu práce i mimo území našeho 

státu. Prohlubuje žákovo vědomí závažnosti a nutnosti vzájemného mezinárodního porozumění 

a tolerance. Umožňuje žákovi poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí. 

 

Francouzský jazyk je nejdůležitějším sdělovacím prostředkem společenského styku ve všech 

oblastech života, práce a obchodu ve frankofonních zemích. Požadavky na vzdělání ve výuce 

druhého cizího jazyka směřují v ŠVP k dosažení úrovně A1 Evropského jazykového portfolia. 

 

Španělský jazyk 
 

Španělský jazyk je vyučovací předmět, který je nabízen žákům 7.- 9. ročníků v rámci oboru 

Další cizí jazyk, jehož týdenní časová dotace činí 2 vyučovací hodiny. Výuka probíhá ve 

skupinách vytvořených ze žáků různých tříd jednoho ročníku. 

 

Postupné nabývání jazykových schopností a seznamování se s reáliemi Španělska a Hispánské 

Ameriky obohacuje kulturní obzor žáků, snižuje komunikační bariéry a přispívá ke 

komplexnějšímu vnímání současného světa. Znalost španělštiny rozšiřuje možnosti studia a 

pracovního uplatnění nejen v EU, ale i v USA a zemích Latinské Ameriky. Španělština, jako 

jazyk velmi blízký latině, usnadňuje přístup k oborům jako je medicína, právo, přírodovědné 

obory.  

 

Španělský jazyk patří spolu s čínštinou a angličtinou mezi 3 nejrozšířenější světové jazyky. 

Španělština je úředním jazykem ve 22 zemích světa a jedním z pracovních jazyků hlavních 

mezinárodních organizací (OSN, UNESCO, WTO). Poznávání velké rozmanitosti španělsky 

mluvících zemí (pestré směsice kultur a etnik) vede žáky k toleranci a úctě k odlišnostem. 

Požadavky na vzdělání ve výuce druhého cizího jazyka směřují v ŠVP k dosažení úrovně A1 

Evropského jazykového portfolia. 

 

Výchovně vzdělávací strategie k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

Klíčová kompetence Výchovné a vzdělávací strategie 
Kompetence k učení Podpora rozvoje dovedností 

Dostatek informačních zdrojů – knihovna, internet, exkurze atd. 

Propojení informací se skutečným životem 

Práce s informacemi 

Samostatnost, organizace vlastní činnosti 

Vlastní úsudek, iniciativa, tvořivost, zodpovědnost 

Komunikace, spolupráce v týmu 

Poznání vlastních možností 

Prezentace vlastních výsledků 

Tvořivost (práce na projektech) 

Chápat smysl vlastní práce 



Práce v motivujícím prostředí 

Práce s přiměřeným učivem 

Hodnocení za to, co žák umí, ne za to, co neumí 

Využívání kladného hodnocení a dobrých výsledků jako motivace 

Výuka bez situací nerovnosti, ponížení apod. 

Stanovení postupných cílů 

Zařazování metod podporujících zvídavost 

Osobní příklad 

Získané vědomosti a poznatky aplikovat v praktickém životě 

Kompetence k řešení 

problémů 

Poznatky nejsou předkládány v hotové podobě 

Uplatňování mezipředmětových vztahů 

Objevování vzájemných příčin a souvislostí přírodních  

a společenských jevů a dějů 

Přechod od frontálního vyučování k více aktivizujícím metodám 

Široké uplatnění praktických cvičení 

Uplatňování základních myšlenkových operací – srovnávání, 

analýza, syntéza, zobecňování, abstrakce 

Rozvoj schopnosti logického uvažování 

Řešení problémů na základě kritického zhodnocení informací 

Podpora netradičních způsobů řešení 

Kompetence 

komunikativní 

Prostor pro komunikace různými formami (ústně, písemně, 

výtvarnými prostředky, využitím technických prostředků) 

Dodržování etiky komunikace (věcnost, naslouchání, respektování 

různých názorů – originálních, nezdařených apod.) 

Zásady komunikace s dospělými 

Základ spolupráce a společného prožívání 

Předpoklady pro poznávání sebe a vztahů k jiným 

Práce v týmu 

Kompetence sociální  

a personální 

Atmosféra demokracie a přátelství 

Kooperativní učení, spolupráce ve výuce 

Osobní odpovědnost za výsledky společné práce 

Spolupráce učitelů 

Spolupráce s rodiči a dalšími partnery 

Učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za svá rozhodnutí 

Demokracii a svobodu nezaměňovat za anarchii 

Nutnost dodržování mravních hodnot a slušného jednání 

Vhodnou formou prosazovat svoje zájmy 

Učit se argumentovat 

Učit se chápat bohatství a složitost citového života, rozvíjet citovou 

otevřenost vůči podnětům z prostředí, ve kterém žijí 

Učit se otevřeně a kultivovaně projevovat své city 

Kompetence občanské Stanovení jasných pravidel pro soužití ve škole – práva, povinnosti, 

sankce 

Vztahy ve škole – úcta, sounáležitost, uznání 

Otevřenost vůči spolužákům 

Solidarita s druhými 

Rozvíjení kritických postojů k negativním jevům ve škole  

i společnosti 



Integrace žáků vyžadujících speciální péči 

Multikulturní výchova – porozumění odlišnému způsobu života lidí 

z jiných kultur 

Vytváření podmínek pro adaptaci žáků z jiných kulturních prostředí 

Ohleduplnost vůči starým a nemocným lidem 

Učit se ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, přírodě, 

kulturním a etickým hodnotám 

Škola bez kouření a drog 

Důsledná prevence šikany a násilí 

Kompetence pracovní Osvojování základních pracovních dovedností a návyků 

Účast žáků při úpravách prostředí školy 

Uplatňování sebehodnocení žáků 

Uplatňování mezipředmětových vztahů při volbě povolání 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 

 
2. stupeň 

Očekávané výstupy  

1. POSLECH S POROZUMĚNÍM  
žák  

1.1 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu 

a s pečlivou výslovností a reaguje na ně  

1.2 rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se 

osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 

1.3 rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících 

se každodenních témat  
 

2. MLUVENÍ  
žák  

2.1 se zapojí do jednoduchých rozhovorů  

2.2 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny,   

         školy, volného času a dalších osvojovaných témat 

2.3 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času  

         a podobné otázky pokládá  

 

3. ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  
žák  

3.1 rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům  

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

3.3rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu,  

         a vyhledá v něm požadovanou informaci  
 

4. PSANÍ  
žák  



4.1 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři  

4.2 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času  

          a dalších osvojovaných témat  

4.3 stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení 

 
Učivo 

zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní 

návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov  

slovní zásoba – žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích 

probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem  

tematické okruhy - domov, rodina, škola, volný čas, povolání, lidské tělo, zdraví, jídlo, 

oblékání, nákupy, obec, dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, 

dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušných jazykových oblastí 

mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, 

které nenarušují smysl sdělení a porozumění) 

 

Německý jazyk 

 

7. ročník 

 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy 

Žák 

- rozliší němčinu od češtiny 

- osvojí si správnou výslovnost 

německých hlásek, intonaci a 

přízvuk v německé větě 

- pozdraví 

- rozloučí se 

- zeptá se na jméno a odpoví 

- představí sebe a ostatní 

- zeptá se na původ a odpoví 

- zeptá se na věk a odpoví 

- zeptá se na bydliště a odpoví 

- počítá do 20 

- pojmenuje koníčky 

- zeptá se, kdo co má rád a nerad 

- zeptá se na záliby 

- zeptá se na osobní údaje a sdělí je 

- pojmenuje jazyky 

- sdělí adresu, číslo telefonu 

- mluví o volnočasových aktivitách 

- umí něco ohodnotit 

- popíše školu a místnosti ve škole 

- pojmenuje dny v týdnu 

- mluví o školních předmětech 

- popíše aktivity během vyučování 

- mluví o rozvrhu hodin 

Tematické okruhy:  

- pozdravy 

- představování osob 

- rodina a informace o členech 

rodiny 

- volný čas 

- záliby 

- státy 

- jazyky 

- škola -  místnosti 

- dny v týdnu 

- školní předměty 

- aktivity ve škole 

- rozvrh hodin 

- vyjádření názoru 

- reálie německy mluvících 

zemí 

 

Jazykové prostředky:  

- sloveso sein v jednotném 

čísle 

- časování sloves wohnen, 

kommen, heissen  

- otázky z tázacím zájmenem 

- předložky in, aus 

1.1 

1.2 

2.1 

2.2 

2.3 

3.1 

3.2 

4.1 

4.2 

4.3 



- zeptá se na názor 

- dokáže říct svůj názor  

- běžně vyhledává ve škole i doma 

neznámá slovíčka v různých 

typech slovníků, na internetu, 

v mobilním telefonu,… 

- časování pravidelných sloves 

vyjadřujících zájmy  

- sloveso mögen v jednotném  

čísle 

- zápor s nicht 

- otázky typu ANO / NE 

- spojky und, aber, oder 

- přivlastňovací zájmena 

mein/-e, dein/-e 

- časování slovesa sprechen 

- nepřímý slovosled 

- 2. pád osobních jmen 

- člen určitý 

- časování slovesa haben 

- vyjádření času 

- předložky am, um, von - bis 

- časování sloves unterrichten, 

rechnen, reden 

 

Zvuková a grafická podoba 

jazyka: 

 pravopis slov osvojené slovní 

zásoby 

 přízvuk slov 

 intonace ve větě 

 

Slovní zásoba: 

- osobní údaje 

- číslovky  do 20 

- hudba a hudební nástroje 

- volnočasové aktivity 

- jazyky a země 

- kontaktní údaje osob 

- místnosti ve škole 

- školní předměty 

 

 

8. ročník 

 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy 

Žák 

- rozliší němčinu od češtiny 

- osvojí si správnou výslovnost 

německých hlásek, intonaci a 

přízvuk v německé větě 

- žák vypráví o svých sportovních 

aktivitách a koníčcích 

Tematické okruhy: 

- volný čas 

- evropské státy 

- čas  

- narozeniny 

- lidské tělo 

- zdraví 

1.1 

1.2 

1.3 

2.1 

2.2 

2.3 

3.1 



- umí říci, co umí dobře, popř. ne 

tak dobře 

- vede krátké dialogy - používá 

způsobová slovesa, přivlastňovací 

zájmena 

- podá informaci, kam na 

dovolenou 

- jednoduše popíše den z hlediska 

meteorologického  

- slovem i písemně pozve přátele 

na oslavu svých narozenin 

- rozumí krátkým jednoduchým 

textům, odhadne význam nových 

slov z kontextu  

- pojmenuje části lidského těla  

- sdělí  informaci o bolesti a 

nemocech 

- vede jednoduchý rozhovor o 

zdravém životním stylu 

- naučí se minulý čas, zejména 

základních sloves 

- běžně vyhledává ve škole i doma 

neznámá slovíčka v různých 

typech slovníků, na internetu, v 

mobilním telefonu,… 

- reálie německy mluvících 

zemí 

 

Jazykové prostředky:  

- přítomný čas způsobových 

sloves müssen, wollen, 

können, dürfen, sollen 

- přivlastňovací zájmena v 1. a 

4. pádu 

- otázka Wem…? 

- tvoření složených slov 

- příslovečné určení místa 

Wohin..? 

- předložky místa in, an, nach 

- příslovečné určení času  a 

předložky im, am 

- otázka Wann..? 

- letopočty 

- datum 

- sloveso werden 

- rozkaz ve 2.  osobě 

jednotného i množného čísla 

- předložka für + 4. pád 

- 3. pád + určitý člen, 

přivlastňovací zájmeno 

- perfektum slovesa sein 

- perfektum pravidelných 

sloves 

- perfektum nepravidelných 

sloves 

Zvuková a grafická podoba 

jazyka: 

 složená slova 

 pravopis slov osvojené slovní 

zásoby 

 přízvuk slov 

 intonace ve větě 

 

Slovní zásoba: 

- volnočasové aktivity 

- sporty 

- dovolená 

- státy a města 

- roční období 

- počasí 

- narozeniny 

- oslava 

3.2 

3.3 

4.2 

 



- pozvánka na narozeniny 

- přání k narozeninám 

- letopočty 

- datum 

- části těla 

- bolesti, nemoci 

- zdravé a nezdravé potraviny 

- zdravý a nezdravý způsob 

života 

- nehoda 

 

 

 

9. ročník 

 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy 

Žák 

- rozliší němčinu od češtiny 

- osvojí si správnou výslovnost 

německých hlásek, intonaci a 

přízvuk v německé větě  

- popíše plán města 

- poskytne jednoduchý popis cesty 

po městě 

- rozlišuje 3. a 4. pád na otázku wo 

a wohin 

-  zařadí zboží do správného 

obchodu 

- popíše, jak vypadá jeho pokoj.  

- porovná rozdílné vybavení 

jednotlivých místností    

- pracuje aktivně se slovníkem 

- porozumí krátkým textům 

s neznámou slovní zásobou.  

- dokáže sdělit, jaká existují 

povolání, charakterizuje jejich 

pracovní náplň.  

- zjistí, jaké plány měly předchozí 

generace   

- vyjádří své úmysly o střední škole  

- zamýšlí se nad možností 

vycestovat do evropských zemí, 

zejm. německy mluvících zemí 

- formuluje představy o životě ve 

vzdálené budoucnosti 

- orientuje se gramatických  

tabulkách 

Tematické okruhy: 

- město 

- obchody a druhy zboží 

- dům 

- nábytek 

- povolání 

- moje budoucnost 

- druhy škol  

- reálie německy mluvících 

zemí 

 

Jazykové prostředky:  

- příslovečná určení místa 

- předložky se 3. a 4.  pádem 

- otázka Wo…?  

- otázka Wohin…?  

- určení místa + zum, zur 

- předložka mit + 3. pád 

- slovesa liegen, legen, stehen, 

stellen, sitzen, setzen 

- 2. pád 

- vedlejší věta s dass 

- budoucí čas k vyjádření 

záměru, budoucnosti, 

předpokladu 

- stupňování přídavných jmen 

- stupňování příslovcí 

Zvuková a grafická podoba 

jazyka: 

1.1 

1.2 

1.3 

2.1 

2.2 

2.3 

3.1 

3.2 

3.3 

4.2 



- běžně vyhledává ve škole i doma 

neznámá slovíčka v různých 

typech slovníků, na internetu, v 

mobilním telefonu,… 

 pravopis slov osvojené slovní 

zásoby 

 přízvuk slov 

 intonace ve větě 

 

Slovní zásoba: 

 město 

 místa ve městě 

 názvy budov 

 obchody a instituce 

 druhy zboží 

 místnosti v domě 

 nábytek 

 popis zařízení místností 

 názvy povolání 

 popis práce jednotlivých 

povolání 

 předsevzetí 

 plány do budoucna  

 typy škol 

 
 

 

Francouzský jazyk 

 

7. ročník (úroveň A1.1) 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  
Rozliší francouzštinu od češtiny  Vstupní fonetický kurz 1.1 

1.2 

2.1 

3.1 

3.2 

 

Vyjmenuje abecedu a umí ji použít  

Dokáže pozdravit a představit se 

Počítá od 1 do 20 

Seznámí se s francouzštinou, 

francouzskou kulturou a frankofonií 

Bienvenue dans le monde 

francophone 

abeceda  

jména  

pozdravy 

čísla od 1 do 20 

1.1 

1.2 

1.3 

2.1 

2.2 

2.3 

3.1 

3.2 

3.3 

4.1 

4.2 

4.3 

Umí pozdravit 

Zeptat se někoho, jak se má. 

Poděkuje. 

Bonjour, c’est moi 

Popis osoby. 

Státy. 

1.1 

1.2 

1.3 

2.1 



Představí se. 

Poskytne o sobě základní údaje. 

Dokáže vyplnit jednoduchý formulář. 

Časuje přítomné tvary sloves parler  a  

être v jednotném čísle. 

Tvoří zjišťovací otázky a krátké 

odpovědi na ně s užitím oui   x   non 

Sestaví oznamovací větu se správným 

slovosledem. 

Klade otázky intonací. 

Používá vazby s předložkami à, en. 

Rozumí shodě podstatných a 

přídavných jmen a dokáže ji vytvořit. 

Sestaví otázky s tázacími zájmeny 

quel(s), quelle(s) 

Získá a poskytne informace o různých 

národnostech v Evropě a cizích 

jazycích. 

Jazyky. 2.2 

2.3 

3.1 

3.2 

3.3 

4.1 

4.2 

4.3 

Vyjmenuje členy rodiny. 

Vytvoří jednoduchý popis osoby. 

Dokáže se zeptat na informace o 

nějaké osobě a informace podat. 

Vyjmenuje profese rodičů. 

Sestaví rodokmen a popíše jej. 

Zeptá se na věk a umí na tuto otázku 

odpovědět. 

Řekne, zda má nebo nemá domácí 

zvíře. 

Vytvoří zjišťovací i doplňovací otázku 

a umí na ni odpovědět. 

Počítá do 69. 

Používá vazbu Qui est-ce ? 

časuje slovesa être, habiter, avoir  

v množném čísle přítomného času. 

Sestaví vazby předložek a příslovcí 

vyjadřující vztahy v prostoru 

Užívá přivlastňovací zájmena 

nesamostatná. 

C’est ma famille 

Rodina. 

Povolání. 

Čísla do 69. 

Vlastní jména. 

Popis osob 

Domácí zvířata. 

 

1.1 

1.2 

1.3 

2.1 

2.2 

2.3 

3.1 

3.2 

3.3 

4.1 

4.2 

4.3 

Pojmenuje školní pomůcky. 

Vyjmenuje dny v týdnu. 

Rozpozná a pojmenuje barvy. 

Určí část dne 

Popíše, co dělá ve volném čase. 

Rozumí pokynům učitele - „Langue de 

la classe“ 

Pracuje se členy neurčitými un, une, 

des – a členy určitými  le, la, les 

Umí vytvořit množné číslo 

podstatných a přídavných jmen 

Ma vie chaque jour 

Škola 

Školní pomůcky. 

Barvy. 

Dny v týdnu. 

Části dne 

Hodiny. 

Běžné denní činnosti 

Komunikace ve třídě. 

reálie – škola ve Francii a u nás 

1.1 

1.2 

1.3 

2.1 

2.2 

2.3 

3.1 

3.2 

3.3 

4.1 

4.2 

4.3 



Časuje sloveso préférer  v přítomném 

čase 

Dokáže užít otázku Qu’est-ce que c’est 

? a odpovědět na ni. 

Rozumí zvratným slovesům a používá 

je. 

Časuje slovesa commencer a aller 

Užívá vazbu il y a 

 

8. ročník (úroveň A1.1 – A1.2) 

 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  
Pojmenuje školní pomůcky. 

Vyjmenuje dny v týdnu. 

Rozpozná a pojmenuje barvy. 

Určí část dne 

Popíše, co dělá ve volném čase. 

Rozumí pokynům učitele - „Langue de 

la classe“ 

Pracuje se členy neurčitými un, une, 

des – a členy určitými  le, la, les 

Umí vytvořit množné číslo 

podstatných a přídavných jmen 

Časuje sloveso préférer  v přítomném 

čase 

Dokáže užít otázku Qu’est-ce que c’est 

? a odpovědět na ni. 

Rozumí zvratným slovesům a používá 

je. 

Časuje slovesa commencer a aller 

Užívá vazbu il y a 

Ma vie chaque jour 

Škola 

Školní pomůcky. 

Barvy. 

Dny v týdnu. 

Části dne 

Hodiny. 

Běžné denní činnosti 

Komunikace ve třídě. 

reálie – škola ve Francii a u 

nás 

1.1 

1.2 

1.3 

2.1 

2.2 

2.3 

3.1 

3.2 

3.3 

4.1 

4.2 

4.3 

Vyjmenuje zájmy a záliby 

Získá a poskytne informace o nějaké 

osobě 

Seznámí se se známými osobnostmi 

různých oblastí frankofonních zemí. 

Užívá je sais + l’infinitif 

Dokáže použít vazbu ça me plait 

Časuje sloveso faire v přítomném čase 

Sestaví otázku s  Est-ce que ... ? a umí 

na ni odpovědět 

Pracuje se stahováním členu v čísle 

jednotném 

Používá přivlastňovací zájmena nesa-

mostatná 

Oui, j’aime ça ! 

zájmy 

záliby 

celebrity 

1.1, 1.2, 1.3, 2.1 

Vyjmenuje názvy měsíců v roce 

Vytvoří datum 

Popřeje k narozeninám 

Počítá do 100 

Bon anniversaire ! 

Měsíce 

Datum 

Rodinné oslavy, příprava 

11., 1.2, 1.4, 2.2 



Zvládá základní početní úkony 

Domluví si čas a místo schůzky 

Umí mluvit o tom, co bude dělat. 

Dokáže vyjádřit vlastní názor, souhlas 

a nesouhlas 

Popíše rodinné oslavy 

Napíše pozvánku na oslavu. 

Napíše blahopřání 

Vyčasuje sloveso aller ve futur proche 

Užívá je voudrais , choisir 

Umí zvratná zájmena 

Použije předložku de ve funkci 2. pádu 

Stahuje členy v množném čísle 

Užívá ukazovací zájmena 

nesamostatná ce, cet, cette, ces 

Oslava narozenin 

Základní početní úkony 

Domluva schůzky 

Souhlas a nesouhlas 

Oslava narozenin 

Pozvánka na oslavu 

Blahopřání 

Napíše o výletu 

Popíše nebo řekne, jaké je počasí. 

Pojmenuje roční období. 

Vyjmenuje jídlo a věci, které si vezme 

na výlet. 

Získá a poskytne informace o 

zajímavých místech  

Napíše pozdrav z výletu 

Vyjádří souhlas a nesouhlas 

Časuje sloveso mettre. 

Une journée en plein air 

příroda 

počasí 

roční období 

jídlo a věci na cestu 

zajímavá místa 

výlety 

1.1,1.2.,1.3.,1.4.,2.1, 

2.2. , 2.3., 3.1. 

 

9. ročník (úroveň A1.2) 

 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  
Vyjmenuje zájmy a záliby 

Získá a poskytne informace o nějaké 

osobě 

Seznámí se se známými osobnostmi 

různých oblastí frankofonních zemí. 

Užívá je sais + l’infinitif 

Dokáže použít vazbu ça me plait 

Časuje sloveso faire v přítomném 

čase 

Sestaví otázku s  Est-ce que ... ? a umí 

na ni odpovědět 

Pracuje se stahováním členu v čísle 

jednotném 

Používá přivlastňovací zájmena nesa-

mostatná 

Oui, j’aime ça ! 

zájmy 

záliby 

celebrity 

1.1, 1.2, 1.3, 2.1 

Vyjmenuje názvy měsíců v roce 

Vytvoří datum 

Popřeje k narozeninám 

Počítá do 100 

Zvládá základní početní úkony 

Bon anniversaire ! 

Měsíce 

Datum 

Rodinné oslavy, příprava 

Oslava narozenin 

11., 1.2, 1.4, 2.2 



Domluví si čas a místo schůzky 

Umí mluvit o tom, co bude dělat. 

Dokáže vyjádřit vlastní názor, souhlas 

a nesouhlas 

Popíše rodinné oslavy 

Napíše pozvánku na oslavu. 

Napíše blahopřání 

Vyčasuje sloveso aller ve futur 

proche 

Užívá je voudrais , choisir 

Umí zvratná zájmena 

Použije předložku de ve funkci 2. 

pádu 

Stahuje členy v množném čísle 

Užívá ukazovací zájmena 

nesamostatná ce, cet, cette, ces 

Základní početní úkony 

Domluva schůzky 

Souhlas a nesouhlas 

Oslava narozenin 

Pozvánka na oslavu 

Blahopřání 

Napíše o výletu 

Popíše nebo řekne, jaké je počasí. 

Pojmenuje roční období. 

Vyjmenuje jídlo a věci, které si 

vezme na výlet. 

Získá a poskytne informace o 

zajímavých místech  

Napíše pozdrav z výletu 

Vyjádří souhlas a nesouhlas 

Časuje sloveso mettre. 

Une journée en plein air 

příroda 

počasí 

roční období 

jídlo a věci na cestu 

zajímavá místa 

výlety 

1.1,1.2.,1.3.,1.4.,2

.1, 2.2. , 2.3., 3.1. 

 

Popíše výlet nebo akci 

Napíše pozdrav z výletu 

Řekne, co dělá ve volném čase. 

Vyjmenuje činnosti na počítači. 

Časuje slovesa prendre, descendre,   

pouvoir a vouloir v přítomném čase 

Vytvoří rozkazovací způsob kladný i 

záporný 

Bientôt les vacances ! 

Volnočasové činnosti 

Pozdrav z výletu 

Výlet 

Voda 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

2.2, 3.1 

 

Popíše školu 

Pojmenuje vyučovací předměty a 

popíše školní rozvrh 

Řekne, co dělá ve volném čase, jaké 

má záliby a zájmy.  

Vyjmenuje druhy sportů. 

Popíše aktivity o prázdninách. 

Vyjmenuje sportovní činnosti na moři 

i na zemi. 

Používá passé composé s avoir a  

devoir 

Rentrée des classes 

škola 

školní rozvrh 

dny v týdnu 

vyučovací předměty 

všední den 

volný čas 

sport  

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

2.2, 3.1 

 

Popíše dům, byt 

Pojmenuje místnosti domu 

Popíše, okolí domu, kde žije 

Zeptá se na místnosti a popíše je 

Zeptá se na předměty. 

Chez moi 

Dům a byt 

Orientace v prostoru 

Dopravní prostředky 

Okolí 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

2.2, 3.1 

 



Popíše věci – formy a materiály. 

Používá voir v passé composé s être. 

Sestaví vazby s předložkami à, en, 

dans 

Pracuje s řadovými číslovkami 

Věci 

 
Ruský jazyk 

 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy 

Ruský jazyk    7. ročník 

(Učebnice Raduga plus 1) 

  

Co znáte z Ruska? 

Poučení o ruském přízvuku. 

Seznámení s azbukou. 

Začínáme s ruštinou  

Rozumí jednoduchým pokynům při práci 
ve třídě. 
Představí se, zformuluje otázku - jak se 
kdo jmenuje, kdo to je, umí se představit. 
Čte a píše daná písmena a slova. 

Как тебя зовут ?  
Představování 
Přízvuk 
Písmena: т, а, к, o, м, б, з, э, н, в, 

y, e, я 

1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 2.2, 3.2  

Pozdraví při setkání i při loučení, 
představí sebe i kamaráda, zvládá 
jednoduché telefonické rozhovory – 
domluví si setkání. 
Čte a píše další písmena, slova, věty. 

Знакомство 

Pozdravy, seznamování, 

telefonování. 
Přízvuk (přízvučné a nepřízvučné 
slabiky) a intonace оznamovacích 
a tázacích vět. 
Oslovení - 1. pád v oslovení. 
Číslovky 1 – 10. 
Písmena: г, д, и, й, л, п, ч, ш, ы, 

р, с, ь 

1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 2.2, 

2.3,3.2,3.3,  

Konverzuje na téma odkud kdo je, kde 

kdo bydlí, kolik je komu let, jaké zná 

jazyky, co se učí. 
Pozve kamaráda na návštěvu. Poděkuje.  
Omluví se. 
Používá již všechna písmena azbuky. 

Вы говорите по-русски ? 

Pohyblivý přízvuk a intonace. 

Psaní не u sloves. 

Pravopis jmen příslušníků 

národů. 

Pravopis и, ы 
Číslovky 11 – 20. 
Spojení один год, два, три, 
четыре года, пять лет. 
Časování sloves жить, знать, 
говорить v přítomném čase. 
Písmena: ж, ф, ц, щ, х, ё, ю, ъ 
 

1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 2.1, 2.3, 

3.1, 3.2,3.3 

Pozve někoho na oslavu. 

Upozorní na omyl a oparví ho. 
Zahájí a ukončí  telefonní hovor. 
Upřesní, kde kdo bydlí. 
 

В гостях  
Azbuka – souhrnné opakování. 
Jak se co řekne rusky. 
Telefonování. 
Nepřízvučné o,a. 
Číslovky 30-90, 100-900. 
Podstatná jména po číslovkách. 

1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 2.1, 2.3, 

3.1, 3.2,3.3, 

4.2, 4.3 



Podstatná jména a osobní 
zájmena  v 1. a 3. pádě. 
Časování  sloves звонить, 

быть, учить, посмотреть 

Konverzuje na téma rodina: představí 

členy rodiny, další příbuzné, sourozence, 

kdo kde studuje, kde pracuje. 
Vytváří věty s použitím mluvnických 
pravidel, která si již osvojil. 
Používá slovník. 

Наша семья 

Slovní zásoba na téma rodina. 
Podstatná jména po číslovkách. 
Osobní zájmena v 1 – 3. pádě. 
Přivlastňovací zájmena v 1. p. č.j. 
a č. mn. 
Časování sloves рaботать, 
учиться  
 

1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 2.1, 2.3, 

3.1, 3.2,3.3, 

4.2, 4.3 

 
Plynule hovoří na téma čím kdo chce či 
nechce být, jaké má kdo povolání, co se 
komu líbí  a co koho zajímá. 
Pracuje se slovníkem. 

Профессия 
Povolání a zájmy. Sedmý pád 
některých podstatných jmen 
Názvy profesí mužů a žen. 
Čtvrtý pád osobních zájmen. 
Časování slovesa хотеть 
Výslovnost дe, тe, нe  v 
přejatých slovech. 
Rozlišování slovesných tvarů 
нравиться – нравятся, 
интересует -  интересуют. 

1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 2.1, 2.3, 

3.1, 3.2,3.3, 

4.2, 4.3 

Řekne, kdo má koho (co) rád. 

Popíše, co kdo rád dělá. 

Popíše, co kdo dělá ve volném čase. 

Pozve někoho. 

Přijme a odmítne pozvání. 

 

Свободное время 
I. a II. časování sloves 

typu читать, жить, 
говорить, учить. 

Slovesa se skupinou –ова/-ева. 
Zvratná slovesa. 
Slovesa se změnou kmenové 
souhlásky typu писать, ходить 
Slovesné vazby играть на чём, 
играть во что  
 

1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 2.1, 2.3, 

3.1, 3.2,3.3, 

4.2, 4.3 

 

Ruský jazyk    8. ročník 

(Učebnice Klassnyje druzja 2) 

  

Pojmenuje měsíce v roce a roční období. 
Popíše, co dělá na jaře, v létě, na 
podzim, v zimě. 
Vypráví o sobě a svých volnočasových 
aktivitách. 

Скучать некогда 

 
Slovní zásoba – měsíce v roce, 

roční období, činnosti 

 

Gramatika – příslovce, slovesa 

v 1.os.č.j., zvratná slovesa, 

číslovky 10 – 1000 

 

1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 2.2, 3.2, 

4.2  

Řekne, kolik je hodin. 

Označí denní dobu. 

Popíše svůj den. 

Popíše průběh dne jiných osob. 

День за днём 
 

Slovní zásoba – dny v týdnu, 

denní doba, činnosti 

 

1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 2.2, 

2.3,3.2,3.3, 

4.2  



Gramatika _ časování sloves I. a 

II. typu, 3. os. č.j. i mn. sloves, 

slovesa pohybu a jejich časování 

 
Pojmenuje potraviny, jídla. 
Řekne, co rád/a jí. 
Popíše své stravovací návyky. 

Ты умеешь готовить? 
 
Slovní zásoba – jídla a nápoje, 
potraviny, příbor 
 
Gramatika – časování sloves 
„есть“ a  „пить“, přídavná jména 
utvořená od podstatných jmen 
 

1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 2.1, 2.3, 

3.1, 3.2,3.3, 

4.2 

Popíše barvy jednotlivých kusů oblečení. 
Pojmenuje názvy obchodů a řekne, co 
v nich koupí. 

В магазин за покупками 
 
Slovní zásoba – barvy, oblečení a 
obuv, názvy obchodů, zboží 
 
Gramatika – přídavná jména j. i 
mn.č., zájmena osobní ve 3.p.j.č., 
ukazovací zájmeno ЭТИ v 1. 
pádě mn.č. 

1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 2.1, 2.3, 

3.1, 3.2,3.3 4.2 

Popíše svůj vzhled i vzhled jiného 
člověka. 
Popíše svůj charakter i charakter jiného 
člověka. 
Vyjádří, že někdo je někomu podobný. 

Чем мы похожи? 
 
Slovní zásoba – vlastnosti 
člověka, vzhled člověka 
 
Gramatika – vazba „похож(а) на 
(кого)“, pádové otázky ke 
skloňování podstatných jmen 
 

1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 2.2, 

2.3,3.2,3.3,  

Оpakování probraných témat a 
gramatického materiálu ze 7. - 11. lekce. 

Повторяем 1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 2.1, 2.3, 

3.1, 3.2,3.3 

Ruský jazyk    9. ročník 

(Učebnice Klassnyje druzja 3) 

  

 Как я провёл лето 1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 2.2, 3.2, 

4.2  

 Мой город 1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 2.2, 

2.3,3.2,3.3, 

4.2  
 Как ты себя чувствуешь 

 
1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 2.1, 2.3, 

3.1, 3.2,3.3, 

4.2 
 С праздником 1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 2.1, 2.3, 

3.1, 3.2,3.3 4.2 
 В Москву 

 
 

1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 2.2, 

2.3,3.2,3.3,  



Оpakování probraných témat a 
gramatického materiálu ze 7. - 11. lekce. 

Повторяем 1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 2.1, 2.3, 

3.1, 3.2,3.3 

 

 

Španělský jazyk 
 

7. ročník 
  

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  
Umí pozdravit.  

Dokáže říci, jak se jmenuje. 

Zná základní pravidla výslovnosti a 

umí je uplatnit. 

Dokáže hláskovat své jméno. 

Rozliší podstatná jména mužského a 

ženského rodu. 

Umí vytvořit jednoduché věty se 

slovesem  být (ser). 

Rozumí několika jednoduchým 

větám se slovesy první slovesné 

třídy. 

Zná základní tvary osobních zájmen. 

¡Hola! ¿Qué tal? 

Pozdravy, představení se  

Členy 

Ženský a mužský rod 

podstatných jmen 

Sloveso ser 

Slovesa končící na –ar 

Reálie : španělská jména a 

příjmení 

 

 

Dokáže představit svou rodinu. 

Umí popsat některé základní 

charakteristiky osoby. 

Zná několik málo sloves druhé a třetí 

slovesné třídy. 

Dokáže vyjádřit, jak se má, jak se mu 

daří. 

Je schopen kvantifikovat množství 

pomocí číslovek a příslovcí. 

Umí použít nejběžnější 

přivlastňovací zájmena. 

Ésta es mi familia 

Já a členové rodiny 

Sloveso estar 

Slovesa končící na –er a –ir 

Číslovky 1-100 

Reálie: královská španělská 

rodina 

 

Dokáže mluvit o svých koníčcích. 

Umí říci, co se mu líbí a co má rád. 

Je schopen vytvořit jednoduché věty 

s modálními slovesy chtít (querer) a 

moci (poder). Zná jednoduché fráze 

použitelné při telefonování a 

domlouvání setkání. Rozumí větám 

s některými nepravidelnými slovesy 

(decir, hacer, salir). Pozná tvary 

osobních zájmen ve 3. pádu. 

 

¿Qué te gusta hacer?  

Volný čas, program pro volný 

čas, koníčky, pozvání, 

telefonování 

Slovesa querer, poder 

Často používaná nepravidelná 

slovesa  (decir, hacer, salir) 

Reálie: program televize, kin a 

divadel 

 

Dokáže se zeptat na bydliště. 

Umí uvést svou adresu. 

Dokáže popsat svůj dům/byt. 

¿Dónde vives?  

Řadové číslovky 1-10 

Základní číslovky 100-1000 

Sloveso saber 

 



Pojmenuje místnosti v domě a jejich 

vybavení. 

Vyjádří základní přednosti a 

nedostatky místa bydliště a bytu. 

Větné konstrukce se slovesným 

tvarem hay 

Reálie – typické španělské 

domy 

   
 

 

8. ročník 
  

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  
Žák se dokáže zeptat na cestu. 

Ovládá základní konverzační obraty 

potřebné pro cestování, použití 

hromadné dopravy a využívání 

služeb spojených s cestováním. 

Dokáže zjistit základní informace 

nutné pro orientaci v neznámém 

městě a pro vyhledání turistických 

zajímavostí. Umí tvořit věty 

s tázacími zájmeny. Porozumí 

konstrukcím vyjadřujícím nutnost 

něco učinit (hay que, tener que). 

Dokáže použít číslovky nutné 

k zjištění ceny, vzdálenost, počtu 

obyvatel města, atd. 

 

¿Para llegar a la Ópera, por 

favor?  

Získávání a poskytování 

informací spojených 

s cestováním 

Informování o cestě, služby 

Tázací zájmena.  

Číslovky 1000 – 100 000 

Konstrukce hay que, tener quo 

Reálie: Barcelona a Sevilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student se dokáže zeptat v obchodě 

na základní druhy zboží a jeho cenu. 

Umí vyjádřit spokojenost či 

nespokojenost s nabízeným zbožím. 

Je schopen ohodnotit, který výrobek 

se mu líbí více a který méně. Zná 

adekvátní zdvořilostní fráze vhodné 

pro komunikaci při nakupování. 

Používá osobní zájmena v různých 

pádech podle konkrétního slovesa a 

situace. 

 

¿Dónde hacemos las compras 

hoy?  

Nákupy, informace o zboží, 

cena, kvalita, spokojenost, 

nespokojenost 

Nepravidelná slovesa conocer, 

dar 

4. pád osobních zájmen 

Stupňování přídavných jmen 

Reálie: španělské značky zboží 

 

 

 

Student dokáže popsat svůj běžný 

den, vyjmenovat činnosti, které 

pravidelně provádí. Zná názvy 

měsíců a dnů v týdnu. Umí se zeptat, 

kolik je hodin a říci, v kolik hodin 

vstává, snídá, obědvá, večeří, atd.  

Zná některé španělské svátky a 

typický způsob jejich slavení. 

¿Qué día es hoy? 

Vyjádření data a hodiny 

Pravidelné denní činnosti 

Blízká budoucnost ir a + 

infinitiv 

Svátky, oslavy 

Pozvání,  přijetí a odmítnutí 

pozvání 

Zvratná slovesa 

Reálie: španělské svátky 

 

Student dokáže hovořit o jídle. 

Ovládá základní fráze nutné pro 
¿Vamos a desayunar hoy? 

Rozkazovací způsob 

 



komunikaci v restauraci, jídelně či 

baru. Zná některá typická španělská 

jídla a nápoje. 

Nepravidelné sloveso traer 

Reálie:španělská kuchyně 

 
 

 

9. ročník 
  

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  

Student je schopen jednoduché 

konverzace o počasí, porozumí 

předpovědi počasí, zná názvy 

meteorologických jevů. Umí použít 

průběhový čas. Dokáže diskutovat 

o plánování programu dovolené. 

¿Qué tiempo hace? 

Počasí, meteorologické jevy 

Plánování programu dovolené 

Neosobní slovesa (prší, sněží) 

Vazba estar + gerundium 

Číslovky 100 000 – 1 000 000 

Reálie: Podnebí a počasí 

Španělska 

 

Žák dokáže sdělit, co dnes dělal. 

Dokáže popsat některé události, 

které se staly v nedávné minulosti. 

Umí vhodně použít přepřítomný 

čas (pretérito perfecto), rozumí 

větám se slovesem acabar, 

vyjadřujícím bezprostředně 

ukončený děj. 

¿Qué has hecho? 

Blízká minulost (pretérito 

perfecto) 

Vazba acabar de + infinitiv 

Vyprávění o nedávných 

událostech 

Reálie: Toledo 

 

 

Žák dokáže vyprávět jednoduchý 

příběh. 

Dokáže referovat o událostech 

z minulosti. 

Umí vhodně použít jednoduchý 

minulý čas (pretérito indefinido). 

Dokáže jednoduše vyprávět o svém 

předešlém životě. 

¿Qué pasó? 

Jednoduchý minulý čas (pretérito 

indefinido) 

Vypravování příběhů 

Události v minulosti 

Reálie: Hernán Cortés a 

Francisco Pizarro 

 

Žák dokáže vyprávět o svých 

zážitcích. Umí popsat svůj výlet  

Umí vhodně použít jednoduchý 

minulý čas (pretérito indefinido) 

včetně některých nepravidelných 

sloves. 

Dokáže napsat jednoduchý dopis a 

použít v něm některé vhodné 

zdvořilostní obraty. 

Una carta de Madrid 

Jednoduchý minulý čas (pretérito 

indefinido) – nepravidelná 

slovesa 

Vypravování vlastních zážitků 

Psaní dopisu 

Cestování 

Reálie: Kryštof Kolumbus 

 

 

 

Průřezová témata 
 

Osobnostní a sociální výchova 

Ročník Předmět Téma 

7., 8.  NJ, RJ, FJ, 

ŠpJ 

Já a moje rodina  

a) mezilidské vztahy 



b) popis svojí osoby i druhých, se kterými žiji nebo 

přicházím do styku 

c) komunikace - pozdrav, poděkování, představení sebe a své 

rodiny 

d) mezilidské vztahy mezi členy rodiny 

e) sebeprezentace, zájmy, význam vzdělání, nadání, talent 

 

7. NJ, RJ, FJ, 

ŠpJ 

Škola 

a) mezilidské vztahy ve třídě, popř. skupině žáků 

b) rozvoj komunikace - vyjádření souhlasu, nesouhlasu 

c) porozumění myšlenkách ostatním 

d) schopnost vyjádřit myšlenky vlastní 

e) vztahy ve třídě, pozice žáka a učitele ve škole, jaké by 

měli mít vlastnosti 

f) zásady efektivního učení, celoživotní vzdělávání 

 

7. NJ, RJ, FJ, 

ŠpJ 

Volný čas, záliby, kamarádi 

a) organizace času, činnosti ve volném čase 

b) porozumění druhým a vyjádření vlastních myšlenek 

c) využití volného času  

d)  koníček = správný krok ke zdravému formování 

osobnosti, účelné využití volného času 

7., 8. NJ, RJ, FJ, 

ŠpJ 

Narozeniny a oslavy 

      a) moje vztahy k druhým lidem - oslavy narozenin, jmenin  a 

dalších svátků 

      b) pozvání na oslavu 

      c) vyjádření gratulace, poděkování, radosti a překvapení 

      d)  pravidla slušného chování, jak vystupovat ve společnosti, 

vliv alkoholu, kouření a drog na lidský organismus 

 

8. NJ, RJ, FJ, 

ŠpJ 

Bydlení 

a) řešení problémů týkající se soužití v rodině 

b) mezilidské vztahy - péče o dobré vztahy v rodině 

c) pomoc členům rodiny 

d) komunikace mezi členy rodiny 

e) respektování potřeb a přání druhých 

f) řešení konfliktů týkající se soužití v rodině 

9. NJ, RJ, FJ, 

ŠpJ 

Nemoc 

      a) tělo člověka - zdroj informací o sobě 

9. NJ, RJ, FJ Týdenní program 

      a) cvičení sebekontroly a sebeovládání 

      b) stanovení osobních cílů 

      c) schopnost požádat o pomoc a radu a umět je poskytnout 

8., 9. NJ, RJ, FJ, 

ŠpJ 

Cestování 

      a) nákupy, cestování - komunikace mezi lidmi 

      b) cvičení pozorování a naslouchání 

      c) řešení problémů týkající se orientace při cestování ( např.     



          ve městě,..) 

      d) respektování nadřízených osob i příkazů spojených  

          s dopravou a cestováním (např. v dopravních 

prostředcích) 

9. NJ, RJ, FJ, 

ŠpJ 

Oblékání 

a) přijetí názoru druhých jako projev vztahu k druhým         

a jejich názoru 

b)  význam oblečení ve společnosti, při různých 

příležitostech 

c) charakterové vlastnosti x vizáž, porozumění v kolektivu 

vrstevníků, ve společnosti 

  

7. FJ Osobnosti 

a) Osobnosti a hrdinové jako vzor formující dětskou psychiku 

 

 

 

Výchova demokratického občana 

Ročník Předmět Téma 

7. NJ, RJ, F, 

ŠpJ 

Já a moje rodina 

      a) popis vlastností sebe i druhých 

      b) spolupráce a můj vztah k druhým 

      c) práva a povinnosti vůči druhým v rodině 

      d) porozumění příkazům používaným doma 

      e) tolerování názorů a přání druhých 

      f) bydlení - ohleduplnost vůči druhým 

7. NJ, RJ, FJ, 

ŠpJ 

Škola 

a) práva a povinnosti vůči druhým ve škole, ve společnosti 

b) porozumění příkazům používaným ve škole 

c) tolerování názorů a přání druhých 

7., 8. NJ, RJ, FJ, 

ŠpJ 

Narozeniny a oslavy 

a) tolerování názorů a přání druhých 

8. NJ, RJ, FJ, 

ŠpJ 

Bydlení 

a) řešení problémů týkající se soužití v rodině 

b) mezilidské vztahy - péče o dobré vztahy v rodině 

c) pomoc členům rodiny 

d) komunikace mezi členy rodiny 

e) respektování potřeb a přání druhých 

f) řešení konfliktů týkající se soužití v rodině 

9. NJ, RJ, FJ, 

ŠpJ 

Nemoc 

      a) tělo člověka - zdroj informací o sobě 

9. NJ, RJ, FJ, 

ŠpJ 

Týdenní program 

      a) cvičení sebekontroly a sebeovládání 

      b) stanovení osobních cílů 

      c) schopnost požádat o pomoc a radu a umět je poskytnout 



8.,  9. NJ, RJ, FJ, 

ŠpJ 

Cestování 

      a) nákupy, cestování - komunikace mezi lidmi 

      b) cvičení pozorování a naslouchání 

      c) řešení problémů týkající se orientace při cestování ( např.   

          ve městě,..) 

      d) respektování nadřízených osob i příkazů spojených           

s dopravou a cestováním (např. v dopravních prostředcích) 

9. NJ, RJ, FJ, 

ŠpJ 

Oblékání 

a) přijetí názoru druhých jako projev vztahu k druhým           

a jejich názoru 

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Ročník Předmět Téma 

7. NJ, RJ, FJ, 

ŠpJ 

Já a moje rodina 

      a) vstupní informace o německy mluvících zemích 

7. NJ, RJ, FJ, 

ŠpJ 

Škola 

      a) seznámení se zvyky, tradicemi v jiných zemích 

      b) seznámení s německy, rusky, francouzsky  psanou  

          literaturou  

c) školský systém v různých zemích – porovnání,  různé  

přístupy, výchova 

 

7. NJ, RJ, FJ, 

ŠpJ 

Volný čas, záliby, kamarádi 

a) telefonování - jazyk jako prostředek dorozumívání 

b) navázání fiktivních kontaktů prostřednictvím dopisování 

c) cizí jazyk jako prostředek komunikace a porozumění mezi 

národy 

 

7., 8. NJ, RJ, FJ, 

ŠpJ 

Narozeniny a oslava 

      a) respektování rozdílností v oslavách u nás a jiných zemích      

          (např. narozenin, jmenin a svátků) 

7., 8. NJ, RJ, FJ, 

ŠpJ 

Bydlení a život v cizině 

a) poznání cizích zemí - orientace a práce s mapou 

b) seznámení s hlavními městy, některými památkami, 

přírodními zajímavostmi 

c) vlajky států 

d) německé názvy některých českých měst 

e) ekologické bydlení, pomoc lidem bez domova 

8., 9. NJ, RJ, FJ, 

ŠpJ 

Týdenní program 

      a) svátky v ČR, německy, rusky a francouzsky mluvících 

zemích  

      b) způsoby rodinných oslav v jednotlivých zemích 

7., 8.,  9. NJ, RJ, FJ, 

ŠpJ 

Cestování 

a) plán města – orientace 

b) specifika města a vesnice v německy, rusky nebo německy  

mluvících zemích 



c) platební styk v zemích EU 

d) Doprava v cizí zemi, porozumění symbolům, jak řešit 

problémy vzniklé během cestování 

e) komunikace v Evropě, vlajky 

 

 

 

Multikulturní výchova 

Ročník Předmět Téma 

7. NJ, RJ, FJ, 

ŠpJ 

Já a moje rodina 

      a) uvědomění si vlastní identity 

7. NJ, RJ, FJ, 

ŠpJ 

Škola 

      a) vnímání se jako občana, který se podílí na utváření 

společnosti 

7. NJ, RJ, FJ, 

ŠpJ 

Volný čas, záliby, kamarádi 

a) chápání a užívání cizí jazyk jako nástroj dorozumívání 

b) respektování ostatních lidí bez ohledu na národnost           

a názor 

7., 8. NJ, RJ, FJ, 

ŠpJ 

Narozeniny a oslava, bydlení 

      a) obohacení vlastního života díky seznámení se  

          s odliš.kulturou a stylem  v jiných zemích 

      b) kladný postoj k seznámení se s odlišnostmi života jiných  

          lidí 

7,., 9. NJ, RJ, FJ, 

ŠpJ 

Cestování 

a) uvědomit si vlastní osobnost, názory 

b) porovnání zvyklostí a jejich respektování v ostatních 

zemích 

c) užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumívání 

studium cizích jazyků jako celoživotní vzdělávání 

8.  FJ Bydlení  

a) formy bydlení a způsob života v různých státech 

 

Environmentální výchova 

Ročník Předmět Téma 

7. NJ, RJ, FJ, 

ŠpJ 

Já a moje rodina, škola, volný čas 

a) vztah k životnímu prostředí, ve kterém žiji 

b) šetření energií 

c) třídění odpadu 

d) vlivy prostředí na zdraví člověka 

e) vytváření návyků k ochraně životního prostředí 

 

8. NJ, RJ, FJ, 

ŠpJ 

Bydlení 

a) ochrana zdraví člověka 

b) ochrana životního prostředí  - biosféra 

c) vztah k přírodě a našemu kulturnímu dědictví 



d) životní prostředí, ochrana přírody, znečištění, národní 

parky 

 

7., 9. NJ, RJ, FJ, 

ŠpJ 

Týdenní program 

      a) vliv lidských aktivit na les, vodstvo, ovzduší,… 

      b) péče o životní prostředí v místě bydliště 

 

8.,  9. NJ, RJ, FJ, 

ŠpJ 

Doprava 

      a) druhy dopravy a jejich vliv na přírodu 

 

9. NJ, RJ, FJ, 

ŠpJ 

Nemoc 

      a) civilizační choroby - narušení životního prostředí 

 

8., 9. NJ, RJ, FJ, 

ŠpJ 

Cestování 

a) porovnání úrovně ochrany ŽP u nás i dalších zemích 

b) vztah přírodě i kulturnímu dědictví v jednotlivých státech 

EU i světa 

c) problematika města a vesnice - vytvoření umělého 

ekosystému 

d) kulturní krajina - zásah civilizace do přírody 

 

7., 8. FJ Zvířata 

a) vztah ke zvířatům, proč máme ZOO, vztah k okolí 

 

8. FJ Jídlo  

a) zdravá výživa, ekologické potraviny, teploty zemí a moří 

 

7. FJ Povolání 

a) Jak bude vypadat Země v budoucnosti, jaký bude člověk? 

 

 

Mediální výchova 

Ročník Předmět Téma 

7. NJ, RJ, FJ, 

ŠpJ 

Já a moje rodina, škola, volný čas 

a) rozlišení jednotlivých druhů textu a jejich účelů 

(informace, reklama,..) 

b) pochopení smyslu textu a vyhledání základních 

orientačních prvků 

c) sestavení jednoduchých zpráv 

d) výběr vhodných slov s důrazem na jejich správný význam 

e)  

8. NJ, RJ, FJ, 

ŠpJ 

Bydlení 

a) vliv médií na náš každodenní život, společnost 

b) vliv médií na uspořádání dne 

c) sestavení jednoduchých článků pro tisk 

d) umět z textu vybrat nejdůležitější informace 



e) použití internetu pro vyhledávání informací 

  

7., 8.,  9. NJ, RJ, FJ, 

ŠpJ 

Týdenní program, cestování, doprava 

a) vliv médií na kulturu a společnost 

b) výběr, přednesení a uspořádání zpráv z rozhlasu, televize  

a tisku 

c) informace o politickém dění doma i ve světě 

d) využívání internetu 

e) jednoduché literární ukázky - snaha o jejich porozumění  

a pochopení obsahu 

f) předání krátké informace 

9. FJ Hromadné sdělovací prostředky 

a) požití médií a přístrojů ( telefon, televize, PC, internet)  

výběr vhodných pořadů 

 

8., 9. FJ Kultura, umění 

a) Co je kultura, místo knihy v životě člověka,  hodnota 

zprávy 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.1.4 Komunikace 
 

Charakteristika vzdělávacího oboru 
 

Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka k získání dobré úrovně jazykové kultury a 

mateřského jazyka, vybavit žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožní správně 

vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat, a účinně uplatňovat 

výsledky svého poznávání. Dále vytvořit předpoklady k efektivní mezilidské komunikaci tím, 

že se žáci učí interpretovat své reakce a pocity tak, aby dovedli pochopit svoji roli v různých 

komunikačních situacích a aby se uměli orientovat při vnímání okolního světa i sebe sama. 

Žáci se učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, 

mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu vztahujícího 

se k nejrůznějším situacím. 

KOMUNIKACE 

- řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských 

skutků, 

- cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání, 

- dovednosti pro sdělování verbální i neverbální, 

- monolog, dialog, 

- komunikace v různých situacích. 

Vyučovací předmět ČJ se vyučuje ve 2. ročníku s jednohodinovou dotací odpovídající 

učebnímu plánu. 

  

Výchovně vzdělávací strategie k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí   

Klíčová kompetence Výchovné a vzdělávací strategie 
Kompetence k učení Podpora rozvoje dovedností 

Dostatek informačních zdrojů – knihovna, internet, exkurze atd. 

Propojení informací se skutečným životem 

Práce s informacemi 

Samostatnost, organizace vlastní činnosti 

Vlastní úsudek, iniciativa, tvořivost, zodpovědnost 

Komunikace, spolupráce v týmu 

Poznání vlastních možností 

Prezentace vlastních výsledků 

Tvořivost (práce na projektech) 

Chápat smysl vlastní práce 

Práce s přiměřeným učivem 

Hodnocení za to, co žák umí, ne za to, co neumí 

Využívání kladného hodnocení a dobrých výsledků jako motivace 

Výuka bez situací nerovnosti, ponížení apod. 

Stanovení postupných cílů 

Zařazování metod podporujících zvídavost 

Osobní příklad 



Získané vědomosti a poznatky aplikovat v praktickém životě 

Kompetence k řešení 

problémů 

Poznatky nejsou předkládány v hotové podobě 

Uplatňování mezipředmětových vztahů 

Přechod od frontálního vyučování k více aktivizujícím metodám 

Široké uplatnění praktických cvičení 

Rozvoj schopnosti logického uvažování 

Podpora netradičních způsobů řešení 

Kompetence 

komunikativní 

Prostor pro komunikace různými formami (ústně, písemně, 

výtvarnými prostředky, využitím technických prostředků) 

Dodržování etiky komunikace (věcnost, naslouchání, respektování 

různých názorů – originálních, nezdařených apod.) 

Zásady komunikace s dospělými 

Základ spolupráce a společného prožívání 

Předpoklady pro poznávání sebe a vztahů k jiným 

Práce v týmu 

Kompetence sociální  

a personální 

Atmosféra demokracie a přátelství 

Kooperativní učení, spolupráce ve výuce 

Osobní odpovědnost za výsledky společné práce 

Spolupráce učitelů 

Spolupráce s rodiči a dalšími partnery 

Učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za svá rozhodnutí 

Demokracii a svobodu nezaměňovat za anarchii 

Nutnost dodržování mravních hodnot a slušného jednání 

Vhodnou formou prosazovat svoje zájmy 

Učit se argumentovat 

Učit se chápat bohatství a složitost citového života, rozvíjet citovou 

otevřenost vůči podnětům z prostředí, ve kterém žijí 

Učit se otevřeně a kultivovaně projevovat své city 

Kompetence občanské Stanovení jasných pravidel pro soužití ve škole – práva, povinnosti, 

sankce 

Vztahy ve škole – úcta, sounáležitost, uznání 

Otevřenost vůči spolužákům 

Solidarita s druhými 

Rozvíjení kritických postojů k negativním jevům ve škole 

 i společnosti 

Integrace žáků vyžadujících speciální péči 

Multikulturní výchova – porozumění odlišnému způsobu života lidí 

z jiných kultur 

Vytváření podmínek pro adaptaci žáků z jiných kulturních prostředí 

Ohleduplnost vůči starým a nemocným lidem 

Učit se ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, přírodě, 

kulturním a etickým hodnotám 

Škola bez kouření a drog 

Důsledná prevence šikany a násilí 

Kompetence pracovní Osvojování základních pracovních dovedností a návyků 

Účast žáků při úpravách prostředí školy 

Uplatňování sebehodnocení žáků 

Uplatňování mezipředmětových vztahů při volbě povolání 



 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 
 

1. stupeň 

 

1. KOMUNIKACE 

Očekávané výstupy – 1. období 

žák 

1.1 plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 

1.2 porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 

1.3 respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru  

1.4 pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 

1.5 v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči 

1.6 volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních 

situacích 

1.7 na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 

1.8 zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 

1.9 píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní 

písemný projev 

1.10 píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení 

1.11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh 

Očekávané výstupy – 2. období 

žák 

1.12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 

1.13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné 

informace zaznamenává 

1.14 posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení 

1.15 reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta 

1.16 vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku 

1.17 rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě 

1.18 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru 

1.19 rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační 

situace 

1.20 píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry 

1.21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev 

s dodržením časové posloupnosti 

Učivo 

čtení – praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné, plynulé, znalost orientačních prvků 

v textu); věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací, klíčová slova) 

naslouchání – praktické naslouchání (zdvořilé, vyjádření kontaktu s partnerem); věcné 

naslouchání (pozorné, soustředěné, aktivní – zaznamenat slyšené, reagovat otázkami) 

mluvený projev – základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, 

výslovnost), vyjadřování závislé na komunikační situaci; komunikační žánry: pozdrav, 

oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vypravování, dialog na základě 

obrazového materiálu; základní komunikační pravidla (oslovení, zahájení a ukončení 



dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování), mimojazykové 

prostředky řeči (mimika, gesta) 

písemný projev – základní hygienické návyky (správné sezení, držení psacího náčiní, 

hygiena zraku, zacházení s grafickým materiálem); technika psaní (úhledný, čitelný         

a přehledný písemný projev, formální úprava textu); žánry písemného projevu: adresa, 

blahopřání, pozdrav z prázdnin, omluvenka; zpráva, oznámení, pozvánka, vzkaz, 

inzerát, dopis, popis; jednoduché tiskopisy (přihláška, dotazník), vypravování 

 

 

2. ročník 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy 
 Komunikační dovednosti  

dokáže naslouchat ostatním komunikace se spolužáky a s 

dospělými 

1.3, 1.6 

volí vhodné prostředky při řešení situací ve škole i mimo školu 1.3, 1.6 

umí komunikovat se spolužáky a s dospělými 1.2, 1.3 

učí se slušnou formou odmítnout a říkat "ne" 1.16 

různé situace modeluje v podobě scének 

ve školním prostředí 

modelace různých situací /rozlišuje 

bezpečná místa pro hru – vyprávění/ 

1.7 

umí vyjádřit své přání  1.4 

dokáže se omluvit, pozdravit, poprosit  

o pomoc, poděkovat, vyřídit jednoduchý 

vzkaz 

omluva, pozdravení, prosba, 

poděkování 

1.3, 1.4 

respektuje pravidla rozhovoru, neskáče 

do řeči druhému (nejen dospělému) 

rozhovor 1.3 

učí se nonverbální chování (řeč těla) nonverbální chování  1.6 

dokáže stručně a jasně mluvit do telefonu telefonování 1.16 

rozlišuje a vhodně používá spisovné a 

nespisovné vyjadřování  

spisovné a nespisovné vyjadřování 1.3, 1.4 

 Psaní  

umí napsat adresu, krátký dopis, pozdrav, 

blahopřání, vzkaz 

adresa, dopis, pozdrav, blahopřání, 

vzkaz 

1.9, 1.10 

 slovní zásoba 1.9 

 Čtení  

tvoří smysluplné bohaté věty k obrázkům čtení textů s porozuměním 1.11 

pracuje s obrázkovou osnovou  1.11, 1.21 

čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 1.5 

čte se správnou intonací  1.5 

rozumí textu a reprodukuje jeho obsah 1.7, 1.11 

dokáže se v textu orientovat, vyhledávat 

odpovědi na otázky, hledá klíčová slova 

orientace v textu 1.15 

umí číst v rolích, rozlišuje přímou řeč role, přímá řeč 1.5, 1.6, 1.7 

 

 

 

 



Průřezová témata 
 

Osobnostní a sociální výchova 

Ročník Předmět Téma 

 K  

 K  

 K  

Výchova demokratického občana 

Ročník Předmět Téma 

 K  

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Ročník Předmět Téma 

 K  

 

Multikulturní výchova 

Ročník Předmět Téma 

 K  

 K  

 

Environmentální výchova 

Ročník Předmět Téma 

 K  

 K  

 

Mediální výchova 

Ročník Předmět Téma 

 K  

 

Finanční gramotnost 

Ročník Předmět Téma 

2. K Vyřizování vzkazů ústně, písemně a telefonicky 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2  Matematika a její aplikace 
 

Charakteristika vzdělávací oblasti 
 

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na 

aktivních činnostech. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě.  

Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům 

matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, 

terminologii, symboliku a způsoby jejich užití. 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři 

tematické okruhy. V tematickém okruhu Čísla a početní operace na prvním stupni, na který 

navazuje a dále ho prohlubuje na druhém stupni tematický okruh Číslo a proměnná, si žáci 

osvojují aritmetické operace v jejich třech složkách: dovednost provádět operaci, algoritmické 

porozumění (proč je operace prováděna předloženým postupem) a významové porozumění 

(umět operaci propojit s reálnou situací). Učí se získávat číselné údaje měřením, odhadováním, 

výpočtem a zaokrouhlováním. Seznamují se s pojmem proměnná a s její rolí při matematizaci 

reálných situací. 

V dalším tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty žáci rozpoznávají určité typy 

změn a závislostí, které jsou projevem běžných jevů reálného světa, a seznamují se s jejich 

reprezentacemi. Tyto změny a závislosti žáci analyzují z tabulek, diagramů a grafů, v 

jednoduchých případech je konstruují a vyjadřují matematickým předpisem nebo je podle 

možností modelují s využitím vhodného počítačového software nebo grafických kalkulátorů. 

Zkoumání těchto závislostí směřuje k pochopení pojmu funkce. 

V tematickém okruhu Geometrie v rovině a v prostoru žáci určují a znázorňují geometrické 

útvary a geometricky modelují reálné situace. Zkoumání tvaru a prostoru vede žáky k řešení 

polohových a metrických úloh a problémů, které vycházejí z běžných životních situací. 

Důležitou součástí matematického vzdělávání jsou Nestandardní aplikační úlohy a problémy, 

jejichž řešení může být do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské 

matematiky, ale při němž je nutné uplatnit logické myšlení. Tyto úlohy by měly prolínat všemi 

tematickými okruhy v průběhu celého základního vzdělávání.  

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, 

že vede žáka k: 

 využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech – odhady, 

měření a porovnávání velikostí a vzdáleností, orientace  

 rozvíjení paměti žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si nezbytných 

matematických vzorců a algoritmů 

 rozvíjení kombinatorického a logického myšlení, ke kritickému usuzování a srozumitelné 

a věcné argumentaci prostřednictvím řešení matematických problémů 

 rozvíjení abstraktního a exaktního myšlení osvojováním si a využíváním základních 

matematických pojmů a vztahů  

 vytváření zásoby matematických nástrojů (početních operací, algoritmů, metod řešení 

úloh) a k efektivnímu využívání osvojeného matematického aparátu 

 vnímání složitosti reálného světa a jeho porozumění 



 přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky, 

prováděním rozborů a zápisů při řešení úloh a ke zdokonalování grafického projevu 

 rozvíjení spolupráce při řešení problémových a aplikovaných úloh vyjadřujících situace 

z běžného života a následně k využití získaného řešení v praxi 

 rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti, soustavné sebekontrole při každém kroku postupu 

řešení, k rozvíjení systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti, k vytváření dovednosti 

vyslovovat hypotézy na základě zkušenosti nebo pokusu a k jejich ověřování nebo 

vyvracení pomocí protipříkladů 

 

Vyučovací předmět M se vyučuje v 1. - 9. ročníku  s hodinovými dotacemi  pro jednotlivé 

ročníky odpovídajícími učebnímu plánu. 

 

 

Výchovně vzdělávací strategie k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

Klíčová kompetence Výchovné a vzdělávací strategie 
Kompetence k učení Podpora rozvoje dovedností a způsobů rozhodování metodami, které 

umožňují přímou zkušenost 

Dostatek informačních zdrojů – knihovna, internet, exkurze atd. 

Propojení informací se skutečným životem 

Práce s informacemi 

Samostatnost, organizace vlastní činnosti 

Vlastní úsudek, iniciativa, tvořivost, zodpovědnost 

Komunikace, spolupráce v týmu 

Poznání vlastních možností 

Prezentace vlastních výsledků 

Tvořivost (práce na projektech) 

Chápat smysl vlastní práce 

Práce v motivujícím prostředí 

Práce s přiměřeným učivem 

Hodnocení za to, co žák umí, ne za to, co neumí 

Využívání kladného hodnocení a dobrých výsledků jako motivace 

 Výuka bez situací nerovnosti, ponížení apod. 

Stanovení postupných cílů 

Zařazování metod podporujících zvídavost 

Osobní příklad 

Kompetence k řešení 

problémů 

Poznatky nejsou předkládány v hotové podobě 

Uplatňování mezipředmětových vztahů 

Objevování vzájemných příčin a souvislostí přírodních  

a společenských jevů a dějů 

Přechod od frontálního vyučování k více aktivizujícím metodám 

Široké uplatnění praktických cvičení 

Uplatňování základních myšlenkových operací – srovnávání, 

analýza, syntéza, zobecňování, abstrakce 

Rozvoj schopnosti logického uvažování 

Řešení problémů na základě kritického zhodnocení informací 

Podpora netradičních způsobů řešení 



Kompetence 

komunikativní 

Prostor pro komunikace různými formami (ústně, písemně, 

výtvarnými prostředky, využitím technických prostředků) 

Dodržování etiky komunikace (věcnost, naslouchání, respektování 

různých názorů – originálních, nezdařených apod.) 

Zásady komunikace s dospělými 

Základ spolupráce a společného prožívání 

Předpoklady pro poznávání sebe a vztahů k jiným 

Práce v týmu 

Kompetence sociální  

a personální 

Atmosféra demokracie a přátelství 

Kooperativní učení, spolupráce ve výuce 

Osobní odpovědnost za výsledky společné práce 

Spolupráce učitelů 

Spolupráce s rodiči a dalšími partnery 

Učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za svá rozhodnutí 

Demokracii a svobodu nezaměňovat za anarchii 

Nutnost dodržování mravních hodnot a slušného jednání 

Vhodnou formou prosazovat svoje zájmy 

Učit se argumentovat 

Učit se chápat bohatství a složitost citového života, rozvíjet citovou 

otevřenost vůči podnětům z prostředí, ve kterém žijí 

Učit se otevřeně a kultivovaně projevovat své city 

Kompetence občanské Stanovení jasných pravidel pro soužití ve škole – práva, povinnosti, 

sankce 

Vztahy ve škole – úcta, sounáležitost, uznání 

Otevřenost vůči spolužákům 

Solidarita s druhými 

Rozvíjení kritických postojů k negativním jevům ve škole 

 i společnosti 

Integrace žáků vyžadujících speciální péči 

Multikulturní výchova – porozumění odlišnému způsobu života lidí 

z jiných kultur 

Vytváření podmínek pro adaptaci žáků z jiných kulturních prostředí 

Ohleduplnost vůči starým a nemocným lidem 

Učit se ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, přírodě, kulturním 

a etickým hodnotám 

Kompetence pracovní Osvojování základních pracovních dovedností a návyků 

Účast žáků při úpravách prostředí školy 

Uplatňování sebehodnocení žáků 

Uplatňování mezipředmětových vztahů při volbě povolání 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 

 

1. stupeň 

1. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

Očekávané výstupy – 1. období 

žák 

1.1  používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném 

souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků 

1.2  čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti 

a nerovnosti 

1.3  užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose 

1.4  provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly 

1.5  řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace 

Očekávané výstupy – 2. období 

žák 

1.6  využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání           a 

násobení 

1.7    provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel 

1.8    zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací 

v oboru přirozených čísel 

1.9  řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru 

přirozených čísel 

2.0     modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku 

2.1     porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným základem v oboru kladných čísel 

2.2     přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty 

2.3     porozumí významu znaku „-„ pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na     

  číselné ose 

Učivo 

přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla, zlomky 

zápis čísla v desítkové soustavě a jeho znázornění (číselná osa, teploměr, model) 

násobilka 

vlastnosti početních operací s přirozenými čísly 

písemné algoritmy početních operací 

2. ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

Očekávané výstupy – 1. období 

žák 

2.4  orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času 

2.5  popisuje jednoduché závislosti z praktického života 

2.6  doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel 

Očekávané výstupy – 2. období 

žák 

2.7  vyhledává, sbírá a třídí data 

2.8  čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy 



Učivo 

závislosti a jejich vlastnosti 

diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády 

3. GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

Očekávané výstupy – 1. období 

žák 

3.1  rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; 

nachází v realitě jejich reprezentaci 

3.2  porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky, převádí jednotky délky 

3.3  rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině 

Očekávané výstupy – 2. období 

žák 

3.4  narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); 

užívá jednoduché konstrukce, vypočítá obvod jednoduchých rovinných útvarů 

3.5  sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením 

délek jeho stran, spočítá obvod čtverce a obdélníku 

3.6  sestrojí rovnoběžky a kolmice 

3.7  určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu 

3.8  rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu 

souměrnosti útvaru překládáním papíru 

 

Učivo 

základní útvary v rovině – lomená čára, přímka, polopřímka, úsečka, čtverec, kružnice, 

obdélník, trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník 

základní útvary v prostoru – kvádr, krychle, jehlan, koule, kužel, válec 

délka úsečky; jednotky délky a jejich převody 

obvod a obsah obrazce 

vzájemná poloha dvou přímek v rovině 

osově souměrné útvary 

 

4. NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 

Očekávané výstupy – 2. období 

žák 

4.1  řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry 

nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky 

 

Učivo 

slovní úlohy 

číselné a obrázkové řady 

magické čtverce 

prostorová představivost 

 

 



1. ročník 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  
 Čísla 0 - 20 1.1 

zapíše čísla 0-20, rozliší číslice tiskací  

a psací 

orientace na číselné ose 1.3 

doplní chybějící čísla v řadě čtení a psaní čísel  

podle obrázku rozhodne o vztahu více, 

méně 

porovnávání čísel, vztahy větší, menší, rovno 

spočítá prvky daného souboru do 20 

(včetně) 

znaménka >, <, =, +, - 1.2, 1.4, 

1.5 

vytvoří skupinu s daným počtem prvků součet čísel bez přechodu desítky 

sčítá  a odčítá v oboru do 20 bez přechodu rozdíl čísel bez přechodu desítky 

řeší slovní úlohy s porovnáváním čísel počítání předmětů v daném souboru 

řeší slovní úlohy se sčítáním a odčítáním  

v oboru do 20 bez přechodu desítky 

vytvoření souboru s daným počtem prvků 

řeší slovní úlohy vedoucí ke vztahu o n – 

více (méně) v oboru do 20 

řešení a tvoření slovních úloh na porovnávání 

čísel 

porovná přirozená čísla (>, <, =) sčítání a odčítání v oboru do 20 bez přechodu   

přes desítku 

zobrazí číslo na číselné ose komutativnost sčítání 1.3 

 řešení a tvoření slovních úloh na sčítání  

a odčítání 

 řešení slovních úloh s využitím vztahů o n – více, 

o n – méně 

orientuje se v prostoru, rozlišuje pojmy 

před, za, vpravo, vlevo, nahoře, dole 
Geometrie: 3.1, 3.2 

porovná předměty podle velikosti, 

používá pojmy větší, menší, stejný, nižší, 

vyšší 

pojmy vpravo, vlevo, pod, nad, před, hned před, 

hned za, nahoře, dole 

rozezná geometrické tvary: trojúhelník, 

čtverec, obdélník, kruh 

pojmy menší, větší, stejný, nižší, vyšší, široký, 

úzký 

rozezná tělesa: krychli, kvádr, válec, 

kouli, uvede příklady těchto tvarů ve 

svém okolí 

rovinné obrazce: trojúhelník, čtverec, obdélník, 

kruh 

 tělesa: krychle, kvádr, válec, koule 

 skládání obrazců z geometrických tvarů 

 stavění staveb ze stavebnice 

 

2. ročník 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  
sčítá a odčítá do 20 s přechodem          

přes desítku (8+6, 16-9, ……) 
Číselný obor 0 – 100 1.4 

spočítá prvky souboru do 100 (včetně) čísla 0 – 100, orientace na číselné ose,  čtení  

a zápis čísel, počítání po jedné, po desítkách  

do 100 



vytvoří konkrétní soubory (na počítadle, 

penězi, ve čtvercové síti), s daným 

počtem prvků do 100 

řešení a vytváření slovních úloh na porovnání čísel 

porovná čísla do 100, používá symboly > 

< = 

zaokrouhlování čísel  

na desítky 

1.8 

zaokrouhlí dané číslo na desítky součet a rozdíl čísel 1.7 

orientuje se na číselné ose počítání s použitím závorek 1.5 

sčítá a odčítá dvojciferné a jednociferné 

číslo v oboru do 100 s přechodem  

přes desítku 

sčítání a odčítání s přechodem přes desítku  

v oboru do 100 

užívá sčítání a odčítání při řešení 

praktických úloh 

sčítání a odčítání násobků deseti 1.6 

řeší slovní úlohy s porovnáváním čísel  

do 100 

řešení a tvoření slovních úloh na sčítání  

a odčítání 

řeší slovní úlohy vedoucí ke sčítání  

a odčítání v oboru do 100 

počítání s penězi, seznámení s bankovkami  

a mincemi do stokoruny 

řeší slovní úlohy s využitím vztahů  

o x – více, o x – méně, v oboru do 100  

názorné zavedení násobení a dělení na souborech 

různých předmětů 

užívá spoje násobilek 2, 3, 4, 5 násobení jako opakované sčítání 1.7, 1.9 

dělí v oboru násobilek 2, 3, 4, 5 násobek, činitel, záměna činitelů 1.7,1.9, 2.4 

řeší slovní úlohy na násobení a dělení násobilky 2, 3, 4 a 5, automatizace násobilek, řady 

násobků daného čísla, dělení v oboru těchto 

násobilek 

řeší slovní úlohy se dvěma početními 

výkony (např. násobení, sčítání) 

vztahy mezi násobením a dělením, automatizace 

dělení  v oboru probíraných násobilek 

řeší jednoduché slovní úlohy se vztahy x - 

krát více, x krát méně 

řešení a vytváření slovních úloh na násobení  

a dělení v oboru násobilek 

rozezná časové jednotky hodina, minuta, 

sekunda 

řešení a vytváření slovních úloh s využitím vztahů 

x - krát, x - krát více 

čte časové údaje na různých typech hodin  

(i digitálních), sleduje např. délku 

vyučovací hodiny, přestávky, dobu 

snídaně, oběda, večeře, délku spánku 

apod. 

orientace v čase, den - 24 hodin, 1 hodina - 60 

minut, 1 minuta - 60 sekund 

kreslí křivé a rovné čáry Geometrie  

změří délku úsečky (m, dm, cm) práce s pravítkem 3.2 

rozezná geometrická tělesa v praxi úsečka, lomená čára, křivá čára, kreslení křivých   

a rovných čar 

sestrojí model krychle rýsování úseček 3.2, 3.3 

 jednotky centimetr, decimetr, metr 2.5 

 délka úsečky, měření délky úsečky 3.2 

 označení bodů a úseček 3.2 

 modelování těles, užití stavebnic ke stavbám  

s tělesy 

 

 

 



3. ročník 

 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  
Počítá po jednotkách, desítkách, 

stovkách.                

Číselná řada do 1000 1.2 

Čte a píše trojciferná čísla. Zápis čísel 1.2, 1.3 

Znázorňuje dvoj a trojciferná čísla  

na číselné ose. 

 1.3 

Porovnává čísla pomocí číselné osy, 

používá k vyjádření porovnávání čísel 

znaménka <, >,  = 

Porovnávání čísel 1.2 

Řeší úlohy na porovnávání čísel.  1.2, 1.3 

Zaokrouhluje čísla na desítky, stovky  

a tisíce. 

Zaokrouhlování  

a rozklad čísel 

1.8 

Rozkládá čísla do 1000 v desítkové 

soustavě. 

 1.7 

Sčítá a odčítá násobky sta. Součet a rozdíl čísel 1.9 

Písemně sčítá a odčítá dvě dvojic  

i trojciferná čísla a provádí kontrolu 

výpočtu. 

Písemné sčítání  

a odčítání 

1.9 

Používá výrazy sčítanec, sčítanec, součet a menšenec, menšitel, rozdíl. 1.5 

Řeší úlohy typu o n více a n méně.  1.5, 2.5 

Řeší a vytváří úlohy na sčítání a odčítání.  1.5, 2.5 

Provádí předběžný odhad výsledku 

řešení. 

Odhad a kontrola výsledku 2.7 

Vyjmenuje řady násobků 1 až 10 Násobilka 1 až 10 1.6 

Řeší příklady násobení a dělení v oboru 

násobilek. 

 1.7, 2.6 

Řeší a vytváří jednoduché slovní úlohy na násobení a dělení v oboru násobilek i 

mimo ně do 100. 

1.9 

Řeší úlohy typu krát více a krát méně.  1.9 

Dokáže pamětně vynásobit dvojciferné 

číslo jednociferným v jednoduchých 

příkladech mimo obor násobilek. 

Násobení a dělení dvojciferných 

čísel jednociferným 

1.9 

Sestavuje a čte tabulky násobků.  2.8 

Využívá tabulek násobků v praxi (ceny zboží, vzdálenosti,…) při tvorbě úloh. 2.8 

Dělí dvojciferné číslo jednociferným 

mimo obor násobilek a určí neúplný podíl  

a zbytek. 

Dělení se zbytkem 1.9 

Používá výrazy dělenec, dělitel, podíl, neúplný podíl, činitel, činitel, součin. 1.5 

Provádí samostatně kontrolu svých 

početních výkonů. 

 1.4 

Provádí odhady výsledků.  2.7 

Rýsuje přímky a polopřímky, rýsuje a 

měří úsečky s přesností na milimetry. 
Geometrie 3.1 

Označuje bod, průsečík dvou přímek, 

střed kružnice velkým písmenem a 

Rovinné obrazce 3.3 



přímku a kružnici malým psacím 

písmenem. 

Rozlišuje rovinné útvary – mnohoúhelník, trojúhelník, obdélník, čtverec, kruh     

a kružnici. 

3.4 

Rýsuje trojúhelník podle daných stran. Trojúhelník 3.4 

Pozná rovnostranný trojúhelník.  3.4 

Sestrojí libovolnou kružnici. Kružnice 3.4 

Měří poloměr dané kružnice.  3.4 

Změří délku úsečky s přesností na mm. Jednotky délky mm, cm, m, km 3.2 

Přenáší úsečku na danou polopřímku.  3.2 

Sestrojí úsečku dané délky s užitím 

jednotky milimetr. 

 3.2 

Převádí jednotky délky s užitím měnitele 1 000, 100, 10. (mm, cm, dm, m, km ) 3.2 

Provádí odhady vzdálenosti a délky.  2.7, 3.2   

Určí obvod jednoduchých obrazců 

(trojúhelník, čtverec, obdélník) sečtením 

jejich stran. 

Obvod 3.4 

 

4. ročník 

 

Konkrétní výstup pro žáka Učivo Výstupy 
 Číselný obor 0-1 000 000  

počítá do 1 000 000 po statisících, 

desetitisících, tisících 

čtení a zápis čísel, číselná osa 1.8, 1.9 

porovnává čísla do 1 000 000 a řeší 

nerovnice typu 452 620 < m < 553 000 

zápis čísel v desítkové soustavě, počítání  

po statisících, desetitisících, tisících 

 porovnávání čísel do 1 000 000, řešení 

jednoduchých nerovnic 

zaokrouhlí čísla na statisíce, desetitisíce, 

tisíce, sta, desítky 

zaokrouhlování na statisíce, desetitisíce, tisíce, 

sta, desítky 

rozkládá čísla v desítkové soustavě např. 

3575 =3 x 1000 + 5  x 100 + 7 x 10 + 5 x 

1 

sčítání a odčítání čísel v daném oboru sčítání  

a odčítání  zpaměti -pouze čísla, která mají 

nejvýše dvě číslice různé od 0, např. 2 700 + 4 

600 

pamětně sčítá a odčítá čísla, která mají 

nejvýše dvě číslice různé od 0, např. 8 

400 - 6 200, 900 000 -740 000 

vztahy mezi sčítáním  

a odčítáním 

1.6, 1.7 

písemně sčítá a odčítá /sčítá alespoň tři čísla, odčítá od jednoho čísla dvě čísla, od součtu dvou 

čísel jedno číslo 

pamětně násobí a dělí do 1 000 000 

jednociferným číslem 
násobení v daném oboru, vztahy mezi násobení 

a dělením 

 pamětné násobení a dělení jednociferným 

činitelem 

písemně násobí jednociferným  

a dvojciferným činitelem 

písemné násobení jednociferným a dvojciferným 

činitelem, kontrola výpočtu 

písemně dělí jednociferným dělitelem, provádí odhad a kontrolu svého výpočtu 1.9 

provádí kontrolu pomocí kalkulačky práce s kalkulačkou, kontrola výpočtu 



 písemné dělení jednociferným dělitelem, kontrola 

násobením 

 pořadí početních výkonů 1.9 

 slovní úlohy na porovnávání čísel, na početní 

výkony, na vztahy o x více, méně, x krát více, 

méně 

 užívání závorek 1.4, 1.5, 1.6 

zjistí údaje z diagramu, jednoduchý 

diagram 

diagram zjišťování údajů z diagramu 

řeší slovní úlohy vedoucí k porovnávání čísel, porovnává početní výkony s čísly v daném 

oboru, řeší slovní úlohy ve vztahu o x méně, více, x krát méně, více 

řeší slovní úlohy na 2 až 3 početní výkony  4.1 

zapíše pomocí římských číslic 1, 5, 10, 

50, 100, 500, 1000 

římské číslice 2.5 

 celek, část, zlomek 2.0 

 polovina, čtvrtina, pětina, desetina, pomocí 

obrázku určovat části celku 

názorně vyznačí polovinu, čtvrtinu celku vytvoření celku z jeho dané poloviny, čtvrtiny, 

třetiny, pětiny, desetiny 

sečte zlomky se stejným jmenovatelem jednoduché případy sčítání zlomků  

se stejným jmenovatelem 

 geometrie 3.6 

určí vzájemnou polohu dvou přímek vzájemná poloha přímek v rovině  

sestrojí rovnoběžku s danou přímkou rovnoběžky, různoběžky, průsečík, kreslení  

a rýsování rovnoběžek a různoběžek, vyznačování 

průsečíku 

sestrojí kolmici pomocí trojúhelníku  

s ryskou k dané přímce 

kolmice, kolmost, rýsování kolmic pomocí 

trojúhelníku s ryskou 

narýsuje kružnici s daným středem  

a poloměrem 

kružnice, kruh, střed a poloměr kružnice, rýsování 

kružnice s daným středem a poloměrem 

pozná souměrný útvar  osa souměrnosti, určování os souměrnosti 

nakreslí souměrný útvar překládání papíru na obrazcích, souměrné tvary 

určí osu souměrnosti překládáním  3.8 

určí obvod trojúhelníku, čtverce, 

obdélníku 

rovnoramenný trojúhelník, rovnostranný 

trojúhelník 

určí obsah čtverce a obdélníku pomocí 

čtvercové sítě 

souměrné útvary ve čtvercové síti, konstrukce 

souměrného útvaru ve čtvercové síti 

nakreslí síť kvádru a krychle síť kvádru a krychle, modelování kvádru a krychle 

ze sítě, síť kvádru a krychle rozložením krabičky 

vymodeluje kvádr a krychli z dané sítě jednotky obsahu: cm2, mm2, m2 3.7 

 

5. ročník 

 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy 
Procvičování učiva ze 4. ročníku Opakování 1.9 



čte a zapisuje čísla větší než milión, 

zaokrouhluje přirozená čísla  

s požadovanou přesností, porovnává 

přirozená čísla a zobrazuje je na číselné 

ose 

Přirozená čísla do a přes 1 000 000. Posloupnost 

přirozených čísel. Číselná osa 

Zapisuje přirozená čísla v požadovaném 

tvaru v desítkové soustavě 

Zápis přirozeného čísla v desítkové soustavě 

sčítá a odčítá přirozená čísla zpaměti 

(čísla mají nejvýše dvě číslice různé      

od nuly) 

Početní výkony s přirozenými čísly a jejich 

vlastnosti 

písemně sčítá tři a čtyři přirozená čísla  1.7 

písemně odčítá dvě přirozená čísla  1.7 

pamětně násobí a dělí přirozená čísla v jednoduchých případech 1.7 

písemně násobí až čtyřciferným činitelem Písemné algoritmy 1.7 

písemně dělí jedno a dvojciferným 

dělitelem 

 1.9 

samostatně provádí kontroly výpočtů Kontrola výpočtů 2.7 

řeší jednoduché a složené slovní úlohy 

vedoucí k jednomu nebo dvěma 

výpočtům s přirozenými čísly 

Odhady výsledků 2.8 

zapíše a přečte dané desetinné číslo řádu 

desetin a setin 

Desetinná čísla. Zlomky se jmenovatelem 10 a100 

a jejich zápis desetinným číslem. Desetinná čárka. 

Desetina, setina 

zobrazí dané desetinné číslo řádu desetin na číselné ose 2.2 

zaokrouhlí desetinné číslo řádu desetin na celky 1.5 

sčítá a odčítá desetinná čísla řádu desetin a setin 1.5 

násobí a dělí desetinné číslo deseti  1.5 

užívá desetinné číslo v praktických 

situacích 

 2.6 

řeší jednoduché slovní úlohy na užití desetinných čísel 1.9, 2.7 

 Rovinné obrazce a tělesa 3.4, 3.5, 3.6, 

3.7, 

narýsuje obdélník, čtverec a pravoúhlý 

trojúhelník, kružnici 

Narýsuje základní rovinné útvary 3.4 

sestrojí pravý úhel  3.4 

graficky sčítá a odčítá úsečky  3.5 

sestrojí rovnoběžky a kolmice  3.6 

vypočítá obvod obdélníku a čtverce  3.5 

zná a umí převádět jednotky obsahu cm2, 

mm2, m2, a, ha, km2 

Další jednotky obsahu 3.7, 4.1 

řeší slovní úlohy na výpočty obsahů obdélníku a čtverce 3.7 

vypočítá povrch krychle a kvádru 

sečtením obsahů jejich podstav a stěn 

Povrch krychle a kvádru 3.7 

řeší úlohy z praxe na výpočty obsahů obdélníku a čtverce, povrchu krychle a kvádru 

používá jednotky délky a jejich převody  2.7 

používá jednotky času, objemu a 

hmotnosti 

Další jednotky  2.5 

doplňuje řady čísel  Tabulky, grafy, diagramy 2.6, 2.8 



doplňuje tabulky Proměnná, nezávisle proměnná, závisle proměnná.  

čte a sestrojuje sloupcový diagram Grafy a soustava souřadnic 2.8 

sestrojuje a čte jednoduché grafy v soustavě souřadnic 2.8 

 

2. stupeň 

 

1. ČÍSLO A PROMĚNNÁ 

Očekávané výstupy 

žák 

1.1 provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou 

mocninu a odmocninu 

1.2 zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor 

1.3 modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel 

1.4 užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 

poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem) 

1.5 řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map         a 

plánů 

1.6 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je větší než celek) 

1.7 matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, 

sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců        a 

vytýkáním 

1.8 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav 

1.9 analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 

matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel 

 

Učivo 

dělitelnost přirozených čísel – prvočíslo, číslo složené, násobek, dělitel, nejmenší společný 

násobek, největší společný dělitel, kritéria dělitelnosti 

celá čísla – čísla navzájem opačná, číselná osa 

desetinná čísla, zlomky – rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě; převrácené číslo, 

smíšené číslo, složený zlomek 

poměr – měřítko, úměra, trojčlenka 

procenta – procento, promile; základ, procentová část, počet procent; jednoduché úrokování 

mocniny a odmocniny – druhá mocnina a odmocnina 

výrazy – číselný výraz a jeho hodnota; proměnná, výrazy s proměnnými, mnohočleny 

rovnice – lineární rovnice, soustava dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými 

 

2. ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

Očekávané výstupy 

žák 

2.1 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data 

2.2 porovnává soubory dat 

2.3 určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti 



2.4 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem 

2.5 matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů 

 

Učivo 

závislosti a data – příklady závislostí z praktického života a jejich vlastnosti, nákresy, 

schémata, diagramy, grafy, tabulky; četnost znaku, aritmetický průměr 

funkce – pravoúhlá soustava souřadnic, přímá úměrnost, nepřímá úměrnost, lineární funkce 

3. GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

Očekávané výstupy 

žák 

3.1 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů        při 

řešení úloh a jednoduchých praktických problémů; využívá potřebnou matematickou 

symboliku 

3.2 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary 

3.3 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem 

3.4 odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů 

3.5 využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení 

polohových a nepolohových konstrukčních úloh 

3.6 načrtne a sestrojí rovinné útvary 

3.7 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků 

3.8 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, určí osově 

a středově souměrný útvar 

3.9 určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti 

3.10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles 

3.11 načrtne a sestrojí sítě základních těles 

3.12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině 

3.13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického 

aparátu 

Učivo 

rovinné útvary – přímka, polopřímka, úsečka, kružnice, kruh, úhel, trojúhelník, čtyřúhelník 

(lichoběžník, rovnoběžník), pravidelné mnohoúhelníky, vzájemná poloha přímek 

v rovině (typy úhlů), shodnost a podobnost (věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků) 

metrické vlastnosti v rovině – druhy úhlů, vzdálenost bodu od přímky, trojúhelníková 

nerovnost, Pythagorova věta 

prostorové útvary – kvádr, krychle, rotační válec, jehlan, rotační kužel, koule, kolmý hranol 

konstrukční úlohy – množiny všech bodů dané vlastnosti (osa úsečky, osa úhlu, Thaletova 

kružnice), osová souměrnost, středová souměrnost 

4. NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 

Očekávané výstupy 

žák 

4.1 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá 

řešení předkládaných nebo zkoumaných situací 

4.2 řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti 

z různých tematických a vzdělávacích oblastí 



Učivo 

číselné a logické řady 

číselné a obrázkové analogie 

logické a netradiční geometrické úlohy 

 

6. ročník 

 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  
 Přirozená čísla 1.2.,1.9. 

zapisuje čísla v desítkové soustavě zápis čísla v desítkové soustavě  

sčítá a odčítá čísla do 100 000, násobí a 

dělí dvouciferné číslo jednociferným, 

ovládá princip dělení dvouciferným 

číslem  

pamětné počítání s přirozenými čísly, aritmetický 

průměr  

písemně sčítá, odčítá a  násobí víceciferná 

čísla, zná princip jejich dělení se zbytkem 

i bezezbytku 

písemné počítání s přirozenými čísly 

zobrazuje s vhodným měřítkem čísla na 

číselnou osu, čte čísla na číselné ose 

zobrazování přirozených čísel na číselnou osu 

porovnává přirozená čísla porovnávání přirozených čísel  

provádí odhad výsledků, zaokrouhluje 

přirozená čísla na určený řád 

zaokrouhlování přirozených čísel 

   

 Zlomky 1.3,1.4, 1.9 

čte a zapisuje zlomky čtení a zápis zlomku  

určuje a zapisuje části celku vyjádření části celku  

převádí desetinná čísla na zlomky a 

obráceně 

desetinné zlomky a jejich zápis desetinným číslem 

 Geometrie 3.4, 3.6, 3.9, 

3.11,. 3. 10 

používá a orientuje se v dané terminologii geometrická terminologie a symbolika: přímka, 

úsečka, bod polopřímka, rovnoběžky, kolmice, 

různoběžky 

používá základní pravidla správného rýsování s důrazem na přesnost a čistotu projevu 

sestrojí rovnoběžky rovnoběžky  

sestrojí komici z bodu k přímce Kolmice  

sestrojí pomocí kružítka střed úsečky, osu 

úsečky 

střed úsečky, osa úsečky  

 Osová souměrnost 3.8 3. 1.  

určuje shodné  a osově souměrné útvary shodné útvary  

konstruuje útvary v osové souměrnosti  Načrtne  a zkonstruuje útvary v osové souměrnosti  

 Desetinná čísla 1.2, 1.4,1.9., 

2.4., 3.4.       

rozeznává, čte a zapisuje zlomek, 

desetinné číslo 

desetinné číslo. 



čte a znázorní ve vhodném měřítku 

desetinné číslo na číselné ose 

znázornění desetinných čísel na číselné ose 

porovnává desetinná čísla porovnávání desetinných čísel 

zaokrouhluje desetinná čísla s danou 

přesností 

zaokrouhlování desetinných čísel 

sčítá desetinná čísla (pamětně i písemně)  sčítání desetinných čísel   

odčítá desetinná čísla (pamětně i 

písemně) 

odčítání desetinných čísel  

násobí a dělí desetinná čísla 10, 100, 1000 násobení a dělení desetinných čísel 10, 100, 1000 

převede jednotky délky a hmotnosti 

v oboru desetinných čísel 

převody jednotek délky a hmotnosti 

násobí desetinná čísla (pamětně i 

písemně)  

násobení desetinných čísel  

 

dělí desetinné číslo číslem přirozeným a 

číslem desetinným   (se zbytkem i beze 

zbytku 

dělení desetinných čísel  

řeší slovní úlohy slovní úlohy  

 Úhel a jeho velikost 3.3,  

užívá pojmy přímka, polopřímka, 

polorovina, 

přímka, polopřímka, polorovina  

Rozlišuje a rýsuje druhy úhlů druhy úhlů  

konstruuje osu úhlu osa úhlu  

používá úhloměr a určuje velikost úhlu ve 

stupních 

velikost úhlu,  

geometricky sčítá a odčítá úhly a sčítá a 

odčítá velikosti úhlů (ve stupních a 

minutách) 

sčítání a odčítání úhlů a jejich velikostí  

pojmenuje dvojice úhlů a určuje jejich 

velikosti 

úhly vedlejší, vrcholové, souhlasné, střídavé 

 Dělitelnost 1.3. 1.9. 

užívá a rozlišuje pojmy násobek a dělitel násobek a dělitel  

určuje a třídí čísla sudá a lichá čísla sudá a lichá  

jmenuje znaky dělitelnosti čísel: 2, 3, 4, 5, 

6, 10 a užívá je 

znaky dělitelnosti 

třídí prvočísla a čísla složená, provádí 

prvočíselný rozklad čísla složeného 

prvočísla a čísla složená  

určuje největšího společného dělitele  největší společný dělitel  

určuje nejmenší společný násobek nejmenší společný násobek 

řeší slovní úlohy slovní úlohy  

 Trojúhelníky  3.2, 3.6 

rozlišuje druhy trojúhelníku podle velikosti 

úhlů nebo podle délek stran  

Druhy trojúhelníků 



rozhoduje o možnosti sestrojení 

trojúhelníka na základě trojúhelníkové 

nerovnosti 

Trojúhelníková nerovnost 

určuje velikost třetího vnitřního úhlu 

v trojúhelníku, zná-li dva 

součet vnitřních úhlů v trojúhelníku 

sestrojuje těžnice trojúhelníku těžnice trojúhelníku  

sestrojuje výšky v trojúhelníku výšky trojúhelníku  

sestrojuje kružnici trojúhelníku opsanou      

a vepsanou 

kružnice trojúhelníku opsaná a vepsaná 

sestrojí šestiúhelník pravidelný šestiúhelník 

 Celá čísla 1.1, 1.2, 1.9., 

4.1. 

vysvětlí pojem celé číslo, uvede příklady 

kladných a záporných celých čísel 

čísla kladná a záporná, číselné a 

logické řady 

 

znázorní celé číslo na číselné ose, 

porovná celá čísla pomocí znamének 

nerovnosti 

číselná osa, porovnávání celých čísel 

určí číslo opačné k danému celému číslu čísla navzájem opačná 

sčítá a odčítá celá čísla sčítání a odčítání celých čísel 

násobí a dělí celá čísla násobení a dělení celých čísel 

vytváří a řeší slovní úlohy s celými čísly slovní úlohy  

Určuje a charakterizuje základní tělesa, 

charakterizuje jejich vlastnosti 
Kvádr a krychle 3.9., 3.10., 

3.12., 3.11., 

3.13 

Načrtne a sestrojí obraz těles v rovině zobrazení kvádru a krychle ve volném 

rovnoběžném promítání 

sestrojuje síť kvádru a krychle síť kvádru a krychle  

 

7. ročník 

 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy 

 Zlomky  

Přečte a zapíše zlomek, vyjádří část celku 

pomocí zlomku, obrázkové analogie 

Pojem zlomek, smíšené číslo 1.1, 1.3, 1.4, 

1.9 

Rozšíří a zkrátí zlomek. Převede smíšená 

čísla na nepravé zlomky a naopak. 

Rozšiřování a krácení zlomků, základní tvar 

zlomku 

Zapíše zlomky ve tvaru desetinného čísla  

a naopak. 

Převádění zlomků na desetinné číslo a naopak 

Porovná zlomky podle velikosti, jednodušší 

zlomky znázorní na číselné ose. 

Uspořádání zlomků, znázornění zlomků  

na číselné ose 

Sčítá, odčítá, násobí a dělí zlomky  

a smíšená čísla.  

Operace se zlomky, složený zlomek, převrácené 

číslo 

Seznámí se s praktickým využitím zlomků 

ve slovních úlohách a úlohy řeší. 

Slovní úlohy  



 Shodnost trojúhelníků 3.1, 3.6, 3.7 

Vysvětlí pojem shodné obrazce. Shodnost 

ověří . 

Shodné útvary  

Objasní zápis sss, sus, usu. Shodnost trojúhelníků - věty sss, sus, usu 

Využívá osvojených vět o shodnosti 

trojúhelníků v konstrukčních úlohách. 

Nákresy, schémata. 

Konstrukce trojúhelníků  

 Středová souměrnost 3.6, 3.8, 3.1.  

Sestrojí střed souměrnosti některých 

geometrických útvarů. Rozpozná útvary 

souměrné podle středu souměrnosti. 

Útvary středově souměrné  

Sestrojí obraz daného geometrického 

útvaru ve středové souměrnosti.  

Zobrazení ve středové souměrnosti 

 Racionální čísla 1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.9 

Vysvětlí pojem číslo kladné a záporné.  

Určí  číslo opačné. Zařadí zlomek, 

desetinné číslo a přirozené číslo mezi čísla 

racionální. 

Pojem racionální číslo  

Sčítá, odčítá, násobí a dělí racionální čísla.     Operace  s racionálními čísly  

 Poměr, přímá a nepřímá 

úměrnost 

1.3, 1.4, 1.5, 

1.9, 2.1, 2.3, 

2.4, 2.5 

Pracuje s pojmem poměr a postupný 

poměr, měřítko.  Zapíše poměr  velikostí 

dvou veličin ve tvaru a:b. Vypočítá 

jednotlivé díly celku určené daným 

poměrem. 

Poměr a měřítko  

Určí souřadnice bodu v kartézské soustavě 

souřadnic. V pravoúhlé soustavě souřadnic 

zakreslí body určené souřadnicemi.  

Pravoúhlá soustava souřadnic  

Rozhodne, zda se ve vztahu dvou veličin 

jedná o přímou, či nepřímou úměrnost, své 

rozhodnutí zdůvodní. Sestrojí graf přímé  

a nepřímé úměrnosti.  

Přímá a nepřímá úměrnost, 

závislosti z praktického života 

 

Řeší slovní úlohy pomocí trojčlenky Trojčlenka  

 Mnohoúhelníky  

Rozpozná mezi čtyřúhelníky - 

rovnoběžníky, lichoběžníky a obecné 

čtyřúhelníky.           

Rozdělení čtyřúhelníků 3.1, 3.2, 3.4, 

3.5, 3.6, 3.13 

Rozliší jednotlivé druhy rovnoběžníků  

a popíše jejich vlastnosti. 

Rovnoběžníky a jejich vlastnosti  

Rozliší jednotlivé druhy lichoběžníků  

a popíše jejich vlastnosti. 

Lichoběžníky a jejich vlastnosti  

Načrtne, sestrojí a zapíše konstrukci 

čtyřúhelníku. 

Konstrukce čtyřúhelníků  

Pomocí vzorce vypočítá obvod a obsah 

rovnoběžníku a lichoběžníku. 

Obvody a obsahy čtyřúhelníků  



Pomocí vzorce vypočítá obvod a obsah 

trojúhelníku. 

Obvod a obsah trojúhelníku  

 Procenta 1.2, 1.4, 1.6, 

1.9, 2.1., 2.2. 

Objasní pojmy: procento, promile, základ, 

procentová část, počet procent.  

Procento, promile    

Určí jedno procento ze základu.                     

Vypočítá procentovou část, základ a počet 

procent. 

Výpočet procentové části  

 Výpočet počtu procent  

 Výpočet základu  

Vyčte hodnoty ze sloupcového                   

a kruhového diagramu, jednoduchý 

diagram sestrojí. 

Sloupcový a kruhový diagram  

Řeší jednoduché slovní úlohy i z praxe. Slovní úlohy  

Vypočítá úrok při dané úrokové sazbě. Jednoduché úrokování  

 Hranoly 3.9, 3.10, 

3.11, 3.12, 

3.13, 4.1, 4.2 

Načrtne kolmý hranol. Určí počet jeho 

hran, stěn, podstav. 

Kolmé hranoly  

Načrtne a sestrojí sítě kolmých hranolů 

 

 

 

Sítě hranolů 3.11. 

Odhaduje a vypočítá objem a povrch 

kolmých hranolů 

Objem a povrch hranolu 3.10. 

 

8. ročník 

 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy 
 Druhá mocnina a odmocnina 1.1, 1.2, 1.9 

Určuje druhou mocninu a odmocninu 

pomocí tabulek a kalkulátoru 

Druhá mocnina a odmocnina  

 Pythagorova věta 4.1 

Vysvětlí Pythagorovu větu Pythagorova věta  

Užije Pythagorovu větu v praxi Užití Pythagorovy věty  

 Mocniny s přirozeným 

mocnitelem 

1.2, 1.4, 1.9,  

Určuje třetí mocninu  Třetí mocnina racionálních čísel  

Umí provádět základní početní operace 

s mocninami 

Operace s mocninami  

s přirozeným mocnitelem 

 

 Výrazy 1.7, 1.9 



Určí hodnotu číselného výrazu Číselný výraz a jeho hodnota  

Dosadí do výrazu a určí hodnotu výrazu Výrazy s proměnnou  

Sčítá a odčítá mnohočleny Sčítání a odčítání výrazů  

Násobí výraz jednočlenem Mnohočleny  

Upraví výraz vytýkáním před závorku Úpravy výrazů  

Násobí dvojčlen dvojčlenem, trojčlen 

trojčlenem 

Násobení mnohočlenů  

Užívá vzorce pro výpočet druhé mocniny 

součtu a rozdílu 

Vzorce pro úpravu výrazů  

 Lineární rovnice 1.8, 1.9, 2.4 

Řeší lineární rovnici pomocí 

ekvivalentních úprav 

Ekvivalentní úpravy lineárních 

rovnic 

 

Provádí zkoušku správnosti řešení Lineární rovnice s jednou 

neznámou 

 

Řeší slovní úlohy vedoucí k užití lineární 

rovnice 

Slovní úlohy řešené pomocí 

rovnic 

 

 Kruh, kružnice 3.1, 3.2, 3.4, 

3.6 

Rozezná sečnu, tečnu, vnější přímku 

kružnice 

sestrojí tečnu ke kružnici v daném bodu 

kružnice 

Vzájemná poloha přímky a 

kružnice 

 

Zná a užije Thaletovu větu v praxi Thaletova věta, Thaletova kružnice 

Určí vzájemnou polohu dvou  kružnic Vzájemná poloha dvou kružnic  

Vypočítá obvod kruhu, délku kružnice Obvod kruhu, délka kružnice   

Dosadí do vzorce a vypočítá obsah kruhu Obsah kruhu 

 Rotační válec 3.10, 3.11, 

3.12, 3.13 

Načrtne a sestrojí síť válce Síť válce  

Vypočítá povrch a objem válce Povrch a objem válce   

Řeší slovní úlohy vedoucí k výpočtům 

obsahu kruhu, délky kružnice, objemu a 

povrchu válce 

Slovní úlohy  

 Množiny bodů dané vlastnosti 3.1, 3.2, 3.3, 

3.5, 3.6, 3.8, 

4.1, 4.2., 

3.13. 

Sestrojí osu úsečky, osu úhlu, rovnoběžky  

s danou přímkou v dané vzdálenosti, 

vzdálenost bodu od přímky 

Jednoduché konstrukce  

Řeší jednoduché geometrické úlohy  Množiny bodů dané vlastnosti, 

logické a netradiční geometrické 

řady 

 

 

 

 



9. ročník 

 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  
 Výrazy 1.7, 1.9 

žák provede početní operace sčítání, 

odčítání, násobení a dělení mnohočlenů 

Početní operace s mnohočleny  

rozloží daný výraz pomocí vzorců nebo 

vytýkáním na součin 

Rozklad výrazů na součin pomocí vzorců  

a vytýkání 

 Lomené algebraické výrazy 1.7 

žák určí podmínky, za kterých má lomený 

výraz smysl 

lomený výraz  

zkrátí a rozšíří lomené výrazy podmínky lomeného výrazu  

provede početní operace (+,-,*,:) s 

lomenými výrazy 

rozšiřování a krácení  

umocní lomené výrazy sčítání a odčítání lomených výrazů 

přehledně a stručně zapíše řešení úlohy násobení a dělení lomených výrazů 

 umocňování lomených výrazů  

 Rovnice a nerovnice 1.8, 1.9 

žák vyřeší za pomoci ekvivalentních úprav 

rovnice se závorkami a zlomky,  

s neznámou ve jmenovateli 

rovnice se závorkami   

provede zkoušku řešení rovnice se zlomky  

matematicky správně zapíše postup řešení rovnice s neznámou ve jmenovateli 

řeší slovní úlohy z praxe-provede rozbor 

slovní úlohy, její řešení a ověří si reálnost 

získaného výsledku 

slovní úlohy  

 Soustavy dvou rovnic o dvou 

neznámých 

1.8, 1.9 

vyřeší alespoň jednou metodou soustavy 

dvou rovnic o dvou neznámých 

soustavy - sčítací metoda  

 soustavy - dosazovací metoda  

 slovní úlohy řešené soustavou rovnic 

 Podobnost a její užití v praxi 3.1, 3.6, 3.7, 

3.13 

žák vysvětlí pojem podobnost trojúhelníků  

 

podobnost útvarů, zvětšení, zmenšení 

rozpozná podobné rovinné útvary, správně 

podobnost zapíše pomocí matematické 

symboliky 

poměr podobnosti  

určí  poměr podobnosti věty o podobnosti  

na základě poměru podobnosti určí 

velikosti dalších útvarů 

slovní úlohy  

 Funkce 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 2.5 

žák rozezná funkční vztah od jiných vztahů definice funkce, interval  

vysvětlí pojem lineární funkce, interval lineární funkce a její vlastnosti  



vyjádří danou lineární funkci tabulkou, 

rovnicí a grafem 

graf lineární funkce  

sestrojí graf lineární funkce s důrazem  

na přesnost rýsování 

 

vyjádří danou lineární funkci tabulkou, 

rovnicí a grafem 

přímá úměrnost  

vyjádří nepřímou úměrnost tabulkou, 

rovnicí a grafem 

nepřímá úměrnost  

 Goniometrické funkce ostrého úhlu 

žák vysvětlí zavedení goniometrických 

funkcí jako poměrů stran v pravoúhlém 

trojúhelníku 

definice funkce y=sin x, y=cos x, y=tg x 

dokáže řešit pravoúhlý trojúhelník, pracuje 

s náčrtky 

řešení pravoúhlého trojúhelníku  

dokáže aplikovat znalosti při řešení úloh  

z praxe 

slovní úlohy řešené pomocí goniometrických 

funkcí 

 Tělesa 3.9, 3.10, 

3.11, 3.12, 

3.13  

žák vysvětlí pojmy a základní vlastnosti 

jehlanu, kužele a koule 

Jehlan, kužel, koule  

načrtne tato tělesa a jejich sítě   

vypočítá povrch a objem jehlanu, kužele  

a koule s užitím vzorce 

  

 slovní úlohy   

řeší slovní úlohy a reálné příklady z praxe   

 

 

Průřezová témata 

 

Osobnostní a sociální výchova 

Ročník Předmět Téma 

1. M Tvoření slovních úloh - kreativita, komunikace 

2. M Tvoření slovních úloh 

3. M Slovní úlohy: Pomoc slabšímu při řešení, vysvětlování, soutěživé 

hry při M. 

 

Výchova demokratického občana 

Ročník Předmět Téma 

3. M Nakupujeme - školní potřeby, hračky, oděvy, ovoce, zelenina, 

potraviny 

3. M Cestujeme po ČR - naše vlast, stát, hranice, cizí země, vzdělání 

5. M Podnikáme - grafy, odpovědnost, práce, zákony, povinnosti 

 

 



Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Ročník Předmět Téma 

 M  

 

Multikulturní výchova 

Ročník Předmět Téma 

 M  

 M  

 

Environmentální výchova 

Ročník Předmět Téma 

 M  

 M  

 

Mediální výchova 

Ročník Předmět Téma 

3. M Nakupujeme: školní potřeby, hračky, mléčné výrobky, oděvy, 

ovoce a zeleninu (zjednodušená sdělení, reklamy) 

 

Finanční gramotnost 

Ročník Předmět Téma 

1. M Slovní úlohy, řešení problémových úloh 

1. M Jednoduché slovní úlohy na sčítání, odčítání 

1. M Práce s peněžním modelem 

1. M Výpočet řetězců, úloh typu „o n více, o n méně“ 

2. M Slovní úlohy, číselné řady 

2. M Slovní úlohy, porovnávání čísel 

2. M Slovní úlohy, rovnice 

2. M Kombinatorické slovní úlohy 

2. M Hry na obchod 

3. M Slovní úlohy s tématikou nakupování 

3. M Práce s papírovými mincemi a bankovkami, rozměňování 

3. M Porovnávání čísel 

3. M Pamětné sčítání a odčítání 

3. M Písemné sčítání (paragony z obchodu) 

3. M Násobení, dělení, dělení se zbytkem 

3. M Nakupujeme školní potřeby, v mlékárně, hračky, oblečení, ovoce 

a zeleninu 

3. M Cestujeme 

4. M Pracujeme s diagramy 

4. M Násobení a dělení zpaměti 

4. M Písemné násobení a dělení 

4. M Porovnávání čísel 



4. M Zlomky 

4. M Slovní úlohy o nakupování, měření, vážení 

4. M Výpočet plochy čtverce, obdélníku 

4. M Počítání a hraní s kalkulátorem 

4. M Jak můžeme platit – hotově, kartou 

4. M Půjčky, úroky, splatnost, rizika, zisk, spoření 

4. M Co platíme v domácnosti – elektřina, plyn, noviny apod. 

5. M Důsledné osvojení základních matematických dovedností 

5. M Slovní úlohy (logika), rovnice 

5. M Přímá úměrnost 

5. M Podnikáme 

5. M Desetinná čísla 

5. M Aritmetický průměr 

5. M Výpočet plochy čtverce, obdélníku 

6. M Pamětné a písemné počítání 

6. M Slovní úlohy – přirozená čísla, celá čísla 

6. M Tělesa – povrch, objem 

7. M Úrok, jednoduché úrokování  

8. M Procenta, úroky 

8. M Statistika - diagramy 

8. M Druhá mocnina a odmocnina, tabulky, kalkulačky 

8. M Slovní úlohy řešené pomocí rovnic 

8. M Základy statistiky 

9. M Finanční matematika – základní pojmy, úrokování 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4  Člověk a jeho svět 
 

Charakteristika vzdělávací oblasti 
 

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je 

koncipována pouze pro 1. stupeň základního vzdělávání. Tato komplexní oblast vymezuje 

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

zdraví, bezpečí a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i současnosti a směřuje k 

dovednostem pro praktický život. Svým široce pojatým syntetickým (integrovaným) obsahem 

spoluutváří povinné základní vzdělávání na 1. stupni. 

Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků 

získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat 

věci jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti a utváří se tak jejich prvotní ucelený obraz 

světa. Poznávají sebe i své nejbližší okolí a postupně se seznamují s místně i časově 

vzdálenějšími osobami i jevy a se složitějšími ději. Učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi, 

všímat si podstatných věcných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, soustředěně 

je pozorovat, přemýšlet o nich a chránit je. Na základě poznání sebe a svých potřeb a 

porozumění světu kolem sebe se žáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět 

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

vnímat současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti. Při osvojování 

poznatků a dovedností ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se žáci učí vyjadřovat své 

myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných. 

Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející 

z konkrétních nebo modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání 

a rozhodování. K tomu významně přispívá i osobní příklad učitelů. Propojení této vzdělávací 

oblasti s reálným životem a s praktickou zkušeností žáků se stává velkou pomocí i ve zvládání 

nových životních situací i nové role školáka, pomáhá jim při nalézání jejich postavení mezi 

vrstevníky a při upevňování pracovních i režimových návyků. 

Vzdělávací oblast tak připravuje základy pro specializovanější výuku ve vzdělávacích 

oblastech Člověk a společnost, Člověk a příroda a ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví. 

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

Propojováním tematických okruhů je možné vytvářet v ŠVP různé varianty vyučovacích 

předmětů a jejich vzdělávacího obsahu1. 

V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí na základě poznávání nejbližšího okolí, 

vztahů a souvislostí v něm chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci, ve společnosti. 

Učí se do tohoto každodenního života vstupovat s vlastní aktivitou a představami, hledat nové 

i zajímavé věci a bezpečně se v tomto světě pohybovat. Důraz je kladen na praktické poznávání 

místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků (např. v dopravní 

výchově). 

Žáci se ve čtvrté třídě v rámci dopravní výchovy seznamují s pravidly silničního provozu, mají 

nácvik jízdy na kole, řeší situace na pozemních komunikacích a dětském dopravním hřišti. 

V rámci této výuky se seznamují se zásadami poskytnutí první pomoci. 

 Různé činnosti a úkoly by měly přirozeným způsobem probudit v žácích kladný vztah k místu 

jejich bydliště, postupně rozvíjet jejich národní cítění  a vztah  k naší zemi. 

                                                           

 



V tematickém okruhu Lidé kolem nás si žáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného 

chování a jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu pomoci a solidarity mezi lidmi, 

vzájemné úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen. Poznávají, jak se lidé sdružují, 

baví, jakou vytvářejí kulturu. Seznamují se se základními právy a povinnostmi, se světem 

financí, ale i s problémy, které provázejí soužití lidí, celou společnost nebo i svět (globální 

problémy). Celý tematický okruh tak směřuje k prvotním poznatkům a dovednostem budoucího 

občana demokratického státu. 

V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak a proč 

se čas měří, jak události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů. Učí se poznávat, jak se 

život a věci vyvíjejí a jakým změnám podléhají v čase. V tematickém okruhu se vychází od 

nejznámějších událostí v rodině, obci a regionu a postupuje se k nejdůležitějším okamžikům 

v historii naší země. Podstatou tematického okruhu je vyvolat u žáků zájem o minulost, o 

kulturní bohatství regionu i celé země. Proto je důležité, aby žáci mohli samostatně vyhledávat, 

získávat a zkoumat informace z dostupných zdrojů, především pak    od členů své rodiny i od 

lidí v nejbližším okolí, aby mohli společně navštěvovat památky, sbírky regionálních i 

specializovaných muzeí, veřejnou knihovnu atd. 

V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy, 

kde vznikl a rozvíjí se život. Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody 

naší vlasti. Jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili, že Země a život na ní tvoří jeden nedílný 

celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje ve vzájemném souladu a rovnováze, kterou může 

člověk snadno narušit a velmi obtížně obnovovat. Na základě praktického poznávání okolní 

krajiny a dalších informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí se využívat a 

hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, hledat možnosti, 

jak ve svém věku přispět k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí a k trvale udržitelnému 

rozvoji. 

V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě poznávání 

člověka jako živé bytosti, která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby. Poznávají 

zdraví jako stav bio-psych-sociální rovnováhy života. Žáci se seznamují s tím, jak se člověk 

vyvíjí a mění od narození do dospělosti, co je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska 

denního režimu, hygieny, výživy, mezilidských vztahů atd. Získávají základní poučení o zdraví 

a nemocech, o zdravotní prevenci a poskytování první pomoci. Osvojují si bezpečné chování a 

vzájemnou pomoc v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují 

zdraví jedinců i celých skupin obyvatel. Žáci si postupně uvědomují, jakou odpovědnost má 

každý člověk za své zdraví a bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci docházejí k poznání, že 

zdraví je důležitá hodnota v životě člověka. 

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

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

modelové situace atd. 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, 

že vede žáka k: 

 utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti, 

 orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního 

rozpočtu 

 orientaci ve světě informací a k časovému a místním propojování historických, 

zeměpisných a kulturních informací, 



 rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných 

skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech, 

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

a jednání na základě respektu a společně vytvořených a přijatých nebo obecně 

uplatňovaných pravidel soužití, k plnění povinností a společných úkolů, 

 samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezkonfliktní 

komunikaci i v méně běžných situacích, k bezpečné komunikaci prostřednictvím 

elektronických médií, k poznávání a ovlivňování své jedinečnosti (možností a 

limitů), 

 utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností 

aktivního uplatnění při jejich ochraně, 

 přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí, 

 objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu 

mohl uspět, 

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

předcházení 

 poznávání a upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání 

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

druhých, včetně chování při mimořádných událostech. 

 

Výuka vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizována v 1. – 3. ročníku v předmětu 

Prvouka, ve 4. – 5. ročníku v předmětech Vlastivěda a Přírodověda. Hodinové dotace všech 

předmětu jsou přiřazeny podle Učebního plánu ŠVP. 

 

 

Výchovně vzdělávací strategie k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 
 

Klíčová kompetence Výchovné a vzdělávací strategie 
Kompetence k učení Podpora rozvoje dovedností a způsobů rozhodování metodami, které 

umožňují přímou zkušenost 

Dostatek informačních zdrojů – knihovna, internet, exkurze atd. 

Propojení informací se skutečným životem 

Práce s informacemi 

Samostatnost, organizace vlastní činnosti 

Vlastní úsudek, iniciativa, tvořivost, zodpovědnost 

Komunikace, spolupráce v týmu 

Poznání vlastních možností 

Prezentace vlastních výsledků 

Tvořivost (práce na projektech) 

Chápat smysl vlastní práce 

Práce v motivujícím prostředí 

Práce s přiměřeným učivem 

Hodnocení za to, co žák umí, ne za to, co neumí 

Využívání kladného hodnocení a dobrých výsledků jako motivace 

Výuka bez situací nerovnosti, ponížení apod. 

Stanovení postupných cílů 



Zařazování metod podporujících zvídavost 

Osobní příklad 

Kompetence k řešení 

problémů 

Poznatky nejsou předkládány v hotové podobě 

Uplatňování mezipředmětových vztahů 

Objevování vzájemných příčin a souvislostí přírodních                      

a společenských jevů a dějů 

Přechod od frontálního vyučování k více aktivizujícím metodám 

Široké uplatnění praktických cvičení 

Uplatňování základních myšlenkových operací – srovnávání, 

analýza, syntéza, zobecňování, abstrakce 

Rozvoj schopnosti logického uvažování 

Řešení problémů na základě kritického zhodnocení informací 

Podpora netradičních způsobů řešení 

Kompetence 

komunikativní 

Prostor pro komunikace různými formami (ústně, písemně, 

výtvarnými prostředky, využitím technických prostředků) 

Dodržování etiky komunikace (věcnost, naslouchání, respektování 

různých názorů – originálních, nezdařených apod.) 

Zásady komunikace s dospělými 

Základ spolupráce a společného prožívání 

Předpoklady pro poznávání sebe a vztahů k jiným 

Práce v týmu 

Kompetence sociální  

a personální 

Atmosféra demokracie a přátelství 

Kooperativní učení, spolupráce ve výuce 

Osobní odpovědnost za výsledky společné práce 

Spolupráce učitelů 

Spolupráce s rodiči a dalšími partnery 

Učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za svá rozhodnutí 

Demokracii a svobodu nezaměňovat za anarchii 

Nutnost dodržování mravních hodnot a slušného jednání 

Vhodnou formou prosazovat svoje zájmy 

Učit se argumentovat 

Učit se chápat bohatství a složitost citového života, rozvíjet citovou 

otevřenost vůči podnětům z prostředí, ve kterém žijí 

Učit se otevřeně a kultivovaně projevovat své city 

Kompetence občanské Stanovení jasných pravidel pro soužití ve škole – práva, povinnosti, 

sankce 

Vztahy ve škole – úcta, sounáležitost, uznání 

Otevřenost vůči spolužákům 

Solidarita s druhými 

Rozvíjení kritických postojů k negativním jevům ve škole  

i společnosti 

Integrace žáků vyžadujících speciální péči 

Multikulturní výchova – porozumění odlišnému způsobu života lidí 

z jiných kultur 

Vytváření podmínek pro adaptaci žáků z jiných kulturních prostředí 

Ohleduplnost vůči starým a nemocným lidem 

Učit se ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, přírodě, kulturním 

a etickým hodnotám 



Kompetence pracovní Osvojování základních pracovních dovedností a návyků 

Účast žáků při úpravách prostředí školy 

Uplatňování sebehodnocení žáků 

Uplatňování mezipředmětových vztahů při volbě povolání 

 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 

 

1. stupeň 

1. MÍSTO, KDE ŽIJEME 

Očekávané výstupy – 1. období 

žák 

1.1  vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a 

rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí 

1.2  začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a 

popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě) 

1.3  rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické 

hodnoty a rozmanitost 

Očekávané výstupy – 2. období 

žák 

1.4  určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu 

1.5  určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad 

bezpečného pohybu a pobytu v přírodě 

1.6  rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o 

přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí 

1.7  vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, 

jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, 

politického, správního a vlastnického 

1.8  zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná 

způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích 

1.9  rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu 

a jejich význam 

 

Učivo 

domov – prostředí domova, orientace v místě bydliště 

škola – prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy, bezpečná cesta do školy; riziková 

místa a situace 

obec (město), místní krajina – její části, poloha v krajině, minulost a současnost obce 

(města), význačné budovy, dopravní síť 

okolní krajina (místní oblast, region) – zemský povrch a jeho tvary, vodstvo na pevnině, 

rozšíření půd, rostlinstva a živočichů, vliv krajiny na život lidí, působení lidí na krajinu 

a životní prostředí, orientační body a linie, světové strany 

regiony ČR – Praha a vybrané oblasti ČR, surovinové zdroje, výroba, služby a obchod 

naše vlast – domov, krajina, národ, základy státního zřízení a politického systému ČR, státní 

správa a samospráva, státní symboly, armáda ČR 

Evropa a svět – kontinenty, evropské státy, EU, cestování 

mapy obecně zeměpisné a tematické – obsah, grafika, vysvětlivky 



2. LIDÉ KOLEM NÁS 

Očekávané výstupy – 1. období 

žák 

2.1  rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi 

nimi, projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem 

a nedostatkům 

2.2  odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností 

 

 

Očekávané výstupy – 2. období 

žák 

2.4  vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje 

pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě) 

2.5  rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a 

dohodne se na společném postupu řešení 

2.6  rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která 

porušují základní lidská práva nebo demokratické principy 

2.7  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 

2.8  poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy 

a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce (města) 

 

Učivo 

rodina – postavení jedince v rodině, role členů rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy, 

život a funkce rodiny, práce fyzická a duševní, zaměstnání 

soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace, principy demokracie, obchod, firmy, zájmové 

spolky, politické strany, církve, pomoc nemocným, sociálně slabým, společný 

„evropský dům“ 

chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování – ohleduplnost, etické zásady, 

zvládání vlastní emocionality; rizikové situace; rizikové chování, předcházení 

konfliktům 

právo a spravedlnost – základní lidská práva a práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy, 

protiprávní jednání a korupce, právní ochrana občanů a majetku včetně nároku na 

reklamaci, soukromého vlastnictví, duševních hodnot 

vlastnictví – soukromé, veřejné, osobní, společné; hmotný a nehmotný majetek; rozpočet, 

příjmy a výdaje domácnosti; hotovostní a bezhotovostní forma peněz, způsoby placení; 

banka jako správce peněz, úspory, půjčky 

kultura – podoby a projevy kultury, kulturní instituce, masová kultura a subkultura 

základní globální problémy – významné sociální problémy, problémy konzumní 

společnosti, nesnášenlivost mezi lidmi, globální problémy přírodního prostředí 

 

 

 



3. LIDÉ A ČAS 

Očekávané výstupy – 1. období 

žák 

3.1  využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 

přítomnosti a budoucnosti 

3.2  pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, 

interpretuje některé  pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije 

3.3  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 

 

Očekávané výstupy – 2. období 

žák 

3.4  pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi 

jevy 

3.5  využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro 

pochopení minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, nemovitých i 

movitých kulturních památek 

3.6  rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti 

naší vlasti s využitím regionálních specifik 

3.7  srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem 

území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik 

3.8  objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů 

 

Učivo 

orientace v čase a časový řád – určování času, čas jako fyzikální veličina, dějiny jako 

časový sled událostí, kalendáře, letopočet, generace, denní režim, roční období 

současnost a minulost v našem životě – proměny způsobu života, bydlení, předměty denní 

potřeby, průběh lidského života, státní svátky a významné dny 

regionální památky – péče o památky, lidé a obory zkoumající minulost 

báje, mýty, pověsti – minulost kraje a předků, domov, vlast, rodný kraj 

 

4. ROZMANITOST PŘÍRODY 

Očekávané výstupy – 1. období 

žák 

4.1  pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

4.2  roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 

organismů ve známé lokalitě 

4.3  provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné 

vlastnosti a změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů 

Očekávané výstupy – 2. období 

žák 

4.4  objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody 

a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka 



4.5  vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost 

s rozdělením času a střídáním ročních období 

4.6  zkoumá základní společenstva ve  vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné 

vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů 

prostředí 

4.7  porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, 

prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy 

4.8    zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 

prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat 

4.9   stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku 

mimořádných událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se účinně bránit 

5.0     založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky 

pokusu 

 

Učivo 

látky a jejich vlastnosti – třídění látek, změny látek a skupenství, vlastnosti, porovnávání 

látek a měření veličin s praktickým užíváním základních jednotek 

voda a vzduch – výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh vody v přírodě, vlastnosti, složení, 

proudění vzduchu, význam pro život 

nerosty a horniny, půda – některé hospodářsky významné horniny a nerosty, zvětrávání, 

vznik půdy a její význam 

Vesmír a Země – sluneční soustava, den a noc, roční období 

rostliny, houby, živočichové – znaky života, životní potřeby a projevy, průběh a způsob 

života, výživa, stavba těla u některých nejznámějších druhů, význam v přírodě a pro 

člověka 

životní podmínky – rozmanitost podmínek života na Zemi; význam ovzduší, vodstva, půd, 

rostlinstva a živočišstva na Zemi; podnebí a počasí 

rovnováha v přírodě – význam, vzájemné vztahy mezi organismy, základní společenstva 

ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody – odpovědnost lidí, ochrana a tvorba 

životního prostředí, ochrana rostlin a živočichů, likvidace odpadů, živelné pohromy 

a ekologické katastrofy 

rizika v přírodě – rizika spojená s ročními obdobími a sezónními činnostmi; mimořádné 

události způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi 

 

 

5. ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

Očekávané výstupy – 1. období 

žák 

5.1  uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 

elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke 

zdraví 

5.2  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 



5.3  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 

5.4   reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech 

Očekávané výstupy – 2. období 

žák 

5.6  využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových 

soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života 

5.7  rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho 

narození 

5.8  účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb 

s ohledem na oprávněné nároky jiných osob 

5.9  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  

5.10  předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových 

látek 

5.11  uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní 

ochranou 

5.12    rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 

5.13  uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných 

způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku 

 

 

Učivo 

lidské tělo – stavba těla, základní funkce a projevy, životní potřeby člověka, pohlavní 

rozdíly mezi mužem a ženou, základy lidské reprodukce, vývoj jedince 

péče o zdraví – zdravý životní styl, denní režim, správná výživa, výběr a způsoby 

uchovávání potravin, vhodná skladba stravy, pitný režim, nemoci přenosné a 

nepřenosné, ochrana před infekcemi přenosnými krví (hepatitida, HIV/AIDS), drobné 

úrazy a poranění, prevence nemocí a úrazů, první pomoc při drobných poraněních, 

osobní, intimní a duševní hygiena  

partnerství, manželství, rodičovství, základy sexuální výchovy – rodina, vztahy v rodině, 

partnerské vztahy, osobní vztahy, etická stránka vztahů, etická stránka sexuality 

návykové látky a zdraví – návykové látky, hrací automaty a počítače, závislost, odmítání 

návykových látek, nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických médií 

osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a nevhodná místa pro hru, bezpečné chování 

v rizikovém prostředí, označování nebezpečných látek; bezpečné chování v silničním 

provozu, dopravní značky; předcházení rizikovým situacím v dopravě a dopravních 

prostředcích (bezpečnostní prvky), šikana, týrání, sexuální a jiné zneužívání, brutalita a 

jiné formy násilí v médiích 

mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená – postup v případě ohrožení 

(varovný signál, evakuace, zkouška sirén); požáry (příčina a prevence vzniku požárů, 

ochrana a evakuace při požáru); integrovaný záchranný systém 

 

 



1. ročník – Prvouka 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  
 Místo, kde žijeme 1.1, 1.2, 1.3 

popíše bezpečnou cestu do školy, riziková 

místa a situace 

domov - prostředí domova 

rozliší možná nebezpečí v nejbližším 

okolí, dramatizuje (předvede) situaci 

orientace v místě bydliště /rozlišuje bezpečná a 

nebezpečná místa pro hru / 

rozpozná svoji školu a spolužáky škola - prostředí školy, činnosti ve škole, okolí 

školy 

určí svoje pracovní místo školní pomůcky a potřeby 

uvede svoji adresu, zajímavosti v místě 

bydliště 

regionální památky  

pozná kostelecký zámek a náměstí  

 Lidé kolem nás 2.1, 2.2 

pojmenuje členy své rodiny a popíše 

jejich roli 

rodina - postavení jedince v rodině, role členů 

vyjmenuje dobré a špatné vlastnosti lidí blízké příbuzenské vztahy 

rozliší blízké příbuzenské vztahy v rodině mezigenerační vztahy 

uvede přirozené odlišnosti spolužáků, 

projevuje k nim toleranci 

chování lidí, vlastnosti lidí 

modeluje své chování ve třídě, ve školní 

jídelně, v dopravním prostředku, kině 

apod. 

pravidla slušného chování 

 Lidé a čas 3.1, 3.3 

uvede ze svého života příklad z minulosti, 

současnosti 

orientace v čase - rok, měsíc, týden, den, hodina 

uvede svůj režim dne s časovými údaji určování času, kalendář 

charakterizuje roční doby z hlediska 

života v rodině, zvyků a činností členů 

rodiny 

režim dne, roční doby  

 Rozmanitosti přírody 4.1, 4. 2 

uvede příklady ze života živočichů           

a rostlin v jednotlivých ročních obdobích 

den a noc, roční období  

roztřídí některé přírodniny podle 

nápadných znaků 

změny v přírodě v ročních obdobích 

 Člověk a jeho zdraví    5.1, 5.2, 5.3, 

5.4 

popíše základní stavbu lidského těla  lidské tělo - základní části  

uvede základní zásady osobní hygieny, 

správné výživy a zdravého způsobu 

života 

péče o zdraví - pitný a pohybový režim, zdravá 

strava, nemoc, osobní hygiena 

zná možnosti, kam se obrátit v případě 

pocitu tísně, nebezpečí, zneužívání 

osobní bezpečí - ochrana proti zneužívání 

vysvětlí pojmy: zdraví, nemoc, úraz efektivní využití volného času 

na příkladech uvede, jak lze preventivně předcházet nemocem, úrazům, zneužívání své osoby  

 



2. ročník – Prvouka 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  
 Místo kde žijeme 1.1, 1.2, 1.3  

rozliší různé dopravní prostředky  

a důležité dopravní značky, dodržuje 

správné dopravní návyky chodce  

orientace v místě bydliště a okolí školy 

zapíše adresu domů cesta na určené místo  

popíše role rodinných příslušníků  

a vztahy mezi nimi, projevuje toleranci 

k přirozeným odlišnostem spolužáků a 

jiných lidí, jejich přednostem i 

nedostatkům 

Lidé kolem nás 2.1, 2.2  

uvede a popíše povolání rodičů život a funkce rodiny  

zapíše datum narození   

vyjmenuje a popíše různá povolání  

a pracovní činnosti 

soužití lidí, mezilidské vztahy, komunikace, pomoc 

nemocným, práce fyzická a duševní  

vysvětlí potřebu různosti lidí a jejich 

povolání pro společnost, rozlišuje 

základní rozdíly mezi lidmi a odůvodní 

své názory 

obchod a firmy  

v modelových situacích předvede 

základní pravidla slušného chování ve 

společnosti a rodině  

chování lidí  

objasní termíny jako ohleduplnost, 

kamarádství, uvede příklady tolerance k 

nedostatkům  

a přednostem spolužáků 

  

 Lidé a čas 3.1, 3.2, 3.3, 

orientuje se v čase- na příkladech porovná 

minulost a současnost 

současnost a minulost v našem životě 

rozliší kalendářní a školní rok, vymezí 

týdny, dny, hodiny, minuty 

proměny způsobu života, bydlení, předměty denní 

potřeby, průběh lidského života, státní svátky  

a významné dny 

stanoví denní režim vhodný pro dítě, vymezí v něm vhodné pracovní a odpočinkové aktivity 

uvede příklady zvyků a práce lidí, soužití 

lidí 

  

pozoruje, popíše a porovná viditelné 

proměny v přírodě 
Rozmanitost přírody 4.1, 4.2 

popíše ohleduplné chování k přírodě roční období a změny  

v přírodě 

 

pozná a pojmenuje domácí zvířata a jejich 

mláďata, rozezná běžné pokojové 

rostliny, zeleninu, ovoce, zemědělské 

plodiny 

ochrana přírody, odpovědnost lidí  

navrhne způsob pomoci živočichům v přírodě za nepříznivých situací  



  Člověk a jeho zdraví 5.1, 

5.2,5.3,5.4 

vysvětlí péči o lidské tělo, vysvětlí 

rozdíly předškolního, školního a 

dospělého věku  

 

lidské tělo - funkce, pohlavní rozdíly mezi mužem  

a ženou, vývoj jedince 

Rozpozná život ohrožující zranění       péče o zdraví, drobné úrazy a poranění, první 

pomoc 

 osobní bezpečí - chování v rizikovém prostředí, 

krizové situace – vhodná a nevhodná místa pro hru 

 

3. ročník – Prvouka 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  
začlení svou obec do příslušného kraje, 

ukáže ji na zeměpisné mapě 
Místo kde žijeme 1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5 

popíše okolí své obce, určí typ krajiny,  

ve které se obec nachází 

Typy krajin  

doporučí spolužákům vhodná místa  

pro volný čas, kulturu, služby, sport 

Orientace v místě bydliště a okolní krajině 

popíše rozdíly mezi městem a vesnicí Život na vesnici a ve městě  

určí hlavní město a přesný název svojí 

vlasti, základní státní symboly  

Naše vlast  

vyjmenuje světové strany a určí je 

na mapě, vyhledá na zeměpisné mapě 

jednoduché údaje 

hlavní světové strany  

orientace v čase a časový řád Lidé a čas  

 Svět okolo nás 4.3, 4.4  

uvede základní vlastnosti látek látky a jejich vlastnosti - změny skupenství látek, 

vlastnosti látek 

uvede příklady změn látek  životní podmínky voda, vzduch, půda – vlastnosti 

Slunce, Země 

na příkladech uvede význam vody, 

vzduchu a půdy pro člověka 

půda - význam, složení  

rozliší rostliny kvetoucí a nekvetoucí, 

popíše části rostlin 

stavba těla rostlin  

vyjmenuje nejznámější hospodářské  

a léčivé rostliny, najde tyto rostliny 

 v okolní krajině 

Živá příroda 

- rostliny v okolí našeho obydlí, hospodářské 

plodiny 

- houby 

rozliší hospodářská a domácí zvířata zvířata v okolí našeho obydlí, hospodářská zvířata 

uvede živočichy a rostliny žijící ve svém 

okolí (v lese, na loukách, u rybníků  

a nádrží) 

rostlinná a živočišná společenstva (v lese,  

na louce, u rybníka) 

vysvětlí význam třídění odpadů ochrana životního prostředí  



provede jednoduchá měření délky, 

hmotnosti, objemu, teploty, času  

s využitím základních jednotek 

měření veličin  

 Člověk 5.1, 5.2, 5.3, 

5.4, 5.6, 5.7, 

5.8 

uvede zásady zdravé výživy a péče  

o zdraví 

lidské tělo - životní potřeby a projevy 

zdůvodní význam správného držení těla  

a otužování 

péče o zdraví  

určí přibližnou polohu základních 

vnitřních orgánů 

 

stavba lidského těla  

popíše správnou volbu oblečení a obuvi pro různé  modelové situace  

sestaví svůj režim dne   

 

4. ročník 
 

Vlastivěda 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  
určí a vysvětlí polohu svého bydliště 

(domova) nebo pobytu vzhledem  

ke krajině a státu 

Místo, kde žijeme 1.4, 1.5, 1.6, 

1.7, 1.9 

určí světové strany v přírodě                     

i podle mapy, orientuje se podle nich 

Okolní krajina (místní oblast, region) 

rozliší náčrt, plán a základní typy map, 

vyhledá jednoduché údaje  

Regiony ČR  

objasní vysvětlivky a grafiku mapy Naše vlast  

předvede dovednost práce s mapou, ukáže 

a popíše polohu ČR v Evropě, ukáže 

sousední státy 

Mapy obecně zeměpisné a tematické 

uvede základní informace o podnebí v ČR  

vyhledá na mapě hlavní vodní toky, pohoří a nížiny ČR  

vyhledá krajská města ČR   

vyhledá z dostupných informačních zdrojů typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, 

hospodářství a kultury 

rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce  

rozpozná symboly našeho státu a jejich význam, armáda ČR, obrana státu  

 Lidé a čas 3.4, 3.5, 3.6, 

3.7, 3.8 

pracuje s časovými údaji, pochopí dějiny 

jako časový sled událostí, vysvětlí pojem 

kalendář, letopočet, generace, roční 

období 

Orientace v čase a časový řád – 

určování času, čas jako fyzikální 

veličina, dějiny jako časový sled 

událostí, kalendáře, letopočet, 

generace, denní režim, roční období 

 



využívá dostupných archivů, knihoven, 

sbírky muzeí a galerií jako informační 

zdroj pro pochopení minulosti 

Současnost a minulost v našem životě - báje, mýty, 

pověsti, Staré pověsti české, nejstarší osídlení naší 

vlasti, Přemyslovci, Lucemburkové a Karel IV., Jan 

Hus a husitství, Jagellonci, Habsburkové 

rozeznává a porovnává současné a minulé   

orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti  

porovná a zhodnotí způsob života a práce našich předků na našem území (využije regionální 

specifika) 

svými slovy charakterizuje vývojové etapy historie naší vlasti, popíše způsob života lidí  

v různých etapách historie 

stručně charakterizuje historický přínos vybraných významných osobností českých dějin 

objasní historické důvody státních svátků a významných dnů  

převypráví některou z pověstí   

zdůvodní význam movitých i nemovitých 

kulturních památek 

Regionální památky  

vysvětlí důvod péče o památky   

 Lidé kolem nás 2.4, 2.5, 2.6, 

2.7,  

na základě vlastních zkušeností vyjádří 

základní vztahy mezi lidmi, vyvodí 

 a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, 

mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci 

(městě), dokáže vysvětlit příbuzenské  

a mezigenerační vztahy, život a funkci 

rodiny 

Rodina 

 

 

Rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, 

obhájí a odůvodní své názory 

            

soužití lidí – mezilidské vztahy,   

ve svém okolí rozpozná jednání  

a chování, která se nemohou tolerovat 

a která porušují základní lidská práva 

nebo demokratické principy, zná svá 

práva a povinnosti žáka školy 

chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla 

slušného chování, ohleduplnost, 

etické zásady, zvládání vlastní 

emocionality, rizikové situace, 

rizikové chování, předcházení 

konfliktům 

 

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 

právo a spravedlnost  

Orientuje se v základních formách 

vlastnictví 

 

Vlastnictví – soukromé, veřejné, 

osobní 

 

 

 

 

 



Přírodověda 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  

vysvětlí pojmy: živá příroda, neživá 

příroda, uvede příklady zástupců 
Rozmanitost přírody 4.3, 4.4, 4.5, 

4.6, 4.7, 4.8,  

objasní princip rovnováhy přírody neživá příroda  

roztřídí dané látky pomocí smyslů a jejich 

porovnáním 

látky a jejich vlastnosti - třídění látek 

určí, které látky nelze zkoumat některými 

smysly, tvrzení zdůvodní 

změny látek a skupenství  

uvede souvislosti mezi vzhledem krajiny, 

kvalitou životního prostředí a činností 

člověka 

voda a vzduch - význam pro přírodu a člověka, oběh 

vody v přírodě 

rozliší vybrané horniny a nerosty  nerosty a horniny, vznik půdy a její význam 

vysvětlí pojem zvětrávání, uvede příklady 

zvětrávání a vyjmenuje faktory, které ho 

způsobují, uvede, jak vzniká půda a jaký 

má půda význam pro život na Zemi 

 

 Živá příroda - třídění rostlin, hub a živočichů 

na konkrétních příkladech uvede 

vzájemné vztahy živých organismů  

a neživé přírody 

podmínky života na Zemi a jejich rozmanitost 

(Slunce, voda, vzduch, půda), životní podmínky 

rostlin 

 

   

  

uvede znaky života, životní potřeby, 

způsob života, stavbu těla a funkci 

jednotlivých částí těla konkrétních rostlin  

výživa rostlin, rostliny a jejich 

orgány (stonek, list, květ)  

 

s pomocí dostupných materiálů zařadí 

konkrétní živočichy do známých skupin, 

roztřídí živočichy na bezobratlé  

a obratlovce, uvede zástupce 

živočichové a stavba jejich těla  

   

uvede příklady vzájemných vztahů mezi 

organismy 

různá přírodní společenstva  

uvede příklady přizpůsobení rostlin  

a živočichů změnám prostředí během 

roku (porovná jednotlivé živé organismy) 

přizpůsobení rostlin a živočichů 

změnám prostředí během roku 

 

zhodnotí dopad některých konkrétních 

činností člověka na přírodu, rozliší, které 

z nich mohou prostředí a zdraví člověka 

podporovat a které poškozovat 

význam lesů pro člověka  

  



provede vybrané praktické činnosti  

v terénu  

ochrana přírody, třídění odpadů  

 

 

5. ročník 
 

Vlastivěda 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  
 MÍSTO, KDE ŽIJEME 1.4, 1.5, 1.6, 

1.7, 1.8, 1.9 

Základy státního zřízení ČR, státní správa 

a samospráva, státní symboly, armáda ČR 

Naše vlast  

Uvede základní informace o podnebí        

v ČR a základních podnebných pásech 

  

Zařadí umístění ČR z hlediska 

zeměpisného (svět, Evropa), sousední 

státy ČR,  

Evropa – poloha, povrch, vodstvo, 

podnebí, rostliny a živočichové, 

hospodářství, obyvatelstvo 

Evropa a svět  

Dokáže vysvětlit grafiku map a používá 

vysvětlivky 

Mapy obecně zeměpisné a tematické 

Vyčte z map základní údaje sousedních evropských zemí  

 LIDÉ KOLEM NÁS 2.4, 2.5, 2.6, 

2.7, 2.8 

Uvědomuje si funkci rodiny Rodina  

Konkretizuje své představy o budoucím 

povolání 

Soužití lidí  

Posoudí mezilidské vztahy a vzájemnou 

komunikaci na základě vlastních 

zkušeností 

Chování lidí  

Posuzuje významné sociální problémy a problematiku nesnášenlivosti mezi lidmi, 

uvede příklady a diskutuje o nich 

 

Aplikuje teoretické vědomosti  

o základních lidských právech do praxe 

Právo a spravedlnost  

Uvede a posoudí příklady protiprávního 

jednání, právní ochrany občanů  

a majetku 

  

Využívá vlastních zkušeností s kulturními 

institucemi a vypráví o nich 

Kultura  

Diskutuje o globálních problémech 

přírodního prostředí, vyhodnotí je a 

pokusí se navrhnout řešení, obhajuje svůj 

názor 

Základní globální problémy  



 LIDÉ A ČAS 3.4, 3.5, 3.6, 

3.7, 3.8 

Orientuje se v časové přímce Orientace v čase a časový řád  

Zařadí zjištěné údaje historicky správně  

a vyvozuje souvislosti mezi jednotlivými 

ději 

  

 

Upevňuje si již získané znalosti  

o způsobu života našich předků na našem 

území v hlavních dějinných obdobích  

a rozlišuje je 

Současnost a minulost v našem životě 

Prokáže znalost bájí, mýtů a pověstí  

v rámci regionu i vlasti 

Regionální památky, významné události našich 

dějin 

Zdůvodní zařazení státních svátků a významných dnů z hlediska historického  

 

Přírodověda 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  

 Rozmanitost přírody 4.3, 4.4, 4.5, 

4.6, 4.7, 4.8, 

4.9, 5.0 

vysvětlí pojmy: živá příroda, neživá 

příroda, na konkrétních příkladech uvede 

vzájemné vztahy živých organismů  

a neživé přírody 

uvede příklady vzájemných vztahů      

mezi organismy 

Živá a neživá příroda  

Roztřídí živočichy, houby a rostliny 

 

 

živá příroda- třídění rostlin, hub, živočichů 

uvede znaky života, životní potřeby, 

způsob života 

podmínky života na Zemi a jejich rozmanitost, 

Slunce, voda, půda, vzduch 

podnebné (teplotní) pásy 

uvede znaky života, životní potřeby, 

způsob života, stavbu těla a funkci 

jednotlivých částí těla konkrétních rostlin 

životní podmínky rostlin, rostliny a 

jejich orgány, výživa rostlin 

 

roztřídí živočichy na bezobratlé  

a obratlovce, uvede zástupce 

stavbu těla a funkci jednotlivých částí těla 

konkrétních živočichů 

živočichové a stavba jejich těla  

uvede příklady přizpůsobení rostlin  

a živočichů změnám prostředí během 

roku 

 

přizpůsobení rostlin a živočichů změnám prostředí 

během roku 

zhodnotí dopad některých konkrétních 

činností na přírodu, rozliší, které z nich 

ochrana přírody, třídění odpadů  



mohou prostředí a zdraví člověka 

podporovat, a které poškozovat 

 Rizika v přírodě – rizika spojená 

s ročními obdobími a sezónními 

činnostmi, mimořádné události 

způsobené přírodními vlivy a 

ochrana před nimi  

 

 Člověk a jeho zdraví 5.6, 5.7, 5.8, 

5.9, 5.10, 

5.11, 5.12, 

5.13 

pojmenuje správně základní části lidského 

těla 

stavba lidského těla, základní funkce 

a projevy, životní potřeby člověka 

 

stručně popíše funkce některých orgánů  

a orgánových soustav člověka 

funkce některých orgánů a orgánových soustav 

popíše vznik a vývoj jedince, jednotlivé 

etapy lidského života 

pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou 

orientuje se ve vztazích v rodině, 

partnerských vztazích, osobních vztazích, 

etické stránce vztahů 

základy rodinné výchovy  

sestaví svůj režim dne podle zásad 

zdravého způsobu života 

objasní význam denního režimu 

péče o zdraví, zdravý životní styl, 

správná výživa, výběr a způsob 

uchování potravin, vhodná skladba 

stravy, pitný režim 

 

posoudí negativní vliv kouření, alkoholu, 

drog, násilí, hracích automatů apod.  

na kvalitu lidského života 

návykové látky a zdraví, závislosti a 

zdraví 

 

předvede základní úkony první pomoci  

a přivolání pomoci v různých situacích 

(znalost telefonních čísel 150, 155, 158, 

156, 112) 

prevence nemocí a úrazů, první 

pomoc  

 

vysvětlí, proč (jak) se musí chránit  

před stykem s cizí krví  

nemoci přenosné a nepřenosné, 

ochrana před infekcemi přenosnými 

krví  

 

 Rozmanitost přírody - Země  

a vesmír 

4.5  

vysvětlí význam Slunce pro život na Zemi Slunce a sluneční soustava 

popíše postavení Země ve vesmíru Země ve vesmíru - pohyby Země  

charakterizuje Měsíc a jeho fáze Měsíc  

objasní střídání dne a noci, ročních 

období 

střídání dne a noci, roční období a práce s globusem 

 

 

 

 



Průřezová témata 

 

Osobnostní a sociální výchova 

Ročník Předmět Téma 

1. Prv Jsem školák: Třída při hodině. Třída o přestávce. Pracovní 

návyky. Využití volného času. 

1. Prv Člověk : Moje tělo. Výživa. Zdravý životní styl. 

2. Prv Jsem školák. 

2. Prv Moje rodina. Náš domov. 

2. Prv Lidové zvyky a tradice. 

2. Prv Člověk : Nemoc a úraz. Hygiena a čistota. Volný čas. 

3. Prv Domov. 

3. Prv Škola. 

3. Prv Země v níž žijeme: Lidé a čas. Jak žili lidé dřív. Věci a činnosti 

kolem nás. 

3. Prv Neživá příroda. 

3. Prv Živá příroda. 

3. Prv Člověk. 

3. Prv Svátky roku. 

 

Výchova demokratického občana 

Ročník Předmět Téma 

1. Prv Škola - utváření hodnot, vztahy ve třídě, tolerance, práva  

a povinnosti žáka 

1. Prv Naše rodina - vztahy v rodině, různé generace a soužití s nimi 

1. Prv Umíš se chovat? - utváření hodnot, tolerance, ohleduplnost, 

ochota pomáhat. 

1. Prv Práce a zábava - vědomí vlastní odpovědnosti 

1. Prv Každý člověk je jiný - dodržování lidských práv a svobod, etnika, 

minority 

2. Prv Škola - utváření hodnot, vztahy ve třídě, tolerance, práva  

a povinnosti žáka 

2. Prv Umíš se chovat? - utváření hodnot, tolerance, ohleduplnost, 

ochota pomáhat. 

2. Prv Rodina a domov - práva a povinnosti členů rodiny, soužití 

generací, zázemí, zaujímání postojů, hraní rolí v rodině, členové 

rodiny vzorem. 

2. Prv Naše obec - dodržování zákonů, obec jako základní jednotka 

státu, představenstvo obce 

2. Prv Práce dospělých - povinnost, zodpovědnost, vzdělání 

3. Prv Naše vlast - co je to demokracie, srovnání s diktaturou, význam 

zákonů, složení vlády, státní symboly, 



3. Prv Náš domov - druhy domovů, lidé bez domova, zázemí, empatie, 

utečenecké tábory, 

3. Prv Člověk a společnost - lidská práva, respektování menšin, soužití 

 s minoritami, respektování kulturních, etnických odlišností. 

4. Vl Samospráva - zákon, právo, povinnosti zákoník 

4. Vl Vznik republiky - zákon, právo, povinnosti zákoník 

4. Vl První prezident - zákon, právo, povinnosti zákoník 

4. Vl Budování právního státu, samospráva, armáda, vznik republiky 

5. Vl Čím chci být? - vzdělání, povinnost školní docházky, diskuse, 

respekt, zájmy 

5. Vl Mapa světa - svět společnost, "já", osobnost, planeta, světadíl, 

galaxie, stát 

5. Vl ČR demokratický stát - svět společnost, "já", osobnost, světadíl, stát 

naše vlast – domov, krajina, národ, základy státního zřízení a 

politického systému ČR, státní správa a samospráva, státní 

symboly, Armáda ČR 

4. – 5. Vl Vím co smím - publikace "Dětská práva" 

4. – 5. Vl Obecní, školní kronika 

4. – 5. Vl Evropská unie - ústava, morálka, spravedlnost, národnosti 

5. Přv Zobrazení planet ve sluneční soustavě - svět, člověk, planeta, 

světadíl, galaxie, stát 

5. Přv Vývoj člověka - společnost, osobnost, "já", člověk, světadíl, rasy 

4. – 5. Přv První pomoc - povinnost, zákony, právo 

 

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Ročník Předmět Téma 

3. Prv Objevujeme Evropu 

4. Přv, Vl Česká republika jako součást Evropy 

5. Přv, Vl Žijeme v Evropě 

 

Multikulturní výchova 

Ročník Předmět Téma 

1. Prv Rodina. 

2. Prv Domov 

3. Prv Země, v níž žijeme. 

4. – 5. Vl Můj domov. Země, v níž žijeme. 

4. Vl Země a lidé – má vlast. 

4. – 5. Vl ČR (z českých dějin) 

4. Přv Rozmanitost přírody. 

5. Přv Člověk. 

5. Vl Evropa a svět. 

 

Environmentální výchova 



Ročník Předmět Téma 

1. Prv Ekosystém - les, park, sad, zahrada, pole 

1. Prv Vztah člověka k prostředí - blízké okolí školy, zdraví, prostředí 

2. Prv Ekosystém - louka, pole, les, u vody, ve vodě 

2. Prv Vztah člověka k prostředí - náš domov 

3. Prv Ekosystém - zkoumání přírody 

3. Prv Základní podmínky pro život - voda, půda, vzduch, Slunce, Země 

3. Prv Lidské aktivity a problémy životního prostředí - ochrana přírody, 

odpady, lidské výrobky 

3. Prv Vztah člověka k prostředí - naše obec, město, venkov, výživa a 

zdraví 

4. Přv Vztah člověka k prostředí - naše obec, město, venkov, výživa a 

zdraví 

4. Přv Základní podmínky pro život - voda, půda, vzduch, Slunce, Země 

4. Přv Lidské aktivity a problémy životního prostředí - ochrana přírody, 

horniny a nerosty 

4. Přv Vztah člověka k prostředí - rozdílné podmínky prostředí pro život 

na Zemi 

4. Vl Základní podmínky pro život - voda, půda, vzduch, Slunce, Země 

4. Vl Lidské aktivity a problémy životního prostředí - ochrana krajiny 

a životního prostředí, kulturní památky 

5. Přv Ekosystém - tropický deštný les, moře a oceány 

5. Přv Základní podmínky života - podnebné (klimatické) pásy, počasí a 

podnebí 

5. Přv Slunce (teplo, světlo), vzduch, voda, potrava, půda, energie 

5. Přv Lidské aktivity a problémy životního prstředí - výroba skla, 

plastů, papíru 

5. Přv Lidské aktivity a problémy životního prostředí - kulturní památky 

 

Mediální výchova 

Ročník Předmět Téma 

1. Prv Práce a zábava 

1. Prv Každý člověk je jiný 

1. Prv V obchodě 

1. Prv Volný čas 

1. Prv Místo, kde žiji 

2. Prv Rodina 

2. Prv Domov 

2. Prv Životní prostředí 

2. Prv Naše obec 

2. Prv Krajina kolem nás (media - zdroje informací a zpráv) 

3. Prv Z českých dějin 

3. Prv Naše vlast 

3. Prv Svět okolo nás 

3. Prv Živá příroda - člověk, rostliny a živočichové 



3. Prv (různé typy sdělení: faktický × fiktivní obsah, citlivost vůči 

předsudkům) 

4. Vl Česká republika - parlament, zákony, prezident, vláda (znalosti  

z TV) 

 

 

Finanční gramotnost 

Ročník Předmět Téma 

1. Prv Práce a zábava 

1. Prv Práce dospělých 

1. Prv V obchodě 

1. Prv Svátek v rodině, život v rodině, hračky a školní potřeby 

1. Prv Práce a volný čas, povolání 

2. Prv Náš domov 

2. Prv Moje rodina 

2. Prv Potraviny a výživa 

3. Prv Orientace v čase a časový řád 

4. Prv Mapy, měřítko, plány, práce s mapou 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.5  Člověk a společnost 
 

Charakteristika vzdělávací oblasti 
 

Vzdělávací oblast Člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi 

a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci poznali dějinné, sociální a kulturně historické aspekty 

života lidí v jejich rozmanitosti, proměnlivosti a ve vzájemných souvislostech. Seznamuje žáky 

s vývojem společnosti a s důležitými společenskými jevy         a procesy, které se promítají do 

každodenního života a mají vliv na utváření společenského klimatu. Zaměřuje se na utváření 

pozitivních občanských postojů, rozvíjí vědomí přináležitosti k evropskému civilizačnímu a 

kulturnímu okruhu a podporuje přijetí hodnot,    na nichž je současná demokratická Evropa 

budována včetně kolektivní obrany. Důležitou součástí vzdělávání v dané vzdělávací oblasti je 

prevence rasistických, xenofobních a extrémistických postojů, výchova k toleranci 

a respektování lidských práv, k rovnosti mužů a žen a výchova k úctě k přírodnímu a 

kulturnímu prostředí i k ochraně uměleckých a kulturních hodnot. Tato vzdělávací oblast přispívá 

také k rozvoji finanční gramotnosti a k osvojení pravidel chování při běžných rizikových situacích i při 

mimořádných událostech.  

 

Ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost se u žáků formují dovednosti a postoje důležité  pro 

aktivní využívání poznatků o společnosti a mezilidských vztazích v občanském životě. Žáci se 

učí rozpoznávat a formulovat společenské problémy v minulosti i současnosti, zjišťovat a 

zpracovávat informace nutné pro jejich řešení, nacházet řešení a vyvozovat závěry, reflektovat 

je a aplikovat v reálných životních situacích. 

Vzdělávací oblast Člověk a společnost zahrnuje vzdělávací obory Dějepis a Výchova 

k občanství. Ve svém vzdělávacím obsahu navazuje přímo na vzdělávací oblast Člověk a jeho 

svět. Přesahy dané vzdělávací oblasti se promítají i do jiných vzdělávacích oblastí a do celého 

života školy a mají přímou vazbu zejména na společenskovědní část vzdělávacího oboru 

Zeměpis, který je v zájmu zachování jeho celistvosti umístěn ve vzdělávací oblasti Člověk a 

příroda. 

Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním 

posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování kontinuity historické paměti, 

především ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je zejména poznávání dějů, 

skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu 

naší současnosti. Důraz je kladen především na dějiny 19. a 20. století, kde leží kořeny většiny 

současných společenských jevů. Významně se uplatňuje zřetel k základním hodnotám evropské 

civilizace. Podstatné je rozvíjet takové časové a prostorové představy i empatie, které umožňují 

žákům lépe proniknout k pochopení historických jevů a dějů. Žáci jsou vedeni k poznání, že 

historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů, ale je kladením 

otázek, jimiž se současnost prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své 

možné budoucnosti. Obecné historické problémy jsou konkretizovány prostřednictvím 

zařazování dějin regionu i dějin místních. 

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, a rozvíjí 



jejich orientaci ve světě financí. Přibližuje žákům úkoly důležitých politických institucí a orgánů 

včetně činností armády, a ukazuje možné způsoby zapojení jednotlivců do občanského života. Učí 

žáky respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla společenského soužití a přebírat 

odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání i jejich důsledky. Rozvíjí občanské a právní 

vědomí žáků, posiluje smysl jednotlivců pro osobní i občanskou odpovědnost a motivuje žáky 

k aktivní účasti na životě demokratické společnosti. 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, 

že vede žáka k: 

 rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních 

společenství, utváření a upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře, 

 odhalování  kořenů společenských jevů, dějů a změn, promýšlení jejich souvislostí         

a vzájemné podmíněnosti v reálném a historickém čase, 

 hledání paralel mezi minulými a současnými událostmi a jejich porovnávání s 

obdobnými či odlišnými jevy a procesy v evropském a celosvětovém měřítku, 

 utváření pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost, 

 rozlišování mýtů a skutečnosti, rozpoznávání projevů a příčin subjektivního výběru 

a hodnocení faktů i ke snaze o objektivní posouzení společenských jevů současnosti 

i minulosti, 

 vytváření schopnosti využívat jako zdroj informací různorodé verbální i neverbální 

texty společenského a společenskovědního charakteru, 

  rozvíjení orientace v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, 

politických, právních a ekonomických faktů tvořících rámec každodenního života;         

k poznávání a posuzování každodenních situací a událostí ve vzájemných vazbách         

a širších souvislostech včetně souvislostí mezinárodních a globálních, 

 úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům; k rozvíjení respektu ke 

kulturním či jiným odlišnostem (zvláštnostem) lidí, skupin i různých společenství, 

 uplatňování aktivního přístupu k ochraně zdraví, života, majetku při běžných, rizikových 

i mimořádných událostech i poznávání otázek obrany státu 

 získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU, NATO a ve světě, k rozvíjení zájmu              

o veřejné záležitosti,  

 utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, k rozvíjení realistického 

sebepoznávání a sebehodnocení, k akceptování vlastní osobnosti i osobnosti druhých 

lidí,  

 orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního (rodinného) 

rozpočtu s ohledem na měnící se životní situaci 

 utváření pozitivních vztahů k opačnému pohlaví v prostředí školy i mimo školu,             

k rozpoznávání stereotypního nahlížení na postavení muže a ženy v rodině, v 

zaměstnání i v politickém životě, k vnímání předsudků v nazírání na roli žen ve 

společnosti, 

 rozpoznávání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujících 

základním principům demokratického soužití; ke zvyšování odolnosti vůči 

myšlenkové manipulaci, 



 uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů, 

názorů a postojů, k zaujímání a obhajování vlastních postojů a k přiměřenému 

obhajování svých práv, 

 

Výuka vzdělávací oblasti Člověk a společnost je realizována v předmětech Dějepis, Občanská 

a rodinná výchova a Zeměpis . Hodinové dotace všech předmětů jsou přiřazeny podle 

Učebního plánu ŠVP. 

 

4.5.1  Dějepis 
 

Charakteristika vzdělávacího oboru 
 

Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o vývoji lidské společnosti  a o konání 

člověka v minulosti. Z poznatků historické vědy se snaží vybrat to, co má pro život a 

společenskou identifikaci a uplatnění dnešního kulturního člověka smysl. Jde o kultivaci 

historického vědomí jedince a uchování historické paměti národa. 

  

Důležité je hlavně objektivní poznávání procesů, skutků a jevů, které rozhodujícím způsobem 

ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do naší současnosti. Důraz je kladen na dějiny 19. a 

20. století, kde leží kořeny řady současných  společenských jevů. 

 

Významně se uplatňuje zřetel k základním hodnotám evropské civilizace. Velký význam má 

kontinuální přehled národních dějin. Obecně historické problémy a také důležité události je 

třeba konkretizovat prostřednictvím regionálních a místních dějin. 

  

Podstatné je rozvíjet časové a prostorové představy, které umožňují žákům lépe proniknout 

k pochopení historických jevů a dějů. Žáci jsou vedeni k poznání, že dějiny nejsou jen 

uzavřenou minulostí, ale je nutné také klást otázky, jimiž se současnost prostřednictvím 

minulosti ptá po svém vlastním charakteru a možné budoucnosti.   

 

Výchovně vzdělávací strategie k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 
 

Klíčová kompetence Výchovné a vzdělávací strategie 
Kompetence k učení Podpora rozvoje dovedností a způsobů rozhodování metodami, které 

umožňují přímou zkušenost 

Dostatek informačních zdrojů – knihovna, internet, exkurze atd. 

Propojení informací se skutečným životem 

 Práce s informacemi 

Samostatnost, organizace vlastní činnosti 

Vlastní úsudek, iniciativa, tvořivost, zodpovědnost 

Komunikace, spolupráce v týmu 

Poznání vlastních možností 

Prezentace vlastních výsledků 

Tvořivost (práce na projektech) 

Chápat smysl vlastní práce 

Práce v motivujícím prostředí 

Práce s přiměřeným učivem 

Hodnocení za to, co žák umí, ne za to, co neumí 



Využívání kladného hodnocení a dobrých výsledků jako motivace 

Výuka bez situací nerovnosti, ponížení apod. 

Stanovení postupných cílů 

Zařazování metod podporujících zvídavost 

Získané vědomosti a poznatky aplikovat v praktickém životě 

Osobní příklad 

Kompetence k řešení 

problémů 

Poznatky nejsou předkládány v hotové podobě 

Uplatňování mezipředmětových vztahů 

Objevování vzájemných příčin a souvislostí přírodních  

a společenských jevů a dějů 

Přechod od frontálního vyučování k více aktivizujícím metodám 

Široké uplatnění praktických cvičení 

Uplatňování základních myšlenkových operací – srovnávání, 

analýza, syntéza, zobecňování, abstrakce 

Rozvoj schopnosti logického uvažování 

Řešení problémů na základě kritického zhodnocení informací 

Podpora netradičních způsobů řešení 

Kompetence 

komunikativní 

Prostor pro komunikace různými formami (ústně, písemně, 

výtvarnými prostředky, využitím technických prostředků) 

Dodržování etiky komunikace (věcnost, naslouchání, respektování 

různých názorů – originálních, nezdařených apod.) 

Základ spolupráce a společného prožívání 

Předpoklady pro poznávání sebe a vztahů k jiným 

Práce v týmu 

Kompetence sociální  

a personální 

Atmosféra demokracie a přátelství 

Kooperativní učení, spolupráce ve výuce 

Osobní odpovědnost za výsledky společné práce 

Spolupráce učitelů 

Spolupráce s rodiči a dalšími partnery 

Učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za svá rozhodnutí 

Demokracii a svobodu nezaměňovat za anarchii 

Nutnost dodržování mravních hodnot a slušného jednání 

Vhodnou formou prosazovat svoje zájmy 

Učit se argumentovat 

Učit se chápat bohatství a složitost citového života, rozvíjet citovou 

otevřenost vůči podnětům z prostředí, ve kterém žijí 

Učit se otevřeně a kultivovaně projevovat své city 

Kompetence občanské Stanovení jasných pravidel pro soužití ve škole – práva, povinnosti, 

sankce 

Vztahy ve škole – úcta, sounáležitost, uznání 

Otevřenost vůči spolužákům 

Solidarita s druhými 

Rozvíjení kritických postojů k negativním jevům ve škole  

i společnosti 

Integrace žáků vyžadujících speciální péči 

Multikulturní výchova – porozumění odlišnému způsobu života lidí 

z jiných kultur 

Vytváření podmínek pro adaptaci žáků z jiných kulturních prostředí 



Ohleduplnost vůči starým a nemocným lidem 

Vhodné prostředí – funkční, estetické, bezpečné – spoluúčast  

na jeho úpravě 

Učit se ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, přírodě, 

kulturním a etickým hodnotám 

Kompetence pracovní Osvojování základních pracovních dovedností a návyků 

Důsledné dodržování bezpečnosti práce při činnostech ve škole 

Účast žáků při úpravách prostředí školy 

Uplatňování sebehodnocení žáků 

Uplatňování mezipředmětových vztahů při volbě povolání 

 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 
 

2. stupeň 

1. ČLOVĚK V DĚJINÁCH  

Očekávané výstupy 

žák 

1.1  uvede konkrétní příklady důležitosti  a potřebnosti dějepisných poznatků 

1.2  uvede příklady zdrojů informací o minulosti; pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje 

shromažďovány 

1.3  orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní historické epochy 

v chronologickém sledu 

 

Učivo 

- význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách; historické prameny  

- historický čas a prostor 

 

2. POČÁTKY LIDSKÉ SPOLEČNOSTI 

Očekávané výstupy 

žák 

2.1  charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, jejich materiální a duchovní kulturu 

2.2  objasní význam zemědělství, dobytkářství a zpracování kovů pro lidskou společnost 

2.3  uvede příklady archeologických kultur na našem území 

 

Učivo 

- člověk  a lidská společnost v pravěku 

 

3. NEJSTARŠÍ CIVILIZACE. KOŘENY EVROPSKÉ KULTURY  

Očekávané výstupy 

žák 

3.1  rozpozná  souvislost mezi  přírodními podmínkami a vznikem prvních velkých 

zemědělských civilizací 



3.2  uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního dědictví  

3.3  demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury  a uvede osobnosti antiky 

důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a souvislost s judaismem 

3.4  porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí 

podstatu antické demokracie 

 

Učivo 

- nejstarší starověké civilizace a jejich kulturní odkaz 

- antické Řecko a Řím 

- střední Evropa a její styky s antickým Středomořím 

 

 

4. KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA 

Očekávané výstupy 

žák 

4.1  popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových 

etnik, christianizace a vzniku států  

4.2  porovná základní rysy západoevropské, byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti 

4.3  objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vývoj českého státu a postavení těchto 

státních útvarů v evropských souvislostech 

4.4  vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka, konflikty mezi světskou 

a církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným věroukám 

4.5  ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti, uvede příklady románské 

a gotické kultury 

 

Učivo 

- nový etnický obraz Evropy 

- utváření států ve východoevropském a západoevropském kulturním okruhu a jejich 

specifický vývoj 

- islám a islámské říše ovlivňující Evropu (Arabové, Turci) 

- Velká Morava a český stát, jejich vnitřní vývoj a postavení v Evropě 

- křesťanství, papežství, císařství, křížové výpravy 

- struktura středověké společnosti, funkce jednotlivých vrstev 

- kultura středověké společnosti - románské a gotické umění a vzdělanost 

 

5. OBJEVY A DOBÝVÁNÍ. POČÁTKY NOVÉ DOBY  

Očekávané výstupy 

žák 

5.1  vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka, nové myšlenky žádající reformu církve 

včetně reakce církve na tyto požadavky 

5.2  vymezí význam husitské tradice pro český politický a kulturní život 

5.3  popíše  a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky 

5.4  objasní postavení českého státu  v podmínkách  Evropy rozdělené do řady mocenských 

a náboženských center a jeho postavení uvnitř habsburské monarchie 



5.5  objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté války a posoudí její důsledky 

5.6  na příkladech evropských dějin konkretizuje absolutismus, konstituční monarchie, 

parlamentarismus 

5.7  rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů a uvede jejich představitele a 

příklady významných kulturních památek 

 

Učivo 

- renesance, humanismus, husitství, reformace a jejich šíření Evropou 

- zámořské objevy a počátky dobývání světa 

- český stát a velmoci v 15. – 18. století 

- barokní kultura a osvícenství 

 

6. MODERNIZACE SPOLEČNOSTI  

Očekávané výstupy 

žák 

6.1  vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny ve vybraných zemích 

a u nás, které charakterizují modernizaci společnosti 

6.2  objasní souvislost mezi událostmi  francouzské revoluce a napoleonských válek na jedné 

straně a rozbitím starých společenských struktur v Evropě na straně druhé 

6.3  porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého národa v souvislosti s národními 

hnutími vybraných evropských národů 

6.4  charakterizuje emancipační úsilí významných sociálních skupin; uvede požadavky 

formulované ve vybraných evropských revolucích 

6.5  na vybraných příkladech demonstruje základní politické proudy 

6.6  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 

 

Učivo 

- Velká francouzská revoluce a napoleonské období, jejich vliv na Evropu a svět; vznik 

USA 

- industrializace a její důsledky pro společnost; sociální otázka  

- národní hnutí velkých a malých národů; utváření novodobého českého národa  

- revoluce 19. století jako prostředek řešení politických, sociálních a národnostních 

problémů 

- politické proudy (konzervativismus, liberalismus, demokratismus, socialismus), ústava, 

politické strany, občanská práva 

- kulturní rozrůzněnost doby 

- konflikty mezi velmocemi, kolonialismus 

 

7. MODERNÍ DOBA 

Očekávané výstupy 

žák 

7.1  na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky 



7.2  rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů 

7.3  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 

7.4  na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských 

práv 

7.5  zhodnotí postavení Československa v evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, 

politické, hospodářské a kulturní prostředí 

 

Učivo 

- první světová válka a její politické, sociální a kulturní důsledky  

- nové politické uspořádání Evropy a úloha USA ve světě; vznik Československa, jeho 

hospodářsko politický vývoj, sociální a národnostní problémy 

- mezinárodně politická a hospodářská situace ve 20. a 30. letech; totalitní systémy –

komunismus, fašismus, nacismus – důsledky pro Československo a svět  

- druhá světová válka, holocaust; situace v našich zemích, domácí a zahraniční odboj; 

politické, mocenské a ekonomické důsledky války 

 

8. ROZDĚLENÝ A INTEGRUJÍCÍ SE SVĚT 

Očekávané výstupy 

žák 

8.1  vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa; uvede příklady střetávání obou 

bloků 

8.2  vysvětlí  a na příkladech doloží mocenské a politické důvody euroatlantické hospodářské 

a vojenské spolupráce  

8.3  posoudí postavení rozvojových zemí 

8.4  prokáže základní orientaci v problémech současného světa 

 

Učivo 

- studená válka, rozdělení světa do vojenských bloků  reprezentovaných supervelmocemi; 

politické, hospodářské, sociální a ideologické soupeření 

- vnitřní situace v zemích východního bloku (na vybraných příkladech srovnání 

s charakteristikou západních zemí) 

- vývoj  Československa a od roku 1945 do roku 1989, vznik České republiky 

- rozpad koloniálního systému, mimoevropský svět 

- problémy současnosti 

- věda technika a vzdělání jako faktory vývoje; sport a zábava 

 

 

 

 

 

 



6. ročník 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy 
uvede konkrétní příklady důležitosti a 

potřebnosti dějepisných poznatků, uvede 

zdrojů informací o minulosti příklady: 

pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje 

shromažďovány 

Úvod do dějepisu 1.1, 1.2 

Charakterizuje historické prameny, 

uvědomuje si význam ochrany památek 

Poznáváme práci a život našich 

předků 

1.2 

Orientuje se na časové ose, dokáže zařadit 

jednotlivé roky do příslušných staletí  

a tisíciletí 

Časová přímka, letopočet; měříme 

čas 

1.3 

 Pravěk  

Dokáže vysvětlit, jak se člověk vyčlenil  

ze světa zvířat. Charakterizuje život 

pravěkých lovců a sběračů, jejich nástroje 

a zbraně. Chápe rozhodující vliv práce  

a řeči na vývoj lidské společnosti. 

Vznik a vývoj člověka 2.1 

Objasní vznik pravěkého umění; ví, jak se 

tradičně vysvětluje vznik náboženských 

představ, charakterizuje duchovní kulturu 

pravěkého člověka. 

Začátky umění  

a náboženství 

2.1 

Charakterizuje život pravěkých sběračů a 

lovců, jejich materiální kulturu, objasní 

význam zemědělství, dobytkářství a 

zpracování kovů pro lidskou společnost, 

uvede příklady archeologických kultur na 

našem území. 

Vývoj společnosti v pravěku 2.1, 2.2, 2.3 

 Nejstarší starověké státy:  

Zdůvodní, proč právě v povodí velkých 

řek vznikly první státy. Rozpozná 

souvislost mezi přírodními podmínkami a 

vznikem prvních velkých zemědělských 

civilizací. Je schopen pohovořit o odkazu 

velkých orientálních civilizací pro 

pozdější vývoj  

Nejstarší starověké státy: 

Mezopotámie, Egypt, Indie, Čína, 

východní Středomoří 

3.1, 3.2 

 Antika:  

 Starověké Řecko  

Uvede přírodní podmínky pro vznik 

řeckých států.   Porovná formy vlády a 

postavení společenských skupin 

v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu 

antické demokracie. Uvede 

nejvýznamnější typy památek, které se 

staly součástí světového kulturního 

dědictví. Uvědomí si přínos antické 

kultury. 

Dějiny antického Řecka 3.2, 3.3, 3.4 

 Starověký Řím  



Objasní, jak vznikl římský městský stát  

a jak se rozvíjel. Chápe podíl vlivu 

římského státu na vývoj starověkého světa. 

Uvědomuje si přínos římského státu 

v oblasti politické, hospodářské, kulturní. 

Vnímá zrod křesťanství a jeho souvislost 

s judaismem. 

Dějiny starověkého Říma 3.2, 3.3, 3.4 

Popíše podstatnou změnu evropské 

situace, která nastala v důsledku příchodu 

nových etnik, christianizace a vzniku 

států. 

První středověké státy a vznik 

křesťanství 

 

4.1 

Uvědomí si základní rysy byzantské a 

islámské kulturní oblasti. 

Byzantská říše, Arabové 4.1, 4.2 

Sleduje a hodnotí úlohu křesťanství a víry.  

 

Křesťanství v raném středověku 4.1, 4.2, 4.4 

Má představu o změnách evropské situace 

v důsledku příchodu nových etnik a 

vzniku států. Objasní význam franské říše 

pro další vývoj západoevropské 

civilizace. 

Franská říše 4.1, 4.2, 4.4 

 

7. ročník 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  
Dovede zařadit současné slovanské 

národy do skupin. Vnímá podstatnou 

změnu evropské situace po příchodu 

nových etnik a vzniku států. Objasní 

situaci Velkomoravské říše a vnitřní 

vývoj českého státu a postavení těchto 

útvarů v evropských souvislostech. 

Počátky českých dějin 

 

4.1, 4.2, 4.3. 

Porovnává utváření raně středověkých 

států, vnímá rozdílné i shodné rysy 

v jejich vývoji. Popíše konflikty mezi 

světskou a církevní mocí, vztah 

křesťanství k jiným věroukám. 

Evropa v raném středověku 4.2, 4.4. 

Charakterizuje základní rysy vývoje 

českého státu v raném středověku. 

Český stát v raném středověku 4.2, 4.3,4.4, 

4.5 

Objasní vývoj evropských států v období 

vrcholného středověku, ilustruje 

postavení jednotlivých vrstev středověké 

společnosti. 

Evropa v období vrcholného 

středověku 

4.3, 4.5 

Objasní vnitřní vývoj českého státu 

v období vrcholného středověku, ilustruje 

postavení jednotlivých vrstev středověké 

společnosti. Vymezí úlohu křesťanství a 

víry v životě středověkého člověka. 

Český stát v období vrcholného 

středověku 

4.3, 4.4,4.5 



V základních rysech objasní podstatu 

vývoje v Evropě. 

Evropa v pozdním středověku 4.2, 4.4 

Popíše postavení českého státu v Evropě, 

vymezí význam husitské tradice pro český 

politický vývoj. 

Český stát v pozdním středověku 5.2 

Rozpozná hlavní znaky jednotlivých 

kulturních stylů a uvede jejich 

představitele a příklady významných 

kulturních památek, vnímá vliv kultury na 

život středověké společnosti. 

Středověká kultura – Evropa, český 

stát 

4.5, 5.7 

Popíše a demonstruje příčiny, průběh 

zámořských objevů. Na mapě ukáže cesty 

nejvýznamnějších mořeplavců, určí 

důvody hledání nových obchodních cest a 

dobývání zámořských zemí. Zhodnotí 

důsledky zámořských objevů. 

Zámořské objevy a jejich důsledky 5.3. 

Uvede hlavní požadavky na reformu 

církve, jména nejdůležitějších reformátorů. 

Pohovoří o nejdůležitějších náboženských 

konfliktech 16. století. 

 Reformace  5.1. 

 

8. ročník 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy 
Objasní význam a postavení českého státu 

ve střední Evropě i uvnitř habsburské 

monarchie. Uvede okolnosti nástupu 

habsburské dynastie na český trůn.  

 

Český stát v 16. – 18. století 5.4. 

Je schopen stručně popsat příčiny a průběh 

třicetileté války a zhodnotí její důsledky 

pro střední Evropu. 

Třicetiletá válka v Evropě a v 

českém státě 

5.5. 

V hlavních rysech charakterizuje vývoj a 

konkretizuje pojmy: absolutismus, 

konstituční monarchie, parlamentarismus. 

Vývoj v Evropě po třicetileté válce 

v 17. a 18. století – absolutismus v 

Evropě 

5.6. 

Vysvětlí, proč mělo vědecké poznání a 

průmyslový vývoj zásadní význam pro 

rozvoj společnosti. Uvede jména 

nejvýznamnějších vědců  

a obory jejich činnosti. Vysvětlí rozdílné 

tempo modernizace a prohloubení 

nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí 

Evropy. Vnímá vznik a význam kolonií. 

Vznik moderní vědy, přechod 

k průmyslové společnosti 

6.1, 6.6 

Charakterizuje barokní sloh, uvede 

nejvýznamnější osobnosti barokního 

umění, zná nejdůležitější památky. 

Zhodnotí přínos osvícenství pro 

modernizaci evropské společnosti. 

Barokní kultura a umění v Evropě 

a v českých zemích, osvícenství 

5.7, 6.1 



Posoudí situaci v našich zemích, vysvětlí 

pojmy robota, rekatolizace, exulanti. 

Zhodnotí obsah a přínos reforem 18. století 

pro budoucí vývoj habsburské monarchie. 

České země po třicetileté válce – 

vývoj v 17. a v 18. století, 

osvícenský absolutismus 

5.5, 6.1 

Vysvětlí vznik občanské společnosti  

na příkladu vzniku a formování USA. 

Vznik USA  6.1. 

Objasní, jaké změny přinesla evropské 

civilizaci Francouzská revoluce. Stručně 

vylíčí průběh napoleonských válek  

a posoudí význam revolučních událostí pro 

postupnou likvidaci absolutismu 

v Evropě. 

Francouzská revoluce  

a napoleonské války 

6.2. 

Uvědomuje si, že národní obrození bylo 

základem vzniku novodobého českého 

národa. Definuje pojem české národní 

obrození, uvede nejvýznamnější osobnosti 

a charakterizuje jejich dílo. Posoudí úlohu 

drobné venkovské inteligence. Má 

představu i o regionálních osobnostech. 

České národní obrození  

 

6.1, 6.3 

Charakterizuje nové umělecké slohy, 

uvede příklady z literatury, hudby, 

výtvarného umění a z architektury (zná       

i místní příklady), doloží vliv vědeckého 

poznání na rozvoj společnosti 

Kultura přelomu 18. a 19. stol.,  

1. pol. 19. st., rozvoj vědy a 

společenských věd 

5.7, 6.1 

Zhodnotí společenskou situaci a pokusí se 

naznačit, že absolutismus byl delším 

časovém horizontu neudržitelný  

i v habsburské monarchii. 

České země  

za Metternichova absolutismu 

6.3. 

Vysvětlí, že revoluce r. 1848 zásadním 

způsobem narušily absolutismus a otevřely 

cestu k parlamentarismu a formování 

občanské společnosti v uvedených zemích. 

Revoluční rok 1848 v Evropě 

 

6.3, 6.4. 

Stručně popíše průběh revolučních událostí 

v našich zemích a zhodnotí výsledky. 

Vysvětlí, proč se stále více uplatňovala 

česko-slovenská vzájemnost. 

České národní hnutí  

v revoluci 1848  

6.4, 6.5 

Doloží, proč měl průmysl a mezinárodní 

obchod rozhodující význam  

na nerovnoměrný vývoj jednotlivých zemí.  

Průmyslová revoluce 6.5, 6.6 

Určí, jaký význam mělo sjednocení 

uvedených zemí na celoevropský vývoj.  

Sjednocení Itálie  

a Německa 

6.6. 

Porovná deklarované svobody při vzniku 

USA a realitu v polovině 19. stol. 

Rozpozná klady a zápory demokratických 

režimů. Určí, co válka vyřešila a jaký měl 

její výsledek význam pro další vývoj USA. 

Zná význam slova rasismus. 

Občanská válka v USA  

 

6.1, 6.6, 7.2, 

7.4 

Vysvětlí podstatu rakousko-uherského 

vyrovnání. Zdůvodní, proč se Češi cítili 

Vznik Rakousko-Uherska 6.1, 6.3, 6.5, 

6.6 



poškozeni a jak na situaci reagovali. 

Posoudí, zda to bylo správné. 

 

9. ročník 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy 
V hlavních rysech charakterizuje jednotlivé 

velmoci, vysvětlí prohloubení 

nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí 

Evropy a světa, na příkladech sporů o 

kolonie osvětlí příčiny rostoucího napětí 

před I. světovou válkou. 

Situace ve světě a v Evropě ve 2. 

pol. 19. st. a na přelomu 19. a 20. 

století, konflikty mezi velmocemi, 

kolonialismus 

6.6, 

Má orientační znalosti o uměleckých 

směrech v literatuře a výtvarném umění 

(světovém i českém), dokáže najít potřebné 

informace v odborné literatuře. 

Kultura na přelomu století 5.7, 6.3 

Demonstruje zneužití techniky ve světové 

válce a jeho důsledky. Dokáže stručně 

vyprávět o příčinách  

a průběhu války a o prvním čs. odboji. 

I. světová válka  7.1. 

Objasní rozhodující příčiny, které vedly  

k revolučním událostem, je schopen  

v hlavních rysech popsat průběh obou 

revolucí. Charakterizuje podstatu 

totalitních režimů, příčiny jejich nastolení 

v širších ekonomických a politických 

souvislostech a důsledky jejich existence 

pro svět. 

Ruské revoluce  6.4, 7.1, 7.3 

Zná průběh událostí z října 1918, objasní 

roli hlavních osobností zahraničního  

i domácího odboje. Vznik samostatného 

státu vysvětlí jako emancipační snahu 

českého a slovenského národa. Zhodnotí 

postavení Československa v evropských 

souvislostech 

Vznik Československé republiky 6.4, 7.2, 7.5 

Zhodnotí postavení Československé 

republiky v meziválečném období. Uvede 

příklady vyspělé demokracie (sociální, 

národnostní). Je schopen v hlavních rysech 

charakterizovat politické uspořádání státu, 

jeho mocenský systém. Je schopen 

argumenty doložit široká práva a svobody 

obyvatelstva bez ohledu na národnost. Má 

orientační znalosti o čs. kultuře období       

I. republiky. 

Československo                          

ve 20. a 30. letech  

 

7.2, 7.3, 7.4, 

7.5 

Uvede základní fakta z vývoje sovětského 

státu ve 20. a 30. letech. Na příkladech 

vysvětlí fungování Stalinovy diktatury jako 

Sovětský svaz ve 20. a 30. letech 7.3, 7.5 



totalitní společenský systém, rozpozná 

destruktivní sílu totalitarismu. 

Za pomoci znalostí o průběhu a dopadech 

krize vysvětlí, proč se Evropa otevřela 

diktaturám. 

Hospodářská krize 1929 - 1933  

a její důsledky 

7.2, 7.5 

Charakterizuje fašismus jako hnutí 

směřující k brutální totalitě. Na příkladech 

vyloží antisemitismus, rasismus a jejich 

nepřijatelnost z hlediska lidských práv. 

Fašismus a fašistické diktatury.  

Totalitní režimy 

7.2, 7.3, 7.4 

Dokáže stručně vyprávět o nejdůležitějších 

událostech, zhodnotí mezinárodní 

postavení Československa. Je schopen 

diskutovat o možných variantách vývoje 

událostí. 

Předválečné Československo 7.2., 7.5. 

Zhodnotí celou událost z našeho hlediska. 

Objasní, za jakých okolností vznikl 

protektorát. Stručně charakterizuje 

společenské uspořádání jako totalitu  

a nacistickou nadvládu. Je schopen 

pohovořit o čs. odboji, odbojových 

organizacích a hlavních osobnostech. 

Zdůvodní význam odbojové aktivity pro 

poválečnou obnovu Československa. 

Charakterizuje heydrichiádu jako období 

největší perzekuce českého národa. 

Československo za 2. světové 

války 

7.2., 7.3., 7.5. 

Na příkladech dokáže slabost 

demokratických systémů  

v konfrontaci s diktaturami (nacistickou  

a Stalinovou). Dokáže v hlavních rysech 

vylíčit průběh války. Uvede nejdůležitější 

události války v Evropě, Tichomoří a v 

severní Africe. 

Charakterizuje ničivé výsledky světové 

války, vysvětlí pojmy: holocaust, válečné 

zločiny. 

2. světová válka 7.1., 7.2., 

7.3.,  

Porovná oba politické bloky, které  

se zformovaly po II. světové válce, uvede 

příklady jejich prvních střetů. Určí,  

do kterého uskupení bylo včleněno 

Československo. 

V hlavních rysech charakterizuje střetávání 

obou společensko-politických bloků  

a pokusí se určit roli Československa 

Poválečný vývoj 1945 – 1989 

(svět a Československo) 

 

7.2., 7.3., 

7.5., 8.1. 

Podá stručnou charakteristiku vývoje ve 

světě a v Československu po r. 1989. 

Je schopen pohovořit o rozdělení 

společného státu Čechů a Slováků,  

Moderní dějiny po ro. 1989  

(Československo – Česká 

republika, svět) 

 

7.1., 7.2., 

7.3., 7.5., 

8.1., 8.2, 8.3 



o začlenění ČR do NATO a EU. 

Charakterizuje dnešní Českou republiku. 

Uvede příklady mezinárodní spolupráce 

(EU, NATO). Identifikuje největší 

problémy současného světa. Pokusí  

se začlenit do kontextu situaci ve střední 

Evropě.  

Současný svět 8.2., 8.3., 8.4. 

 

Průřezová témata 

Osobnostní a sociální výchova 

Ročník Předmět Téma 

7. D Jan Hus a jeho ideály - v čem je pro nás vzorem. 

8. D J. A. Komenský - myslitel, politik, učitel a filozof. 

9. D Osobnost T. G. Masaryka. 

 

Výchova demokratického občana 

Ročník Předmět Téma 

6. D Starověké Athény - kolébka demokracie. 

6. D Řecko-perské války byly zápasem malého národa za svobodu.  

6. D Jak fungovala římská republika. 

7. D Jak žili nejstarší Čechové a Moravané (o uspořádání společnosti). 

7. D Husité chtěli zcela změnit společnost. 

8. D Protiklad absolutismu a konstituce. 

8. D Velké ideály francouzské revoluce 1789 - 1794. 

8. D 1848 - rok revolucí (snaha o vytvoření občanské společnosti). 

9. D Česká společnost a politika ve 2. polovině 19. století.                  

T. G. Masaryk. 

9. D Vznik a principy fungování Československé republiky              

(1918 - 1938). 

9. D Demokratické státy a diktatury mezi světovými válkami. 

9. D Československý odboj za II. světové války. 

9. D Československo na cestě od voleb r. 1946 k totalitní společnosti. 

9. D 60. léta a čs. rok 1968 - období nadějí a zklamání. 

9. D Velké zlomy v 80. letech a listopadové události r. 1989. 

9. D Budování demokratické společnosti v 90. letech. 

9. D Vznik České republiky a její začleňování do mezinárodních 

struktur. 

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Ročník Předmět Téma 

6. D Řekové jako první skuteční Evropané (jejich osady, cesty, 

kultura) 

6. D Řecká a římská vzdělanost a věda - základ dnešní vzdělanosti. 

7. D Slované a jejich role v Evropě. 



7. D Románská kultura a gotika sjednotily Evropu po kulturní stránce. 

8. D Humanismus a renesance předznamenaly nástup novověku. 

8. D Zámořské objevy daly lidstvu obrovské možnosti. 

8. D Třicetiletá válka a anglická revoluce zcela změnily poměry          

v Evropě. 

8. D Baroko a jeho vliv na české země. 

8. D Evropa ve 2. polovině 19. století - průmyslová společnost. 

9. D I. světová válka jako boj o rozdělení světa 

9. D II. světová válka - největší válečný konflikt v dějinách lidstva. 

9. D Globální změny ve světě a období supervelmocí (1945 - 1990). 

9. D Současný svět. 

 

Multikulturní výchova 

Ročník Předmět Téma 

6. D Proměny starověkých civilizací, národů a jejich kultur. 

6. D Umění a náboženství starověkých Řeků a Římanů - základ dnešní 

evropské kultury. 

6. D Řím - starověké velkoměsto, v němž se střetávaly různé kultury. 

7. D Křesťanství a islám v raném středověku (střety i vzájemné 

obohacování). 

8. D Kolonialismus a světový obchod v 18. a 19. století. 

9. D Antisemitismus a holocaust. 

 

Environmentální výchova 

Ročník Předmět Téma 

6. D Poznáváme život a práci našich předků. 

6. D Začátky umění a náboženství - člověk chtěl poznat svět a přírodu. 

7. D Jak lidé měnili krajinu v dobách středověké kolonizace  

a zakládání měst. 

8. D Průmyslová revoluce a velké změny ve způsobu života lidí. 

 

Mediální výchova 

Ročník Předmět Téma 

8. D Život v rudolfinské Praze 

 

Finanční gramotnost 

Ročník Předmět Téma 

6. D Pravěk 

6. D Starověká Čína 

7. D Úloha středověkých měst a obchod, venkovská kolonizace 

8. D Hospodářské poměry v habsburské monarchii 

8. D Průmyslová revoluce, hospodářské a společenské změny 

9. D Světová hospodářská krize 



4.5.2 Občanská a rodinná výchova 

Charakteristika vzdělávacího oboru 

Vzdělávací obor Občanská a rodinná výchova se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí 

s orientací žáků ve společnosti. Napomáhá k realistickému sebepoznávání osobnosti druhých 

lidí a k pochopení vlastního jednání i jednání druhých lidí v různých životních situacích. 

Seznamuje žáky se vztahy v rodině, s hospodářským životem, činností důležitých politických 

institucí a orgánů a s možnostmi zapojení jednotlivce do občanského života. Učí žáky 

respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla společenského života a přebírat 

odpovědnost za vlastní názory, chování, 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. 

Vzdělávací obor zahrnuje témata „Obrany státu“, „Finanční gramotnost“ a „Korupce“. 

  

Výchovně vzdělávací strategie k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

Klíčová kompetence Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení Podpora rozvoje dovedností a způsobů rozhodování metodami, které 

umožňují přímou zkušenost 

Dostatek informačních zdrojů – knihovna, internet, exkurze atd. 

Propojení informací se skutečným životem 

Práce s informacemi 

Samostatnost, organizace vlastní činnosti 

Vlastní úsudek, iniciativa, tvořivost, zodpovědnost 

Komunikace, spolupráce v týmu 

Poznání vlastních možností 

Prezentace vlastních výsledků 

Tvořivost (práce na projektech) 

Chápat smysl vlastní práce 

Práce v motivujícím prostředí 

Práce s přiměřeným učivem 

Hodnocení za to, co žák umí, ne za to, co neumí 

Využívání kladného hodnocení a dobrých výsledků jako motivace 

Výuka bez situací nerovnosti, ponížení apod. 

Stanovení postupných cílů 

Zařazování metod podporujících zvídavost 

 Získané vědomosti a poznatky aplikovat v praktickém životě 

Osobní příklad 

Kompetence k řešení 

problémů 

Poznatky nejsou předkládány v hotové podobě 

Uplatňování mezipředmětových vztahů 

Objevování vzájemných příčin a souvislostí přírodních      

a společenských jevů a dějů 

Přechod od frontálního vyučování k více aktivizujícím metodám 

Široké uplatnění praktických cvičení 



Uplatňování základních myšlenkových operací – srovnávání, 

analýza, syntéza, zobecňování, abstrakce 

Rozvoj schopnosti logického uvažování 

Řešení problémů na základě kritického zhodnocení informací 

Podpora netradičních způsobů řešení 

Kompetence 

komunikativní 

Prostor pro komunikace různými formami (ústně, písemně, 

výtvarnými prostředky, využitím technických prostředků) 

Dodržování etiky komunikace (věcnost, naslouchání, respektování 

různých názorů – originálních, nezdařených apod.) 

Základ spolupráce a společného prožívání 

Předpoklady pro poznávání sebe a vztahů k jiným 

Práce v týmu 

Kompetence sociální  

a personální 

Atmosféra demokracie a přátelství 

Kooperativní učení, spolupráce ve výuce 

Osobní odpovědnost za výsledky společné práce 

Spolupráce učitelů 

Spolupráce s rodiči a dalšími partnery 

Učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za svá rozhodnutí 

Demokracii a svobodu nezaměňovat za anarchii 

Nutnost dodržování mravních hodnot a slušného jednání 

Vhodnou formou prosazovat svoje zájmy 

Učit se argumentovat 

Učit se chápat bohatství a složitost citového života, rozvíjet citovou 

otevřenost vůči podnětům z prostředí, ve kterém žijí 

Učit se otevřeně a kultivovaně projevovat své city 

Kompetence občanské Stanovení jasných pravidel pro soužití ve škole – práva, povinnosti, 

sankce 

Vztahy ve škole – úcta, sounáležitost, uznání 

Otevřenost vůči spolužákům 

Solidarita s druhými 

Rozvíjení kritických postojů k negativním jevům ve škole  

i společnosti 

Integrace žáků vyžadujících speciální péči 

Multikulturní výchova – porozumění odlišnému způsobu života lidí 

z jiných kultur 

Vytváření podmínek pro adaptaci žáků z jiných kulturních prostředí 

Ohleduplnost vůči starým a nemocným lidem 

Vhodné prostředí – funkční, estetické, bezpečné – spoluúčast  

na jeho úpravě 

Učit se ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, přírodě, 

kulturním a etickým hodnotám 

Kompetence pracovní Osvojování základních pracovních dovedností a návyků 



Důsledné dodržování bezpečnosti práce při činnostech ve škole 

Účast žáků při úpravách prostředí školy 

Uplatňování sebehodnocení žáků 

Uplatňování mezipředmětových vztahů při volbě povolání 

 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 

2. stupeň 

1. ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 

Očekávané výstupy 

žák 

1.1  objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání 

1.2  rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu 

1.3  zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje 

1.4  zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají 

1.5  kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy 

a reklamy na veřejné mínění a chování lidí 

1.6  zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své 

možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak po v situacích ohrožení a 

obrany státu 

1.7  uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, 

případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem 

1.8  objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, 

zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám 

1.9  rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí 

a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti 

1.10  posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů 

a dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci 

 

Učivo 

naše škola – život ve škole, práva a povinnosti žáků, význam a činnost žákovské 

samosprávy, společná pravidla a normy; vklad vzdělání pro život 

naše obec, region, kraj – důležité instituce, zajímavá a památná místa, významní rodáci, 

místní tradice; ochrana kulturních památek, přírodních objektů a majetku 

naše vlast – pojem vlasti a vlastenectví; zajímavá a památná místa, co nás proslavilo, 

významné osobnosti; státní symboly, státní svátky, významné dny 

kulturní život – rozmanitost kulturních projevů, kulturní hodnoty, kulturní tradice; kulturní 

instituce; masová kultura, prostředky masové komunikace, masmédia 

lidská setkání – přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, rovnost a nerovnost, rovné 

postavení mužů a žen; lidská solidarita, pomoc lidem v nouzi, potřební lidé ve 

společnosti 



vztahy mezi lidmi – osobní a neosobní vztahy, mezilidská komunikace; konflikty 

v mezilidských vztazích, problémy lidské nesnášenlivosti 

zásady lidského soužití – morálka a mravnost, svoboda a vzájemná závislost, pravidla 

chování; dělba práce a činností, výhody spolupráce lidí 

 

2. ČLOVĚK JAKO JEDINEC 

Očekávané výstupy 

žák 

2.1  objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu 

pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života 

2.2  posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů, objasní 

význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek 

2.3  rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky 

hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání 

2.4  popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní 

přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru 

 

Učivo 

podobnost a odlišnost lidí – projevy chování, rozdíly v prožívání, myšlení a jednání; osobní 

vlastnosti, dovednosti a schopnosti, charakter; vrozené předpoklady, osobní potenciál 

vnitřní svět člověka – vnímání, prožívání, poznávání a posuzování skutečnosti, sebe i 

druhých lidí, systém osobních hodnot, sebehodnocení; stereotypy v posuzování druhých 

lidí 

osobní rozvoj – životní cíle a plány, životní perspektiva, adaptace na životní změny, 

sebezměna; význam motivace, aktivity, vůle a osobní kázně při seberozvoji 

 

3. ČLOVĚK, STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ 

Očekávané výstupy 

žák 

3.1  rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby 

jejich ochrany, uvede příklady 

3.2  sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné 

a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření 

domácnosti, objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu 

domácnosti, dodržuje zásady hospodárnosti, a vyhýbá se rizikům při hospodaření s penězi 

3.3  na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního 

placení, uvede příklady použití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich omezení 

3.4  vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí, vysvětlí význam úroku 

placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je využít 

3.5  uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí 

deficitu 



3.6  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 

3.7  rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směruje své 

výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané 

3.8  rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti 

 

 

Učivo 

majetek, vlastnictví – formy vlastnictví; hmotné a duševní vlastnictví, jejich ochrana; 

hospodaření s penězi, majetkem a různými formami vlastnictví 

peníze – funkce a podoby peněz, formy placení; rozpočet rodiny, státu; význam daní 

hospodaření - rozpočet domácnosti, úspory, investice, úvěry, splátkový prodej, leasing; 

rozpočet státu, typy rozpočtu a jejich odlišnosti; význam daní 

banky a jejich služby - aktivní a pasivní operace, úročení, pojištění, produkty finančního 

trhu pro investování a pro získávání prostředků 

výroba, obchod, služby – jejich funkce a návaznost 

principy tržního hospodářství – nabídka, poptávka, trh; tvorba ceny, inflace; podstata 

fungování trhu; nejčastější právní formy podnikání 

 

4. STÁT A PRÁVO 

Očekávané výstupy 

žák 

4.1   rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky 

4.2  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 

4.3   objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů 

4.4  vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede příklady, jak 

mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů 

4.5  přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele a respektuje práva a oprávněné 

zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod, rozumí povinnostem 

občana při zajišťování obrany státu 

4.6   objasní význam právní úpravy důležitých vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, 

manželství 

4.7   provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky, uvede příklady některých 

smluv upravujících občanskoprávní vztahy – osobní přeprava; koupě, oprava či pronájem 

věci 

4.8   dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují a uvědomuje si rizika jejich 

porušování  

4.9   rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede příklady jejich 

činnosti a spolupráce při postihování trestných činů 



4.10   rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady 

4.11 diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání 

 

Učivo 

právní základy státu – znaky státu, typy a formy státu; státní občanství ČR; Ústava ČR; 

složky státní moci, jejich orgány a instituce, obrana státu 

státní správa a samospráva – orgány a instituce státní správy a samosprávy, jejich úkoly 

principy demokracie – znaky demokratického způsobu rozhodování a řízení státu; politický 

pluralismus, sociální dialog a jejich význam; význam a formy voleb do zastupitelstev 

lidská práva – základní lidská práva, práva dítěte, jejich ochrana; úprava lidských práv 

a práv dětí v dokumentech; poškozování lidských práv, šikana, diskriminace 

právní řád České republiky – význam a funkce právního řádu, orgány právní ochrany 

občanů, soustava soudů; právní norma, předpis, publikování právních předpisů 

protiprávní jednání – druhy a postihy protiprávního jednání včetně korupce, trestní 

postižitelnost; porušování předpisů v silničním provozu, porušování práv k duševnímu 

vlastnictví 

právo v každodenním životě – význam právních vztahů; důležité právní vztahy a závazky 

z nich vyplývající; základní práva spotřebitele; styk s úřady 

 

5. MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT 

Očekávané výstupy 

žák 

5.1  popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů 

ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování 

5.2  uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, k nimž má vztah ČR, 

posoudí jejich význam ve světovém dění a popíše výhody spolupráce mezi státy, včetně 

zajišťování obrany státu a účasti v zahraničních misích 

5.3   uvede příklady některých projevů globalizace, porovná jejich klady a zápory 

5.4  uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše 

jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva 

5.5  objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, uvede příklady možných projevů 

a způsobů řešení globálních problémů na lokální úrovni - v obci, regionu 

5.6  uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho 

potírání, objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany státu a při řešení krizí 

nevojenského charakteru 

5.7 vysvětlí nutnost zapojení civilních občanů v případě obrany státu 

 

Učivo 

evropská integrace – podstata, význam, výhody; Evropská unie a ČR 

mezinárodní spolupráce – ekonomická, politická a bezpečnostní spolupráce mezi státy, její 

výhody; významné mezinárodní organizace (Rada Evropy, NATO, OSN aj.) 



globalizace – projevy, klady a zápory; významné globální problémy včetně válek a terorismu, 

možnosti jejich řešení 

 

6. ročník 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  

 Proměny roku a jeho slavnosti 

vysvětlí důvody střídání dne a noci, 

měsíce 

cyklus dne, týdne, roku  

popíše správný denní rytmus a dodržuje 

jej 

denní rytmus  

 Místo, kde žijeme  

vysvětlí pojem domov, národ, vlast domov, národ, vlast Výchova k 

občanství: 

1.1, 1.2 

popíše národní zvyky a obyčeje   naše vlast  

 pověsti o počátcích českého národa 

doloží na příkladech nejvýznamnější 

místa, památky a osobnosti regionu, celé 

republiky 

naše obec, region, kraj  

uvádí, co nás proslavilo   

vymezí, co je charakteristické pro vlastní 

region 

  

orientuje se v orgánech obce, určí přední představitele  

vysvětlí důležitost mateřského jazyka v 

životě člověka 

mateřský jazyk  

 Člověk ve společnosti  

odůvodní důležitost rodiny rodina Výchova k 

občanství: 

1.5, 1.6, 1.7,  

1.10, 4.6 

uvede základní funkce rodiny   

vymezí role jednotlivých členů rodiny a určuje vztahy v rodině  

sestaví rodokmen své rodiny po tři 

generace 

rodokmen  

objasní důležitost právní úpravy 

manželství 

zákon o rodině  

určí výhody a nevýhody rodiny úzké  

a široké 

manželství a rodičovství  

uvědomuje si manželství jako celoživotní svazek a určí, co k jeho trvání přispívá  

rozliší druhy náhradní rodinné péče, uvede 

její význam a problémy 

náhradní rodinná péče  

 zvyky a rodinné tradice  



na příkladech doloží přínos spolupráce lidí lidská setkání  

 Činnost lidí, práce, hospodářství Výchova k 

občanství: 

3.2 

rozlišuje příjmy a výdaje hospodaření v domácnosti  

uvědomuje si hodnotu peněz   

sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti   

objasní princip vyrovnaného, 

schodkového a přebytkového rozpočtu 

domácnosti 

  

porovná vhodné a nevhodné využívání rodinného (osobního) rozpočtu  

zdůvodní důležitost práce v životě člověka   

 pomoc dětí v domácnosti  

 

7. ročník 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  

 Místo, kde žijeme  

vysvětlí pojmy národ, vlast, stát národy a národností menšiny Výchova k 

občanství : 

1.1, 1.2, 1.8, 

1.9 

popíše rozdíly mezi zvyky vybraných národnostních menšin zastoupených v ČR 

respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, chování, myšlení 

zaujímá tolerantní postoj k menšinám  

ctí národní tradice vlast  

zdůrazní, proč je nutné respektovat jiné národy a národnosti 

rozlišuje projevy vlastenectví od projevů 

nacionalismu 

vlastenectví  

vyjmenuje a popíše státní symboly, 

vysvětlí význam státních symbolů a jejich 

používání 

stát a státní symboly 

 Majetek a bohatství Výchova k 

občanství : 

3.1, 3.2, 4.6 

rozliší druhy majetků majetek   

uvede způsoby nabytí majetku   

vysvětlí důvody majetkové nerovnosti  

uvede různé formy vlastnictví, ujasní 

vhodné nakládání s ním a způsoby jeho 

ochrany 

vlastnictví  

objasní potřebu ochrany majetku   



objasní právní úpravu vlastnictví   

 Kultura  

vysvětlí význam slov kultura, kulturní 

dědictví 

kultura (druhy, funkce) Výchova k 

občanství: 

1.3 , 1.4  

respektuje odlišné kultury a kulturní 

zvláštnosti 

kulturní dědictví  1.5 

Výchova ke 

zdraví: 1.3 

orientuje se v nabídce kulturních institucí odlišné kultury a kulturní vzorce 

popíše kulturní život v místě bydliště kulturní instituce  

objasní mnohá nebezpečí působení 

masmédií na člověka 

masmédia  

posoudí vliv masmédií na veřejné mínění a chování lidí 

 Vztah člověka k přírodě 

vytváří si svůj postoj k přírodě člověk a příroda Výchova k 

občanství: 

5.3, 5.4, 5.5  

ochraňuje přírodu ochrana přírody  

uvede příklady některých projevů 

globalizace, porovná jejich klady a zápory 

globalizace  

zná globální problémy současnosti  

a popíše jejich příčiny i možné důsledky 

pro život lidstva 

globální problémy lidstva a jejich řešení 

zná příklady možných způsobů řešení globálních problémů na lokální úrovni (v obci, regionu) 

 Proměny člověka  

vyjmenuje a časově odliší životní etapy 

člověka, které stručně charakterizuje 

Životní cyklus člověka (od narození po stáří) 

 Stát a právo Výchova k 

občanství: 

4.1 

charakterizuje stát, vysvětlí důležitost 

vzniku právních norem 

vnik státu a státních norem 

 na příkladech uvede rozdíly v typech 

států: stát otrokářský a feudální, stát 

demokratický a totalitní 

historické typy států  

 

8. ročník 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  

 Člověk jako osobnost 

zná význam slova osobnost osobnost člověka Výchova k 

občanství: 



2.1, 2.2, 2.3, 

2.4 

vyjmenuje vlastnosti osobnosti  

a charakterizuje je 

vlastnosti osobnosti (schopnosti, dovednosti, 

zájmy, vůle, charakter, temperament) 

poznává sám sebe, hodnotí své chování  

a jednání 

typologie osobnosti  

rozvíjí své osobní přednosti a pěstuje si zdravou sebedůvěru 

 Člověk ve společnosti  

uplatňuje pravidla a normy správného 

chování v běžném životě 

role jedince ve společnosti Výchova k 

občanství: 

1.6 , 1.7,  

1.10 , 2.1 

 Stát a právo  

vysvětlí znaky státu, typy státu, státní 

zřízení 

právní základy státu Výchova k 

občanství: 

4.1, 4.2, 4.3, 

4.4, 4.5, 4.6, 

4.7, 4.8 

 Ústava ČR  

rozezná složky státní moci i jejich orgány 

a instituce 

složky státní moci  

objasní smysl voleb volby  

charakterizuje obsah jednotlivých druhů 

práv 

právo občanské, obchodní, rodinné  

 Lidská práva a povinnosti Výchova k 

občanství: 

1.6, 1.7, 1.9, 

4.5, 5.6 

 Listina základních práv a svobod  

uvědomuje si výhody demokratického 

státu 

práva a povinnosti občanů  

posoudí význam ochrany lidských práv   

přiměřeně uplatňuje svá práva, respektuje 

práva a zájmy druhých lidí 

problémy v oblasti lidských práv  

zaujímá aktivní postoj proti lidské 

nesnášenlivosti 

lidská nesnášenlivost (rasismus, 

xenofobie, extremistické chování, 

terorismus) 

 

zná významné dokumenty týkající se 

lidských práv a svobod 

  



orientuje se v základních právech a 

povinnostech vyplývajících z důležitých 

právních vztahů  

a uplatňuje je ve svém životě 

  

 egoismus a intolerance  

 Činnost lidí, práce, hospodaření  

spolupracuje ve skupině, přebírá 

odpovědnost za společné úkoly 

spolupráce lidí Výchova k 

občanství: 

1.6, 1.7, 

1.10, 4.6 

chápe výhody spolupráce při uskutečňování některých cílů zaměstnání, povolání    

doloží propojenost pojmů práce, 

zaměstnání, povolání, poslání 

  

uvědomuje si potřebu různých povolání  

a potřebu odlišných schopností  

a dovedností pro jejich výkon 

druhy profesí, typy škol  

zná všechny náležitosti pracovní 

smlouvy, podmínky vzniku a ukončení 

pracovního poměru a pracovní podmínky 

mladistvých 

pracovní právo  

vyjmenuje typy nezaměstnanosti, popíše 

vzorec pro výpočet nezaměstnanosti 

nezaměstnanost  

zná možnosti řešení nezaměstnanosti   

 

9. ročník 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  

 Volba povolání Výchova k 

občanství: 

2.1,  2.2 

podle vlastních schopností, dovedností  

a zájmů si vhodně zvolí školu pro výkon 

budoucího povolání 

sebepoznání  

uvědomuje si potřebu určitých dovedností 

a schopností pro výkon povolání 

vlastnosti osobnosti a budoucí povolání 

 informace o budoucím povolání  

uvědomuje si etapy, kterými prochází     

při volbě povolání 

stadia volby povolání  

objasňuje roli ozbrojených sil ČR při 

zajišťování obrany státu 

chápe nutnost přípravy občanů k obraně 

státu 

POKOS 5.6, 5.7 



 Práva a povinnosti Výchova k 

občanství: 

4.5, 4.7, 4.8, 

4.9, 4.10, 

4.11 

vysvětlí úlohy práva v životě člověka úlohy práva  

dodržuje právní ustanovení, která se na něho vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování 

objasní rozdíly trestního zákona  

a trestního řádu, uvádí příklady z jejich 

obsahu 

trestní právo (trestní zákon a trestní řád) 

rozlišuje přestupek a trestní čin   

uvědomuje si příčiny a důsledky 

korupčního jednání 

  

vysvětlí nadřazenost zákonů, typy zákonů 

a uvádí příklady 

zákony  

uvědomuje si důležitost smluv, uvádí 

příklady smluv upravující 

občanskoprávní vztahy: osobní přeprava, 

koupě, oprava, pronájem věci 

smlouvy  

zná hierarchii soudů v ČR soudy  

orientuje se v podmínkách nabývání  

a pozbývání státního občanství 

státní občanství  

 Stát a jeho podoby Výchova k 

občanství: 

4.3 

orientuje se v historických podobách 

státu, objasňuje jejich výhody a nevýhody 

stát a jeho podoby  

uvědomuje si úlohy státu úlohy státu  

 Nadnárodní společenství Výchova k 

občanství: 

5.1, 5.2, 5.6 

uvádí fakta z historie vzniku EU EU  

na příkladu ČR uvede výhody a nevýhody členství v EU  

popíše funkce a objasní význam OSN  

a NATO při řešení významných konfliktů 

a při řešení kolektivní bezpečnosti 

OSN  

objasňuje roli ozbrojených sil ČR při 

zajišťování obrany ČR  i jiných států 

NATO  

popisuje výhody spolupráce mezi státy   

   

uvádí příklady činnosti mezinárodních 

společenství 

ES, UNESCO, UNICEF, WHO  



 Stát a hospodářství Výchova k 

občanství: 

3.3,3.4, 

3.5,3.6,3.7, 

3.8 

rozlišuje a správně používá pojmy 

nabídka a poptávka 

tržní vztahy, nabídka  

a poptávka 

 

vysvětlí, jak funguje trh zboží a trh práce tržní mechanismy  

uvádí nástroje hotovostního a 

bezhotovostního placení 

  

uvádí příklady použití debetní a kreditní 

platební karty a jejich omezení 

  

vysvětlí význam daní z hlediska 

financování společensky nevýrobních 

oblastí (školství, kultury, zdravotnictví  

a soudnictví) 

hospodářská politika státu (daňový systém, státní 

rozpočet) 

vysvětlí funkci bank a nabídku jejich 

služeb 

ČNB, banky  

uvádí nejčastější druhy pojištění a 

navrhuje, kdy je využít 

pojištění  

 

Průřezová témata 

Osobnostní a sociální výchova 

Ročník Předmět Téma 

6. ORV Významné osobnosti regionu 

6. ORV Sociální role v rodině 

6. ORV Lidská setkání 

6. ORV Komunikace mezi lidmi 

6. ORV Vliv peněz na kvality člověka 

6. ORV Pomoc dětí v domácnosti 

6. ORV Manželství a rodičovství 

7. ORV Poznávání lidí odlišných národností a zvyků 

7. ORV Vlastenectví 

7. ORV Kulturní dědictví 

7. ORV Životní cyklus člověka 

7. ORV Osobnost člověka 

7. ORV Vlastnosti osobnosti (schopnosti, dovednosti, zájmy, vůle, 

charakter, temperament) 

7. ORV Typologie osobnosti 

8. ORV Role jedince ve společnosti 



8. ORV Sekty 

8. ORV Každý má svá práva 

8. ORV Problémy v oblasti lidských práv 

8. ORV Lidská nesnášenlivost 

8. ORV Egoismus a intolerance 

8. ORV Spolupráce lidí 

8. ORV Profesní orientace 

9. ORV Sebepoznání 

9. ORV Vlastnosti osobnosti a budoucí povolání 

 

Výchova demokratického občana 

Ročník  Předmět Téma 

6. ORV Obec - základní jednotka samosprávy 

6. ORV Právní úprava manželství 

7. ORV Soužití s minoritami - tolerance 

7. ORV Stát a státní symboly 

7. ORV  Vznik státu a státních norem 

7. ORV Historické typy států 

8. ORV Právní základy státu 

8. ORV Ústava ČR – nejvyšší zákon státu 

8. ORV Složky státní moci 

8. ORV Volby 

8. ORV Právo občanské 

8. ORV Právo obchodní 

8. ORV Právo rodinné 

8. ORV Pracovní právo 

8. ORV Problémy v oblasti lidských práv 

8. ORV Egoismus a intolerance 

9. ORV Úlohy práva 

9. ORV Trestní právo 

9. ORV Zákony, smlouvy, sankce 

9. ORV Státní občanství 

9. ORV Stát a jeho podoby 

9. ORV Úlohy státu 

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Ročník Předmět Téma 

6. ORV Domov, národ, vlast 

6. ORV Zvyky a rodinné tradice 



6. ORV Významné osobnosti evropské proslulosti 

7. ORV Státní symboly 

7. ORV Odlišnost kultur 

7. ORV Globalizace 

7. ORV Globální problémy lidstva a jejich řešení 

8. ORV Náboženství rozděluje svět 

8. ORV Extremistické chování, terorismus, rasismus 

9. ORV Státní občanství 

9. ORV Nadnárodní společenství (význam, funkce, důležitost) 

9. ORV Volba povolání v mezinárodní dimenzi 

 

Multikulturní výchova 

Ročník Předmět Téma 

6. ORV Místo, kde žijeme 

6. ORV Mateřský jazyk 

7. ORV Národy a národnostní menšiny 

7. ORV Rovnocennost etnických skupin a kultur 

7. ORV Zvláštnosti různých etnik 

7. ORV Vlastenectví versus nacionalismus 

8. ORV Hlavní světová náboženství 

8. ORV Vztahy mezi kulturami: předsudky, tolerance, empatie, 

diskriminace, xenofobie, rasismus, netolerance, egoismus 

9. ORV Státní občanství 

9. ORV Nadnárodní společenství 

 

Environmentální výchova 

Ročník Předmět Téma 

6. ORV Cyklus dne, týdne, roku 

6. ORV Domácnosti a tříděný odpad 

7. ORV Člověk a příroda 

7. ORV Ochrana přírody 

7. ORV Globalizace 

7. ORV Globální problémy lidstva a jejich řešení 

9. ORV Mezinárodní organizace zabývající se ochranou přírody 

9. ORV Stát - hospodářství - příroda 

 

Mediální výchova 

Ročník Předmět Téma 

7. ORV Masmédia 



7. ORV Nebezpečí působení masmédií na člověka 

7. ORV Kritické přijímání informací 

8. ORV Masmédia a předvolební kampaně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.6 Člověk a příroda 
 

Charakteristika vzdělávací oblasti 
 

Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním 

přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a 

jejich zákonitostem. Dává jim tím i potřebný základ pro lepší pochopení a využívání 

současných technologií a pomáhá jim lépe se orientovat v běžném životě. 

V této vzdělávací oblasti dostávají žáci příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož součásti 

jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Na takovém poznání je založeno i 

pochopení důležitosti udržování přírodní rovnováhy pro existenci živých soustav, včetně 

člověka. Vzdělávací oblast také významně podporuje vytváření otevřeného myšlení 

(přístupného alternativním názorům), kritického myšlení a logického uvažování. 

Vzdělávací obory vzdělávací oblasti Člověk a příroda, jimiž jsou Fyzika, Chemie, Přírodopis 

a Zeměpis, svým činnostním a badatelským charakterem výuky umožňují žákům hlouběji 

porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím si uvědomovat i užitečnost přírodovědných 

poznatků a jejich aplikací v praktickém životě. Zvláště významné je,             že při studiu přírody 

specifickými poznávacími metodami si žáci osvojují i důležité dovednosti. Jedná se především 

o rozvíjení dovednosti soustavně, objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat a měřit, 

vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných přírodních jevů, analyzovat výsledky 

tohoto ověřování a vyvozovat z nich závěry. Žáci se tak učí zkoumat příčiny přírodních procesů, 

souvislosti či vztahy mezi nimi, klást si otázky (Jak? Proč? Co se stane, jestliže?) a hledat na 

ně odpovědi, vysvětlovat pozorované jevy, hledat      a řešit poznávací nebo praktické problémy, 

využívat poznání zákonitostí přírodních procesů pro jejich předvídání či ovlivňování. 

Ve výše zmíněných vzdělávacích oborech žáci postupně poznávají složitost  a mnohotvárnost 

skutečnosti, podstatné souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností, především pak 

závislost člověka na přírodních zdrojích a vlivy lidské činnosti na stav životního prostředí  a na 

lidské zdraví. Učí se zkoumat změny probíhající v přírodě, odhalovat příčiny a následky 

ovlivňování důležitých místních i globálních ekosystémů a uvědoměle využívat své 

přírodovědné poznání ve prospěch ochrany životního prostředí a principů udržitelného rozvoje. 

Komplexní pohled na vztah mezi člověkem a přírodou, jehož významnou součástí je i 

uvědomování si pozitivního vlivu přírody na citový život člověka, utváří - spolu s fyzikálním, 

chemickým a přírodopisným vzděláváním - také vzdělávání zeměpisné, které navíc umožňuje 

žákům postupně odhalovat souvislosti přírodních podmínek a života lidí i jejich společenství v 

blízkém okolí, v regionech, na celém území ČR, v Evropě   i ve světě. 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Zeměpis, který má přírodovědný i společenskovědní 

charakter, je, v zájmu zachování celistvosti oboru, umístěn celý v této vzdělávací oblasti. 

Vzdělávací oblast Člověk a příroda navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, která na 

elementární úrovni přibližuje přírodovědné poznávání žákům 1. stupně základního vzdělávání, 

a kooperuje především se vzdělávacími oblastmi Matematika a její aplikace, Člověk a 

společnost, Člověk a zdraví a Člověk a svět práce a přirozeně i s dalšími vzdělávacími oblastmi. 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, 

že vede žáka k: 



 zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických 

metod poznávání (pozorování, měření, experiment) i různých metod racionálního 

uvažování, 

 potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, správně 

tyto otázky formulovat a hledat na ně adekvátní odpovědi, 

 způsobu myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních 

faktech více nezávislými způsoby, 

 posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných přírodovědných dat        

pro potvrzení nebo vyvrácení vyslovovaných hypotéz či závěrů, 

 zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům,              

ke svému zdraví i zdraví ostatních lidí, 

 porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního 

prostředí, 

 uvažování a jednání, která preferují  co nejefektivnější využívání zdrojů energie            

v praxi, včetně co nejširšího využívání jejích obnovitelných zdrojů, zejména pak  

slunečního záření, větru, vody a biomasy, 

 utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi potenciálně 

či aktuálně ohrožujícími životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí lidí, 

 

Výuka vzdělávací oblasti Člověk a příroda je realizována v 6. – 9. ročníku v předmětech 

Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis. Hodinové dotace všech předmětu jsou přiřazeny podle 

Učebního plánu ŠVP. 

 

4.6.1 Fyzika 
 

Charakteristika vzdělávacího oboru 

Fyzika je věda zkoumající a vysvětlující zákonitosti, jimiž se řídí děje a stavy v neživé přírodě, 

při nichž se složení látek zpravidla nemění. Předmět Fyzika poskytuje žákům prostředky a 

metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem. Dává jim tím i potřebný 

základ pro lepší pochopení a využívání současných technologií a pomáhá jim lépe se orientovat 

v běžném životě. 

Vzdělávací předmět Fyzika svým činnostním charakterem výuky umožňuje žákům hlouběji 

porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím si uvědomovat i užitečnost přírodovědných 

poznatků a jejich aplikací v praktickém životě. Zvláště významné je, že při studiu přírody 

specifickými poznávacími metodami si žáci osvojují i důležité dovednosti. Žáci se učí zkoumat 

příčiny přírodních procesů, souvislosti či vztahy mezi nimi, klást si otázky (Jak? Proč? Co se 

stane, jestliže?) a hledat na ně odpovědi, vysvětlovat pozorované jevy, hledat a řešit poznávací 

nebo praktické problémy, využívat poznání zákonitostí přírodních procesů pro jejich předvídání 

či ovlivňování. 

 

Žáci postupně poznávají složitost a mnohotvárnost skutečnosti, podstatné souvislosti mezi 

stavem přírody a lidskou činností, především pak závislost člověka na přírodních zdrojích a 

vlivy lidské činnosti na stav životního prostředí a na lidské zdraví. Učí se zkoumat změny 

probíhající v přírodě, odhalovat příčiny a následky ovlivňování důležitých místních i globálních 

ekosystémů a uvědoměle využívat své přírodovědné poznání ve prospěch ochrany životního 

prostředí a principů udržitelného rozvoje. 



  

Výchovně vzdělávací strategie k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 
 

Klíčová kompetence Výchovné a vzdělávací strategie 
Kompetence k učení Podpora rozvoje dovedností a způsobů rozhodování metodami, které 

umožňují přímou zkušenost 

Dostatek informačních zdrojů – knihovna, internet, exkurze atd. 

Propojení informací se skutečným životem 

Práce s informacemi 

Samostatnost, organizace vlastní činnosti 

Vlastní úsudek, iniciativa, tvořivost, zodpovědnost 

Komunikace, spolupráce v týmu 

Poznání vlastních možností 

Prezentace vlastních výsledků 

Chápat smysl vlastní práce 

Práce v motivujícím prostředí 

Práce s přiměřeným učivem 

Hodnocení za to, co žák umí, ne za to, co neumí 

Využívání kladného hodnocení a dobrých výsledků jako motivace 

Výuka bez situací nerovnosti, ponížení apod. 

Stanovení postupných cílů 

Zařazování metod podporujících zvídavost 

Získané vědomosti a poznatky aplikovat v praktickém životě 

Osobní příklad 

Kompetence k řešení 

problémů 

Poznatky nejsou předkládány v hotové podobě 

Uplatňování mezipředmětových vztahů 

Objevování vzájemných příčin a souvislostí přírodních                  

 a společenských jevů a dějů 

Přechod od frontálního vyučování k více aktivizujícím metodám 

Široké uplatnění praktických cvičení 

Uplatňování základních myšlenkových operací – srovnávání, 

analýza, syntéza, zobecňování, abstrakce 

Rozvoj schopnosti logického uvažování 

Řešení problémů na základě kritického zhodnocení informací 

Podpora netradičních způsobů řešení 

Kompetence 

komunikativní 

Prostor pro komunikace různými formami (ústně, písemně, 

výtvarnými prostředky, využitím technických prostředků) 

Dodržování etiky komunikace (věcnost, naslouchání, respektování 

různých názorů – originálních, nezdařených apod.) 

Základ spolupráce a společného prožívání 

Osvojování a správné používání odborné terminologie 

Práce v týmu 

Kompetence sociální  

a personální 

Atmosféra demokracie a přátelství 

Kooperativní učení, spolupráce ve výuce 

Osobní odpovědnost za výsledky společné práce 

Spolupráce učitelů 

Učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za svá rozhodnutí 



Demokracii a svobodu nezaměňovat za anarchii 

Nutnost dodržování mravních hodnot a slušného jednání 

Vhodnou formou prosazovat svoje zájmy 

Učit se argumentovat 

Kompetence občanské Stanovení jasných pravidel pro soužití ve škole – práva, povinnosti, 

sankce 

Vztahy ve škole – úcta, sounáležitost, uznání 

Solidarita s druhými 

Rozvíjení kritických postojů k negativním jevům ve škole  

i společnosti 

Integrace žáků vyžadujících speciální péči 

Vytváření podmínek pro adaptaci žáků z jiných kulturních prostředí 

Ohleduplnost vůči ostatním lidem 

Vhodné prostředí – funkční, estetické, bezpečné – spoluúčast na jeho 

úpravě 

Učit se ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, přírodě, kulturním 

a etickým hodnotám 

Kompetence pracovní Osvojování základních pracovních dovedností a návyků 

Důsledné dodržování bezpečnosti práce při činnostech ve škole 

Účast žáků při úpravách prostředí školy 

Dodržování zásad hygieny práce 

 Vedení k systematické, soustavné a přesné práci 

Chápe význam sebehodnocení a učí se jej uplatňovat 

Uplatňování mezipředmětových vztahů při volbě povolání 

 

 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 
 

2. stupeň 

1. LÁTKY A TĚLESA 

Očekávané výstupy 

žák 

1.1  změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky 

a tělesa 

1.2  uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a 

vzájemně na sebe působí  

1.3  předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané změně jeho teploty 

1.4  využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických 

problémů 

 

Učivo 

měřené veličiny – délka, objem, hmotnost, teplota a její změna, čas 

skupenství látek – souvislost skupenství látek s jejich částicovou stavbou; difúze 

 



2. POHYB TĚLES, SÍLY 

Očekávané výstupy  

žák 

2.1  rozhodne, jaký druh  pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu 

2.2  využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem 

u rovnoměrného pohybu těles 

2.3  změří velikost  působící síly  

2.4  určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, směry 

a výslednici 

2.5  využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání změn pohybu těles při působení 

stálé výsledné síly v jednoduchých situacích 

2.6  aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení praktických problémů 

 

Učivo 

pohyby těles – pohyb rovnoměrný a nerovnoměrný; pohyb přímočarý a křivočarý 

gravitační pole a gravitační síla – přímá úměrnost mezi gravitační silou a hmotností tělesa 

tlaková síla a tlak – vztah mezi tlakovou silou, tlakem a obsahem plochy, na niž síla působí 

třecí síla – smykové tření, ovlivňování velikosti třecí síly v praxi 

výslednice dvou sil stejných a opačných směrů 

Newtonovy zákony – první, druhý (kvalitativně), třetí 

rovnováha na páce a pevné kladce 

 

3. MECHANICKÉ VLASTNOSTI TEKUTIN 

Očekávané výstupy 

žák 

3.1  využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení konkrétních 

praktických problémů 

3.2  předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné tekutině chování tělesa v ní 

 

Učivo 

Pascalův zákon – hydraulická zařízení 

hydrostatický a atmosférický tlak – souvislost mezi hydrostatickým tlakem, hloubkou 

a hustotou kapaliny; souvislost atmosférického tlaku s některými procesy v atmosféře 

Archimédův zákon – vztlaková síla; potápění, vznášení se a plování těles v klidných 

tekutinách 

 

4. ENERGIE 

Očekávané výstupy 

žák 

4.1  určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa 

4.2  využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem 



4.3  využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při 

řešení konkrétních problémů a úloh 

4.4  určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem 

4.5  zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na 

životní prostředí 

 

Učivo 

formy energie – pohybová a polohová energie; vnitřní energie; elektrická energie a výkon; 

výroba a přenos elektrické energie; jaderná energie, štěpná reakce, jaderný reaktor, 

jaderná elektrárna; ochrana lidí před radioaktivním zářením 

přeměny skupenství – tání a tuhnutí, skupenské teplo tání; vypařování a kapalnění; hlavní 

faktory ovlivňující vypařování a teplotu varu kapaliny 

obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie 

 

5. ZVUKOVÉ DĚJE 

Očekávané výstupy 

žák 

5.1  rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí 

pro šíření zvuku 

5.2  posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní prostředí 

 

Učivo 

vlastnosti zvuku – látkové prostředí jako podmínka vzniku šíření zvuku, rychlost šíření 

zvuku v různých prostředích; odraz zvuku na překážce, ozvěna; pohlcování zvuku; 

výška zvukového tónu 

 

6. ELEKTROMAGNETICKÉ A SVĚTELNÉ DĚJE 

Očekávané výstupy 

žák 

6.1  sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma reálného 

obvodu 

6.2  rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí 

6.3  rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností 

6.4  využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických problémů 

6.5  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 

6.6  zapojí správně polovodičovou diodu 

6.7  využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí a zákona 

odrazu světla při řešení problémů a úloh 

6.8  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 

 



Učivo 

elektrický obvod – zdroj napětí, spotřebič, spínač 

elektrické a magnetické pole – elektrická a magnetická síla; elektrický náboj; tepelné 

účinky elektrického proudu; elektrický odpor; stejnosměrný elektromotor; 

transformátor; bezpečné chování při práci s elektrickými přístroji a zařízeními 

vlastnosti světla – zdroje světla; rychlost světla ve vakuu a v různých prostředích; stín, 

zatmění Slunce a Měsíce; zobrazení odrazem na rovinném, dutém a vypuklém zrcadle 

(kvalitativně); zobrazení lomem tenkou spojkou a rozptylkou (kvalitativně); rozklad 

bílého světla hranolem 

 

7. VESMÍR 

Očekávané výstupy 

žák 

7.1  objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce 

a měsíců planet kolem planet 

7.2  odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností 

 

Učivo 

Sluneční soustava – její hlavní složky, planety a jejich vlastnosti 

 

6. ročník 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy 
 Látky a tělesa 1.2 

rozliší na příkladech těleso a látku tělesa a látky  

zjistí zda látka (těleso) patří mezi látky 

(tělesa) plynné, kapalné nebo pevné 

atomy a molekuly  

porovná vlastnosti pevných, plynných      

a kapalných látek (pružnost, křehkost, 

tvárnost, stlačitelnost a podobně)  

Brownův pohyb  

rozliší stavební částice látky (atomy, 

molekuly) 

difúze  

určí z čeho s skládá atom a molekula skupenství pevné, kapalné a plynné  

charakterizuje pojem neustálého pohybu 

částic 

pevné krystalické látky  

uvede jevy, které potvrzují pohyb částic kapaliny  

na příkladech dokáže objasnit difúzi plyny  

porovná částicovou stavbu pevných kapalných a plynných látek a vzájemné silové působení 

mezi částicemi u jednotlivých skupenství 

zdůvodní rozdílné vlastnosti u jednotlivých skupenství na základě částicové stavby a silového 

působení mezi částicemi (rozpínavost, stlačitelnost, tvrdost a podobně) 

charakterizuje hlavní rozdíly v částicovém složení plynných, kapalných  

a pevných látek 

 

  

 

 



Fyzikální veličiny  

a jednotky 

rozlišuje pojem fyzikální veličina  

a fyzikální jednotka 

fyzikální veličina  

správně zapíše výsledek měření výsledek měření a jednotka  

určí chybu měření chyba měření  

charakterizuje soustavu SI a její význam Soustava SI  

 Měření délky pevného tělesa 1.1 

uvede základní jednotku délky, její díly  

a násobky 

jednotky délky  

změří danou délku délkovým měřidlem, 

zapíše výsledek a uvede odchylku měření 

délková měřidla  

vyjadřuje výsledek měření veličiny 

číselnou hodnotou a jednotkou 

měření délky  

používá vhodné typy délkových měřidel opakované měření délky  

rozlišuje typy délkových měřidel podle 

účelu použití 

  

určí aritmetický průměr z naměřených hodnot dané veličiny  

převádí jednotky délky na jednotky dílčí a násobné (mm, cm, m, dm, km)  

 Měření objemu tělesa 1.1 

uvede základní jednotku objemu, její díly 

a násobky 

jednotky objemu  

změří objem kapalného a pevného těles 

při použití odměrného válce a zapíše 

výsledek (s určením odchylky měření) 

měření objemu pevného těles  

vyjadřuje výsledek měření veličiny 

číselnou hodnotou a jednotkou 

měření objemu kapalného tělesa  

převádí jednotky objemu na jednotky dílčí a násobné (mm3, cm3, dm3, m3, l, 

hl, ml) 

 

 Měření hmotnosti tělesa 1.1 

uvede základní jednotku hmotnosti a její 

díly a násobky 

jednotky hmotnosti  

zváží těleso na rovnoramenných vahách    

a zapíše výsledek (s určením odchylky 

měření) 

váhy  

vyjadřuje výsledek vážení číselnou 

hodnotou a jednotkou 

měření hmotnosti pevného tělesa  

převádí jednotky hmotnosti na jednotky 

dílčí a násobné (g, mg, kg, q, t) 

měření hmotnosti kapalného tělesa  

 Hustota 1.4 

uvede jednotky  hustoty hustota látky  

experimentálně určí hustotu látky           

ze změřené hmotnosti a objemu, používá 

vztah 

hodnoty hustoty ve fyzikálních tabulkách 

vyhledává hustotu v tabulkách výpočet hustoty látky  

používá vztahů ρ = m/V a m = ρ . V výpočet hmotnosti látky  

 Měření času 1.1 



uvede základní jednotky času, její díly     

a násobky 

jednotky času  

změří čas a zapíše výsledek (s určením 

odchylky měření) 

měření času  

vyjadřuje výsledek měření veličiny číselnou hodnotou a jednotkou  

převádí jednotky času na jednotky menší a větší (s, min, h, den, rok)  

 

7. ročník 
 

Konkrétní výstup pro žáka Učivo Výstupy 
 Převody jednotek  

 Pohyb tělesa 2.1, 2.2 

rozlišuje klid a pohyb tělesa na základě 

stálosti polohy vzhledem k jinému tělesu 

klid a pohyb tělesa  

v konkrétních situacích pozná, zda je 

těleso v klidu nebo v pohybu 

dráha a trajektorie  

vysvětlí na příkladech rozdíl mezi dráhou 

a trajektorií 

druhy pohybu  

určí jak značíme dráhu a v jakých 

jednotkách ji udáváme 

rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb  

podle tvaru trajektorie rozezná přímočarý 

a křivočarý pohyb 

rychlost rovnoměrného pohybu  

popíše posuvný a otáčivý pohyb dráha při rovnoměrném pohybu 

tělesa 

 

rozezná, na základě znalosti dráhy a času, 

zde jde o pohyb rovnoměrný nebo 

nerovnoměrný 

průměrná rychlost nerovnoměrného pohybu 

používá s porozuměním vztah v = s/t pro rychlost pohybu při řešení problémů a úloh                

a pro měření této rychlosti 

vyjadřuje rychlost v různých jednotkách   

  

 

 

Síla a její měření 

 

 

 

2.3, 2.4, 

7.1 

doloží na příkladech, že působení dvou 

těles je vždy vzájemné 

síla a její znázornění  

posoudí v konkrétní situaci, která dvě 

tělesa na sebe působí 

jednotky síly  

rozlišuje zda působením síly dojde  

ke změně tvaru nebo pohybu 

gravitační síla a gravitační pole  

znázorní orientovanou úsečkou sílu  

o známé velikosti, směr, působišti 

gravitační síla a hmotnost  

charakterizuje gravitační sílu jako 

působení gravitačního pole, které je 

kolem každého tělesa 

měření síly  

objasní pojem gravitační pole Země a určí 

směr gravitační síly 

siloměr  



používá vztah mezi gravitační silou a hmotností          Fg = m *g  

změří danou sílu siloměrem a zapíše 

výsledek 

  

 Skládání a rozkládání sil 2.4 

určí graficky a výpočtem výslednici dvou 

sil stejného a opačného směru 

skládání dvou sil stejného směru  

vysvětlí, kdy dochází k rovnováze sil  

a jakou velikost má v tom případě 

výslednice 

skládání dvou sil opačného směru  

graficky určí výslednici dvou sil různého 

směru 

 

charakterizuje těžiště jako působiště 

gravitační síly na těleso 

 

experimentálně určí polohu těžiště  

objasňuje praktické situace na základě 

poznatku, že poloha těžiště závisí na 

rozložení látky  

v tělese 

 

 Newtonovy pohybové zákony 2.5 

objasní podstatu prvního pohybového 

zákona 

První Newtonův zákon  

objasní podstatu druhého pohybového 

zákona 

Druhý Newtonův zákon  

objasní podstatu třetího pohybového 

zákona 

Třetí Newtonův zákon  

používá znalosti pohybových zákonů k objasňování běžných situací  

 Jednoduché stroje 2.6 

určí rameno síly je-li dáno působiště síly  

a osa otáčení 

účinek síly na těleso otáčivé kolem pevné osy 

používá vztah pro moment síly        

M = F * r 

páka  

vyjádří rovnováhu na páce a kladce 

pomocí momentu sil 

rovnovážná poloha páky  

objasní funkci páky a kladky v praxi užití páky  

porovná kladku pevnou, volnou  

a kladkostroj a jejich praktické využití 

pevná kladka  

 volná kladka a kladkostroj  

 Mechanické vlastnosti pevných 

látek 

 

charakterizuje tlakovou sílu tlaková síla  

používá vztah pro výpočet tlaku                

p = F/S 

tlak   

uvede základní jednotku tlaku, její díly  

a násobky 

tlak v praxi  

uvede příklady jak můžeme zvětšit     

nebo zmenšit tlak v konkrétních situacích 

třecí síla, tření  



vysvětlí jak můžeme třecí sílu zvětšit 

nebo zmenšit a popíše na konkrétních 

příkladech 

tření v praxi  

 Přímočaré šíření světla 6.7 

charakterizuje zdroj světla jako těleso, 

které samo vysílá světlo 

světelné zdroje, optické prostředí  

rozliší zdroj světla od tělesa, které světlo 

odráží 

světelný paprsek, stín  

charakterizuje bodový a plošný zdroj měsíční fáze  

rozlišuje konkrétní optická prostředí 

(průhledné, průsvitné, neprůhledné) 

zatmění Slunce a Měsíce  

objasní a načrtne vznik rozbíhavého         

a rovnoběžného svazku paprsků 

rychlost světla  

vysvětlí vznik stínů a polostínů za tělesem   

objasní vznik zatmění Slunce a Měsíce   

uvede rychlost světla   

 Odraz světla na rozhraní dvou 

prostředí 

6.7 

vysvětlí s pomocí nákresu zákon odrazu 

světla 

odraz světla na rovinném rozhraní dvou prostředí 

objasní princip zobrazení rovinným 

zrcadlem na základě zákona odrazu světla 

zobrazení předmětu rovinným zrcadlem 

rozlišuje duté a vypuklé kulové zrcadlo kulová zrcadla  

graficky znázorní ohnisko a ohniskovou 

vzdálenost 

odraz paprsků význačného směru na kulovém 

zrcadle 

popíše a nákresem znázorní paprsky 

význačného směru na kulovém zrcadle 

zobrazení předmětu kulovým zrcadlem 

graficky znázorní zobrazení předmětu kulovým zrcadlem  

 Lom světla na rozhraní dvou 

optických prostředí 

 

 

 

 

 

6.8 

určí ze znalosti úhlu dopadu a úhlu lomu 

paprsku na rozhraní dvou prostředí nebo  

ze znalosti rychlosti světla v těchto 

prostředích zda nastává lom od kolmice 

nebo ke kolmici 

zobrazení tenkou čočkou  

rozezná spojku a rozptylku lom světla na rovinném rozhraní dvou optických 

prostředí 

zakreslí ohnisko a ohniskovou vzdálenost čočky  

popíše a zakreslí, jak se chovají paprsky 

význačného směru na tenké spojce  

a rozptylce 

průchod paprsků význačného směru  

graficky znázorní zobrazení předmětu 

spojkou a rozptylkou 

zobrazení předmětu tenkou čočkou  



objasní lom světla na optickém hranolu  

a rozklad světla 

rozklad světla   

uvede konkrétní příklady rozkladu světla   

 

 

8. ročník 
 

Konkrétní výstup pro žáka Učivo Výstupy 
 Mechanické vlastnosti kapalin 3.1, 3.2 

objasnit podstatu Pascalova zákona Pascalův zákon  

charakterizuje hydrostatický tlak hydraulické zařízení  

ukáže využití Pascalova zákona  

v hydraulickém zařízení a počítá 

konkrétní hodnoty 

účinky gravitační síly Země na kapalinu 

popíše účinky gravitační síly na kapalinu hydrostatický tlak  

objasní vznik vztlakové síly při ponoření 

tělesa do kapaliny 

vztlaková síla působící na těleso v kapalině 

objasní podstatu Archimédova zákona Archimédův zákon  

určí porovnáním vztlakové a gravitační 

síly zda se těleso potopí nebo bude plovat 

potápění, plování a vznášení stejnorodého tělesa  

v  kapalině 

 potápění, plování a vznášení nestejnorodého tělesa 

v kapalině 

 Mechanické vlastnosti plynů 3.1, 3.2 

charakterizuje atmosférický tlak atmosféra Země  

objasní princip rtuťového tlakoměru  

a aneroidu 

atmosférický tlak  

určí normální tlak a změny 

atmosférického tlaku v závislosti  

na nadmořské výšce 

měření a změny atmosférického 

tlaku 

 

vysvětlí pojem vztlaková síla v atmosféře  vztlaková síla působící na těleso v atmosféře 

Země 

uvede příklady praktického využití 

vztlakové síly 

tlak plynu v uzavřené nádobě  

určí ze znalosti tlaku v uzavřené nádobě  

a tlaku atmosférického přetlak či podtlak  

v nádobě 

manometr  

popíše k čemu se používá manometr a jak toto zařízení funguje  

 Práce a energie 4.1, 4.2, 

4.3 

uvede základní jednotku práce a výkonu, 

jejich díly a násobky 

mechanická práce a výkon  

používá vztah W = F * s pro řešení 

problémů a úloh pro práci 

 

používá vztah P = W/t pro řešení 

problémů a úloh pro výkon 

  

objasní souvislost mezi konáním práce  

a pohybovou a polohovou energií 

polohová energie, pohybová energie 

tělesa 

 



vysvětlí závislost energie  

na rychlosti, hmotnost a výšce, využívá 

znalosti k řešení konkrétních situací 

přeměna polohové a pohybové energie (zákon 

zachování energie) 

na pohybu tělesa v gravitačním poli vysvětlí změny a přeměny různých druhů 

energie – Zákon zachování energie 

 

 Vnitřní energie  

charakterizuje vnitřní energii tělesa jako 

celkovou polohovou a pohybovou energii 

jeho částic 

vnitřní energie tělesa  

porovná vnitřní energii tělesa ze znalosti 

teplot tělesa 

změna vnitřní energie tělesa při konání práce 

 Měření teploty tělesa 1.1, 1.3 

posoudí, zda se objem tělesa při dané 

změně teploty zvětší nebo zmenší 

změna objemu kapalného a plynného tělesa pří 

zahřívání a ochlazování 

posoudí, zda se délka tyče při dané změně 

teploty zvětší nebo zmenší 

změna délky kovové tyče při zahřívání  

a ochlazování 

popíše princip teploměru teploměr  

uvede typy teploměrů a kde se používají jednotky teploty  

uvede jednotky teploty měření teploty  

změří teplotu a rozdíl teplot a zapíše 

výsledek 

  

určí v jednoduchých případech,             

zda změna vnitřní energie nastala 

tepelnou výměnou nebo konáním práce 

změna vnitřní energie při tepelné výměně 

rozezná v přírodě i v praktickém životě 

některé formy tepelné výměny (záření, 

vedení) 

měrná tepelná kapacita  

 Teplo a změny skupenství 4.3, 4.4 

rozděluje látky do skupenství na základě 

typických vlastností 

skupenství a vlastnosti látek  

určuje částicové vlastnosti látek podle 

skupenství 

částicová stavba látek  

pro určení přijatého a odevzdaného tepla 

používá vztah Q = m * c * (t2 - t1) 

teplo, teplota  

vyhledá v tabulkách hodnoty měrné 

tepelné kapacity látek 

  

na základě hodnoty měrné tepelné 

kapacity určí některé tepelné vlastnosti 

látek 

  

rozpozná základní skupenské poměry 

(tání, tuhnutí, kapalnění, vypařování atd.) 

ve svém okolí a v přírodě 

Var, vypařování, kapalnění tání a 

tuhnutí, sublimace, desublimace 

 

určí skupenské teplo tání tělesa   

vymezí hlavní faktory, na nichž závisí 

rychlost vypařování kapaliny a teplota 

varu kapaliny a využívá tyto poznatky  

k řešení problémů a úloh 

  

vymezí podmínky, za nichž nastává kapalnění vodní páry ve vzduchu a využívá tyto poznatky 

k řešení problémů a úloh 



 Elektrostatický náboj  

popíše složení atomu model atomu  

uvede, čím se liší atomy různých prvků atomy různých chemických prvků  

uvede druh elektrického náboje protonu, 

elektronu, neutronu a atomu 

ionty   

určí na základě znalosti druhu náboje,  

zda se dvě tělesa budou přitahovat, 

odpuzovat nebo na sebe nebudou 

elektricky působit 

  

objasní pojem elektrování těles elektrování tělese  

ověří existenci elektrického pole elektrické pole, elektroskop  

popíše elektrické pole pomocí siločar vodiče a izolanty  

 siločáry elektrického pole  

 

9. ročník 
 

Konkrétní výstup pro žáka Učivo Výstupy 
 Zákony elektrického proudu  

v obvodech 

6.1, 6.3, 

6.4 

podle schématu sestaví elektrický obvod zdroje elektrického napětí  

rozlišuje mezi pojmy otevřený a uzavřený 

elektrický obvod  

jednoduchý a rozvětvený elektrický obvod 

sestavení elektrického obvodu 

vysvětlí pojem zkrat a objasní princip 

pojistky 

pojistka  

obecně charakterizuje elektrický proud   

stanoví, jaký elektrický proud bude 

procházet obvodem při vyšším napětí 

elektrický proud a napětí  

uvede základní jednotku elektrického 

proudu, její díly 

podmínky vedení elektrického proudu v látce 

měří elektrický proud ampérmetrem   

uvede základní jednotku napětí, její díly  

a násobky 

směr elektrického proudu v obvodu  

měří elektrické napětí voltmetrem měření elektrického proudu a napětí  

sestaví jednoduchý zdroj elektrického 

napětí 

  

rozlišuje mezi zdroji různého napětí   

rozliší izolant a vodič, rozdíl zdůvodní vodiče elektrického proudu  

a izolanty 

vymezí rozdíl mezi jednoduchým  

a rozvětveným elektrickým obvodem 

  

objasní mechanismus vedení elektrického 

proudu v kovech, jako usměrněný pohyb 

volných elektronů, v kapalinách, jako 

usměrněný pohyb volných iontů,  

a v plynech jako usměrněný pohyb 

volných iontů a elektronů 

tepelné účinky elektrického proudu 

 

 

objasní Ohmův zákon Ohmův zákon, elektrický odpor 

vodiče 

 



uvede hlavní jednotku elektrického 

odporu, její násobky a díly 

 

používá vztah R = U/I pro odpor vodiče 

při řešení úloh a problémů 

  

používá s porozuměním poznatek  

o závislosti odporu vodiče na jeho délce, 

průřezu, teplotě a materiálu 

  

zjišťuje celkový odpor při paralelním  

a sériovém zapojení rezistorů                         sériové a paralelní zapojení                

                                                                        elektrických obvodů 

 

používá s porozuměním vztahy  

pro elektrickou práci  W = U*I*t  

a elektrický výkon P = U*I                            elektrická práce, elektrický výkon  

                                                                        a příkon 

uvede, že při průchodu elektrického               tepelné účinky elektrického proudu 

proudu se vodič zahřívá a určí, zda  

se zahřívá více nebo méně při průchodu  

většího proudu                                                 

 

uvede příklady tepelných spotřebičů tepelné elektrické spotřebiče 

zásady správného použití 

elektrického spotřebiče 

 

 Magnetické vlastnosti látek  

stanoví rozdíl mezi přírodními a umělými 

magnety 

magnety přírodní a umělé  

popíše póly magnetu a stanoví, jaké póly 

magnetu se přitahují a jaké se odpuzují 

póly magnetu  

vysvětlí pojem magnetické pole  

a předvede, jak se projevuje 

magnetické pole, indukční čáry 

magnetického pole 

 

objasní pojem magnetizace magnetizace látky  

rozlišuje magneticky měkkou a tvrdou 

ocel 

  

rozlišuje dočasný a trvalý magnet   

 Elektromagnetické jevy 6.5 

uvede, že kolem elektrického vodiče je 

magnetické pole 

magnetické pole cívky s elektrickým proudem 

popíše cívku a nakreslí schématickou 

značku 

elektromagnet  

znázorní průběh magnetického pole  

okolo cívky indukčními čarami, označí 

severní a jižní pól cívky 

  

určí, jaké bude  magnetické pole  

při větším proudu 

otáčivý účinek stejnorodého magnetického pole  

na cívku s elektrickým proudem 

uvede příklady využití elektromagnetu  

v praxi 

  

na základě poznatku, že magnetické pole  

působí na cívku s proudem dovede 

objasnit činnost stejnosměrného 

elektromotoru 

stejnosměrný elektromotor  



objasní pojem elektromagnetické indukce,    elektromagnetická indukce 

indukovaný proud  

a indukované napětí 

 

 Střídavý proud 4.4, 6.2 

popíše princip vzniku střídavého proudu  

a napětí 

vznik střídavého proudu  

charakterizuje střídavé napětí pomocí 

periody a kmitočtu 

veličiny střídavého proudu  

a střídavého napětí 

rozlišuje stejnosměrný a střídavý proud 

na základě jejich časového průběhu 

  

určí periodu střídavého proudu (napětí)  

z jeho kmitočtu a naopak 

  

objasní činnost transformátoru transformátor   

požívá s porozuměním transformační 

vztah 

  

uvede příklady použití transformátoru  

v praxi 

  

rozlišuje různé typy elektráren  Elektrárny, rozvod elektrické energie  

rozlišuje vliv různých typů elektráren            vliv elektráren na životní prostředí 

na životní prostředí 

 

 Polovodiče 6.6 

objasní částicovou podstatu polovodiče vlastní polovodiče  

rozlišuje vlastní a příměsové polovodiče příměsové polovodiče  

objasní mechanismus vedení elektrického 

proudu jako usměrněný pohyb volných 

elektronů a děr 

vedení elektrického proudu  

v polovodičích 

 

zapojí diodu, pozná zapojení  

v propustném a závěrném směru 

dioda  

pozná některé další polovodičové 

součástky 

  

 Zvukové jevy 5.1, 5.2 

charakterizuje zdroj zvuku obecně zvuk, zdroje zvuku, šíření zvuku  

uvede konkrétní příklady zdrojů zvuku tón, výška tónu a kmitočet  

rozlišuje, ve kterých prostředích se zvuk 

šíří rychleji a kde pomaleji, uvede 

příklady z praxe 

  

odlišuje tón od hluku   

využívá poznatku, že výška tónu je tím  

větší čím větší je kmitočet 

 

vymezí některé možnosti zmenšování           hlasitost zvuku 

škodlivých vlivů nadměrného hluku  

na člověka 

 

objasní odraz zvuku jako odraz zvukového   odraz zvuku 

rozruchu od překážky  

a objasní vznik ozvěny 

 

 Jaderná energie  

objasní pojmy jaderná síla, jaderná 

energie 

jaderná síla  



určí, co udává protonové a nukleonové 

číslo 

  

rozliší přirozené radionuklidy a umělé 

radionuklidy 

  

uvede, kde a k čemu se využívá přirozená 

radioaktivita 

  

rozlišuje mezi přirozenou radioaktivitou  

a jadernou reakcí 

přirozená radioaktivita  

uvede rozdíl mezi syntézou a štěpením jaderné štěpení, jaderná syntéza  

objasní pojem řetězové reakce   

vysvětlí princip jaderného reaktoru jaderný reaktor a jaderná elektrárna  

uvede výhody a nevýhody jaderné 

elektrárny 

 4.4 

 Vesmír 7.1, 7.2 

vymezí Sluneční soustavu jako soustavu 

tvořenou Sluncem a planetami 

Sluneční soustava  

vymezí hlavní složky Sluneční soustavy 

(Slunce, planety, měsíce, planetky, 

komety) 

Slunce, planety a ostatní tělesa v Sluneční 

soustavě 

rozliší vnitřní a vnější planety na základě 

jejich stavby 

  

charakterizuje měsíce, komety  

a meteority 

  

 

 

Průřezová témata 
 

Osobnostní a sociální výchova 

Ročník Předmět Téma 

6. – 9. F Laboratorní a skupinové práce 

 

 

Výchova demokratického občana 

Ročník Předmět Téma 

6. – 9. F Laboratorní a skupinové práce 

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Ročník Předmět Téma 

6. F Soustava SI – fyzikální jednotky 

8.  F Motory, automobilismus, doprava 

9. F Výroba a rozvod elektrické energie – elektrárny 

 

Multikulturní výchova 

Ročník Předmět Téma 

6. – 9. F Laboratorní a skupinové práce 



 

Environmentální výchova 

Ročník Předmět Téma 

6. F Teplotní roztažnost 

7. F Pohyb těles – slovní úlohy 

7. F Páka, kladka, kladkostroj – využití 

8. F Atmosférický tlak 

8. F Hydrostatický tlak 

8. F Zákon zachování energie 

8. F Tepelná výměna (záření, vedení, dotyk) 

8. F Změny skupenství 

8. F Elektrostatické pole, uzemnění 

9. F Zásady správného použití elektrického spotřebiče 

9. F Elektromagnety – použití 

9. F Stejnosměrný elektromotor 

9. F Elektrárny 

9. F Akustika – nadměrný hluk, ozvěna, akustika místností 

9. F Jaderné elektrárny 

 

Mediální výchova 

Ročník Předmět Téma 

8.  F PC prezentace – zpracování různých témat 

9. F Akustika – vysílače a přijímače zvuku 

9. F PC prezentace – zpracování různých témat 

9. F Jaderné elektrárny – prezentace v médiích (Tv, internet apod.) 

 

Finanční gramotnost 

Ročník Předmět Téma 

9. F Energetické třídy spotřebičů vzhledem k ceně 

9. F Spotřeba elektrické energie a finanční náročnost 

9. F Úsporná energetická opatření 

9. F Obnovitelné zdroje energie 

   

 

4.6.2 Chemie 
 

Charakteristika vzdělávacího oboru 
 

Chemie je přírodní věda, která zkoumá složení, strukturu, vlastnosti a vzájemné přeměny látek, 

které nás obklopují. Učí vnímat okolní svět a jeho změny v souvislostech a vysvětluje podstatu 

chemických přeměn i s dopadem na člověka a prostředí, ve kterém žije. Vychovává 

k uvážlivému využívání přírodních zdrojů a lidských poznatků s ohledem na trvale udržitelný 

rozvoj. 

 



Výchovně vzdělávací strategie k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 
 

Klíčová kompetence Výchovné a vzdělávací strategie 
Kompetence k učení Podpora rozvoje dovedností a způsobů rozhodování metodami, které 

umožňují přímou zkušenost 

Dostatek informačních zdrojů – knihovna, internet, exkurze atd. 

Propojení informací se skutečným životem 

Samostatnost, organizace vlastní činnosti 

Komunikace, spolupráce v týmu 

Prezentace vlastních výsledků 

Práce v motivujícím prostředí 

Práce s přiměřeným učivem 

Hodnocení za to, co žák umí, ne za to, co neumí 

Stanovení postupných cílů 

Získané vědomosti a poznatky aplikovat v praktickém životě 

Osobní příklad 

Kompetence k řešení 

problémů 

Poznatky nejsou předkládány v hotové podobě 

Uplatňování mezipředmětových vztahů 

Objevování vzájemných příčin a souvislostí přírodních  

a společenských jevů a dějů 

Široké uplatnění praktických cvičení 

Uplatňování základních myšlenkových operací – srovnávání, 

analýza, syntéza, zobecňování, abstrakce 

Rozvoj schopnosti logického uvažování 

Podpora netradičních způsobů řešení 

Kompetence 

komunikativní 

Prostor pro komunikace různými formami (ústně, písemně, 

výtvarnými prostředky, využitím technických prostředků) 

Dodržování etiky komunikace (věcnost, naslouchání, respektování 

různých názorů – originálních, nezdařených apod.) 

Základ spolupráce a společného prožívání 

Osvojování a správné používání odborné terminologie 

Práce v týmu 

Kompetence sociální  

a personální 

Atmosféra demokracie a přátelství 

Kooperativní učení, spolupráce ve výuce 

Osobní odpovědnost za výsledky společné práce 

Učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za svá rozhodnutí 

Demokracii a svobodu nezaměňovat za anarchii 

Nutnost dodržování mravních hodnot a slušného jednání 

Vhodnou formou prosazovat svoje zájmy 

Učit se argumentovat 

Kompetence občanské Stanovení jasných pravidel pro soužití ve škole – práva, povinnosti, 

sankce 

Vztahy ve škole – úcta, sounáležitost, uznání 

Solidarita s druhými 

Integrace žáků vyžadujících speciální péči 

Vytváření podmínek pro adaptaci žáků z jiných kulturních prostředí 

Ohleduplnost vůči ostatním lidem 



Vhodné prostředí – funkční, estetické, bezpečné – spoluúčast na jeho 

úpravě 

Učit se ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, přírodě, 

kulturním a etickým hodnotám 

Kompetence pracovní Osvojování základních pracovních dovedností a návyků 

Důsledné dodržování bezpečnosti práce při činnostech ve škole 

Dodržování zásad hygieny práce 

Vedení k systematické, soustavné a přesné práci 

Chápe význam sebehodnocení a učí se jej uplatňovat 

Uplatňování mezipředmětových vztahů při volbě povolání 

 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 
 

2. stupeň 

1. POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE 

Očekávané výstupy 

žák 

1.1  určí společné a rozdílné vlastnosti látek  

1.2  pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými látkami a hodnotí jejich 

rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných dostupných látek, se kterými zatím pracovat 

nesmí 

1.3 objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s únikem nebezpečných 

látek 

 

Učivo 

vlastnosti látek – hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na 

vlastnosti a stav látek. 

zásady bezpečné práce – ve školní pracovně (laboratoři) i v běžném životě 

nebezpečné látky a přípravky – bezpečnostní věty, varovné značky a jejich význam 

mimořádné události – havárie chemických provozů, úniky nebezpečných látek 

 

2. SMĚSI 

Očekávané výstupy 

žák 

2.1  rozlišuje směsi a chemické látky 

2.2  vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok daného složení 

2.3  vysvětlí základní faktory ovlivňující rozpouštění pevných látek 

2.4  navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek směsí o známém složení; uvede 

příklady oddělování složek v praxi 

2.5  rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich výskytu a použití 

2.6  uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v pracovním prostředí a domácnosti, 

navrhne nejvhodnější preventivní opatření a způsoby likvidace znečištění 

 



Učivo 

směsi – různorodé, stejnorodé roztoky; hmotnostní zlomek a koncentrace roztoku; 

koncentrovanější, zředěnější, nasycený a nenasycený roztok; vliv teploty, míchání a 

plošného obsahu pevné složky na rychlost jejího rozpouštění do roztoku; oddělování 

složek směsí (usazování, filtrace, destilace, krystalizace, sublimace) 

voda – destilovaná, pitná, odpadní; výroba pitné vody; čistota vody 

vzduch – složení, čistota ovzduší, ozonová vrstva 

 

3. ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK A CHEMICKÉ PRVKY 

Očekávané výstupy 

žák 

3.1  používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech 

3.2  rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a pojmy užívá ve správných 

souvislostech 

3.3  orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy 

a usuzuje na jejich možné vlastnosti 

 

Učivo 

částicové složení látek – molekuly, atomy, atomové jádro, protony, neutrony, elektronový 

obal a jeho změny v chemických reakcích, elektrony 

prvky – názvy, značky, vlastnosti a použití vybraných prvků, skupiny a periody v periodické 

soustavě chemických prvků; protonové číslo 

chemické sloučeniny – chemická vazba, názvosloví jednoduchých anorganických 

a organických sloučenin 

 

4. CHEMICKÉ REAKCE 

Očekávané výstupy 

žák 

4.1  rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky důležitých 

chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich využívání 

4.2  přečte chemické rovnice a s užitím zákona zachování hmotnosti vypočítá hmotnost 

výchozí látky nebo produktu 

4.3  aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemických reakcí v praxi a při 

předcházení jejich nebezpečnému průběhu 

Učivo 

chemické reakce – zákon zachování hmotnosti, chemické rovnice, látkové množství, 

molární hmotnost 

klasifikace chemických reakcí – slučování, neutralizace, reakce exotermní a endotermní 

faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí – teplota, plošný obsah povrchu výchozích 

látek, katalýza 

chemie a elektřina – výroba elektrického proudu chemickou cestou 

 

 



5. ANORGANICKÉ SLOUČENINY 

Očekávané výstupy 

žák 

5.1  porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů 

a solí a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na životní prostředí 

5.2  vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv na životní prostředí a uvede opatření, 

kterými jim lze předcházet 

5.3  orientuje se na stupnici pH, změří reakci roztoku univerzálním indikátorovým papírkem 

a uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi 

 

Učivo 

oxidy – názvosloví, vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů 

kyseliny a hydroxidy – kyselost a zásaditost roztoků; vlastnosti, vzorce, názvy a použití 

vybraných prakticky významných kyselin a hydroxidů 

soli kyslíkaté a nekyslíkaté – vlastnosti, použití vybraných solí, oxidační číslo, názvosloví, 

vlastnosti a použití vybraných prakticky významných halogenidů 

 

6. ORGANICKÉ SLOUČENINY 

Očekávané výstupy 

žák 

6.1  rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití 

6.2  zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady 

produktů průmyslového zpracování ropy 

6.3  rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití 

6.4  orientuje se ve výchozích látkách a produktech fotosyntézy a koncových produktů 

biochemického zpracování, především bílkovin, tuků, sacharidů. 

6.5  určí podmínky postačující pro aktivní fotosyntézu 

6.6  uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů 

 

Učivo 

uhlovodíky – příklady v praxi významných alkanů, uhlovodíků s vícenásobnými vazbami 

a aromatických uhlovodíků 

paliva – ropa, uhlí, zemní plyn, průmyslově vyráběná paliva  

deriváty uhlovodíků – příklady v praxi významných alkoholů a karboxylových kyselin 

přírodní látky – zdroje, vlastnosti a příklady funkcí bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů 

v lidském těle 

 

7. CHEMIE A SPOLEČNOST 

Očekávané výstupy 

žák 

7.1  zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska trvale udržitelného 

rozvoje na Zemi 

7.2  aplikuje znalosti o principech hašení požárů na řešení modelových situací z praxe 



7.3  orientuje se v  přípravě a využívání různých látek v praxi a jejich vlivech na životní 

prostředí a zdraví člověka 

 

Učivo 

chemický průmysl v ČR – výrobky, rizika v souvislosti s životním prostředím, recyklace 

surovin, koroze 

průmyslová hnojiva 

tepelně zpracovávané materiály – cement, vápno, sádra, keramika 

plasty a syntetická vlákna – vlastnosti, použití, likvidace 

detergenty a pesticidy, insekticidy 

hořlaviny – význam tříd nebezpečnosti 

léčiva a návykové látky 

 

8. ročník 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  
 Pozorování, pokus a bezpečnost 

práce 

 Chemie 

určí společné a rozdílné vlastnosti látek Vlastnosti látek 1.1. 

pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a 

běžně používanými látkami 

pokus jako důležitý postup             

v chemii 

 7.2., 7.3. 

hodnotí jejich rizikovost, posoudí 

nebezpečnost vybraných dostupných látek  

zásady bezpečnosti práce při 

školních experimentech i v běžném 

životě 

 7.2.,7.3. 

 Směsi   

rozliší směs a chemickou látku směsi a jejich složky 2.1.  

počítá hmotnostní zlomek složek  

v roztoku 

hmotnostní zlomek  

 

 2.2. 

Připraví roztok o daném složení Koncentrace roztoků, nasycený a 

nenasycený roztok 

 2.2., 2.3. 

navrhne, vysvětlí a prakticky provede 

oddělování složek směsí 

oddělování složek směsi 

(usazování, filtrace, destilace, 

krystalizace, sublimace) 

2.4. 

rozliší různé druhy vod a uvede příklady 

jejich výskytu a použití 

Voda – vlastnosti, výskyt, význam  2.5. 

popíše složení vzduchu , vznik inverze  

a smogu 

Vzduch – vlastnosti, význam  2.5. 

uvede příklady znečišťování vody  

a vzduchu v pracovním prostředí  

a v domácnosti a navrhne preventivní 

opatření a způsob likvidace znečištění 

výroba pitné vody, čistírny vody 

vzduch - složení, čistota ovzduší, 

ozónová vrstva, teplotní inverze, 

smog 

 2.6. 

 Složení látek a chemická vazba   

používá pojmy atom a molekula  Stavba atomu a molekuly  3.1. 

uvede obsah pojmu chemický prvek, 

používá chemické značky vybraných prvků 

Chemické prvky  3.2. 



charakterizuje obsah pojmu chemická vazba 

a vznik molekul 

Chemická vazba, molekula, 

sloučenina 

 3.1., 3.2. 

vysvětlí pojem molekula Stavba chemických látek  3.1., 3.2. 

rozliší chemické prvky a chemické 

sloučeniny 

Prvky a sloučeniny  3.1., 3.2. 

 Chemické prvky   

rozlišuje kovy a nekovy a charakterizuje 

vlastnosti a použití některých vybraných 

prvků 

vlastnosti a využití některých 

vybraných prvků 

Chemie:  

3.3 

orientuje se v periodické soustavě prvků, 

využívá znalostí o periodické soustavě 

periodický zákon  3.3. 

 Chemické reakce   

rozliší výchozí látky a produkty chemických 

reakcí 

chemické reakce, reaktanty, 

produkty 

Chemie: 

4.1. 

uvede příklady prakticky důležitých 

chemických reakcí, provede jejich 

klasifikaci 

klasifikace chemických reakcí  4.1. 

zapisuje jednoduché chemické rovnice a 

aplikuje zákon zachování hmotnosti 

chemická rovnice  4.2. 

používá veličinu látkové množství  Látkové množství  4.2. 

vypočítá molární hmotnost sloučeniny  molární hmotnost  4.2. 

Aplikuje poznatky o podmínkách 

ovlivňujících průběh chemické reakce 

Vliv na průběh chemické reakce 4.3. 

 Oxidy a halogenidy   

Používá názvosloví oxidů a halogenidů Názvosloví anorganických 

sloučenin 

Chemie: 5.1  

charakterizuje nejvýznamnější vlastnosti a 

použití vybraných oxidů a halogenidů 

Oxidy a halogenidy  5.1. 

popíše princip skleníkového efektu, 

kyselých dešťů a freonů 

Vybrané oxidy a halogenidy  5.2. 

 Kyseliny a hydroxidy   

zapíše vzorce a charakterizuje vlastnosti 

vybraných prakticky významných kyselin a 

hydroxidů a poskytuje první pomoc při 

zasažení pokožky roztokem kyseliny  

a hydroxidu 

vlastnosti, vzorce, názvy  

a použití vybraných prakticky 

významných kyselin a hydroxidů 

Chemie: 

5.1, 5.2. 

   

 

9. ročník 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy 
rozlišuje kyselé a zásadité roztoky 

pomocí indikátorů a uvede příklady 

takových roztoků, změří pH roztoku 

univerzálním indikátorovým papírkem  

Kyselé a zásadití roztoky, pH, 

indikátory 

5.3. 



a určí, zda se jedná o kyselý nebo 

zásaditý roztok 

 Soli   

Používá názvosloví solí Názvosloví solí Chemie: 

5.1. 

seznámí se s různými možnostmi přípravy 

solí 

Neutralizace a její využití, příprava 

solí 

 5.3. 

uvede příklady využití solí  Vlastnosti a použití vybraných solí, 

průmyslová hnojiva, stavební 

pojiva, keramika 

 5.1. 

Žák: Výpočty v chemii   

řeší výpočtové úlohy z chemických 

rovnic 

výpočty z chemických rovnic Chemie: 4.2 

počítá látkovou koncentraci roztoků výpočet látkové koncentrace  4.2. 

 Redoxní reakce   

rozeznává redoxní reakce mezi ostatními 

chemickými reakcemi a určuje v zápisu 

chemických rovnic oxidaci a redukci 

redoxní reakce  

a jejich praktický význam 

Chemie: 4.1 

vysvětlí princip elektrolýzy elektrolýza a její průmyslové 

využití  

 5.1. 

vysvětlí podstatu výroby železa a oceli výroba železa, oceli  3.3. 

 Uhlovodíky   

zapíše vzorce, popíše výskyt, vlastnosti  

a použití vybraných v praxi významných 

uhlovodíků 

příklady v praxi významných 

alkanů, cykloalkanů, uhlovodíků  

s násobnými vazbami  

a arenů 

Chemie: 

6.1. 

Popíše zpracování, ropy, uvede produkty 

této výroby a jejich význam  

Uhlí, ropa, zemní plyn  2.6., 6.2. 

zhodnotí z ekologického hlediska 

využívání různých paliv 

fosilní paliva, vyráběná paliva  2.6., 7.1. 

popíše nebezpečí a zásady bezpečného 

užívání topných plynů v domácnosti 

exotermické a endotermické reakce  7.2. 

 Deriváty uhlovodíků   

napíše vzorce, uvede vlastnosti a použití 

vybraných důležitých derivátů 

uhlovodíků 

Halogenderiváty, alkoholy, fenoly, 

organické kyseliny, aldehydy, 

ketony 

 6.3. 

popíše zdroje a vlastnosti tuků a jejich 

vhodný obsah ve stravě člověka 

tuky  6.6. 

uvede výchozí látky, produkty  

a podmínky fotosyntézy 

Sacharidy  6.6., 6.4. 

popíše zdroje, vlastnosti a použití 

uvedených sacharidů 

sacharidy  6.6. 

vyjmenuje příklady zdrojů bílkovin  bílkoviny  6.6. 



a uvede důvody a obecné zásady           

pro jejich začlenění do stravy 

 Seznámí se s významem biokatalyzátorů vitamíny, enzymy, hormony 6.6.  

 Chemie ve společnosti   

vyjmenuje příklady plastů a syntetických 

vláken, zná jejich vlastnosti, výhody  

a nevýhody při jejich používání 

Plasty a syntetická vlákna Chemie: 

7.1. 

Seznámí se s významem chemického 

průmyslu pro život člověka 

 Detergenty, pesticidy, léčiva, 

stavební pojiva, návykové látky 

 7.3. 

 

 

Průřezová témata 
 

Osobnostní a sociální výchova 

Ročník Předmět Téma 

8. – 9. Ch Všechny laboratorní práce 

 

Výchova demokratického občana 

Ročník Předmět Téma 

 Ch  

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Ročník Předmět Téma 

 Ch  

 

Multikulturní výchova 

Ročník Předmět Téma 

 Ch  

 

 

Environmentální výchova 

Ročník Předmět Téma 

8. Ch Voda a vzduch – základ života 

9. Ch Vyčerpatelné a nevyčerpatelné zdroje energie 

9. Ch Uhlovodíky a automobilismus 

9. Ch Chemie slouží i ohrožuje 

 

Mediální výchova 

Ročník Předmět Téma 

 Ch  

 

 



Finanční gramotnost 

Ročník Předmět Téma 

8. Ch Laboratorní řád – pořizovací náklady pomůcek 

8. Ch Šetrné zacházení s chemikáliemi 

8. Ch Pořizovací ceny látek běžně potřebných v domácnosti 

8. Ch Informace o obyčejných látkách se stejnými účinky jako mívají 

předražené výrobky např. z reklam 

8. Ch Dvouprvkové sloučeniny – názvosloví, použití 

8. Ch Kyselé a zásadité látky – vlastnosti, použití 

9. Ch Ropný průmysl, automobilismus, ceny ropy, benzínu a nafty 

9. Ch Pořizovací ceny látek běžně potřebných v domácnosti 

9. Ch Informace o obyčejných látkách se stejnými účinky jako mívají 

předražené výrobky např. z reklam 

   

 

 

4.6 Člověk a příroda 
 

Charakteristika vzdělávací oblasti 
 

Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním 

přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům         a 

jejich zákonitostem. Dává jim tím i potřebný základ pro lepší pochopení a využívání 

současných technologií a pomáhá jim lépe se orientovat v běžném životě. 

V této vzdělávací oblasti dostávají žáci příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož součásti 

jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Na takovém poznání je založeno i 

pochopení důležitosti udržování přírodní rovnováhy pro existenci živých soustav, včetně 

člověka. Vzdělávací oblast také významně podporuje vytváření otevřeného myšlení 

(přístupného alternativním názorům), kritického myšlení a logického uvažování. 

Vzdělávací obory vzdělávací oblasti Člověk a příroda, jimiž jsou Fyzika, Chemie, Přírodopis 

a Zeměpis, svým činnostním a badatelským charakterem výuky umožňují žákům hlouběji 

porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím si uvědomovat i užitečnost přírodovědných 

poznatků a jejich aplikací v praktickém životě. Zvláště významné je,             že při studiu přírody 

specifickými poznávacími metodami si žáci osvojují i důležité dovednosti. Jedná se především 

o rozvíjení dovednosti soustavně, objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat a měřit, 

vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných přírodních jevů, analyzovat výsledky 

tohoto ověřování a vyvozovat z nich závěry. Žáci se tak učí zkoumat příčiny přírodních procesů, 

souvislosti či vztahy mezi nimi, klást si otázky (Jak? Proč? Co se stane, jestliže?) a hledat na 

ně odpovědi, vysvětlovat pozorované jevy, hledat      a řešit poznávací nebo praktické problémy, 

využívat poznání zákonitostí přírodních procesů pro jejich předvídání či ovlivňování. 

Ve výše zmíněných vzdělávacích oborech žáci postupně poznávají složitost  a mnohotvárnost 

skutečnosti, podstatné souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností, především pak 

závislost člověka na přírodních zdrojích a vlivy lidské činnosti na stav životního prostředí  a na 

lidské zdraví. Učí se zkoumat změny probíhající v přírodě, odhalovat příčiny a následky 

ovlivňování důležitých místních i globálních ekosystémů a uvědoměle využívat své 

přírodovědné poznání ve prospěch ochrany životního prostředí a principů udržitelného rozvoje. 



Komplexní pohled na vztah mezi člověkem a přírodou, jehož významnou součástí je i 

uvědomování si pozitivního vlivu přírody na citový život člověka, utváří - spolu s fyzikálním, 

chemickým a přírodopisným vzděláváním - také vzdělávání zeměpisné, které navíc umožňuje 

žákům postupně odhalovat souvislosti přírodních podmínek a života lidí i jejich společenství v 

blízkém okolí, v regionech, na celém území ČR, v Evropě i ve světě. 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Zeměpis, který má přírodovědný i společenskovědní 

charakter, je, v zájmu zachování celistvosti oboru, umístěn celý v této vzdělávací oblasti. 

Vzdělávací oblast Člověk a příroda navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, která na 

elementární úrovni přibližuje přírodovědné poznávání žákům 1. stupně základního vzdělávání, 

a kooperuje především se vzdělávacími oblastmi Matematika a její aplikace, Člověk a 

společnost, Člověk a zdraví a Člověk a svět práce a přirozeně i s dalšími vzdělávacími oblastmi. 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, 

že vede žáka k: 

 zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických 

metod poznávání (pozorování, měření, experiment) i různých metod racionálního 

uvažování, 

 potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, správně 

tyto otázky formulovat a hledat na ně adekvátní odpovědi, 

 způsobu myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních 

faktech více nezávislými způsoby, 

 posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných přírodovědných dat        

pro potvrzení nebo vyvrácení vyslovovaných hypotéz či závěrů, 

 zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům,              

ke svému zdraví i zdraví ostatních lidí, 

 porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního 

prostředí, 

 uvažování a jednání, která preferují  co nejefektivnější využívání zdrojů energie            

v praxi, včetně co nejširšího využívání jejích obnovitelných zdrojů, zejména pak  

slunečního záření, větru, vody a biomasy, 

 utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi potenciálně 

či aktuálně ohrožujícími životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí lidí, 

 

Výuka vzdělávací oblasti Člověk a příroda je realizována v 6. – 9. ročníku v předmětech 

Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis. Hodinové dotace všech předmětu jsou přiřazeny podle 

Učebního plánu ŠVP. 

 

4.6.3  Přírodopis 
 

Charakteristika vzdělávacího oboru 
 

Přírodopis je přírodní věda, která zkoumá zákonitosti živé i neživé přírody. Vysvětluje 

biologickou podstatu života a jeho jednotnost, všímá si vzájemných vazeb mezi organismy i 

neživou přírodou. Objasňuje základní principy anatomie a fyziologie organismů a vývojové 



souvislosti. Zdůrazňuje funkci člověka jako článku přirozeného vývoje a zároveň jeho 

odpovědnost za zachování planety Země i pro budoucí generace. 

 

Výchovně vzdělávací strategie k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

Klíčová kompetence Výchovné a vzdělávací strategie 
Kompetence k učení Podpora rozvoje dovedností a způsobů rozhodování metodami, které 

umožňují přímou zkušenost 

Dostatek informačních zdrojů – knihovna, internet, exkurze atd. 

Propojení informací se skutečným životem 

Samostatnost, organizace vlastní činnosti 

Vlastní úsudek, iniciativa, tvořivost, zodpovědnost 

Komunikace, spolupráce v týmu 

Prezentace vlastních výsledků 

Práce v motivujícím prostředí 

Práce s přiměřeným učivem 

Hodnocení za to, co žák umí, ne za to, co neumí 

Stanovení postupných cílů 

Zařazování metod podporujících zvídavost 

Získané vědomosti a poznatky aplikovat v praktickém životě 

 Osobní příklad 

Kompetence k řešení 

problémů 

Poznatky nejsou předkládány v hotové podobě 

Uplatňování mezipředmětových vztahů 

Objevování vzájemných příčin a souvislostí přírodních  

a společenských jevů a dějů 

Široké uplatnění praktických cvičení 

Uplatňování základních myšlenkových operací – srovnávání, 

analýza, syntéza, zobecňování, abstrakce 

Rozvoj schopnosti logického uvažování 

Podpora netradičních způsobů řešení 

Kompetence 

komunikativní 

Prostor pro komunikace různými formami (ústně, písemně, 

výtvarnými prostředky, využitím technických prostředků) 

Dodržování etiky komunikace (věcnost, naslouchání, respektování 

různých názorů – originálních, nezdařených apod.) 

Základ spolupráce a společného prožívání 

Práce v týmu 

Kompetence sociální  

a personální 

Atmosféra demokracie a přátelství 

Kooperativní učení, spolupráce ve výuce 

Osobní odpovědnost za výsledky společné práce 

Spolupráce učitelů 

Učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za svá rozhodnutí 

Demokracii a svobodu nezaměňovat za anarchii 

Nutnost dodržování mravních hodnot a slušného jednání 

Vhodnou formou prosazovat svoje zájmy 

Učit se argumentovat 

Kompetence občanské Stanovení jasných pravidel pro soužití ve škole – práva, povinnosti, 

sankce 

Vztahy ve škole – úcta, sounáležitost, uznání 



Solidarita s druhými 

Integrace žáků vyžadujících speciální péči 

Vytváření podmínek pro adaptaci žáků z jiných kulturních prostředí 

Ohleduplnost vůči ostatním lidem 

Vhodné prostředí – funkční, estetické, bezpečné – spoluúčast  

na jeho úpravě 

Učit se ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, přírodě, 

kulturním a etickým hodnotám 

Kompetence pracovní Osvojování základních pracovních dovedností a návyků 

Důsledné dodržování bezpečnosti práce při činnostech ve škole 

Dodržování zásad hygieny práce 

Vedení k systematické, soustavné a přesné práci 

Chápe význam sebehodnocení a učí se jej uplatňovat 

Uplatňování mezipředmětových vztahů při volbě povolání 

 

 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 
 

2. stupeň 

1. OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

ŽÁK 

1.1  ROZLIŠÍ ZÁKLADNÍ PROJEVY A PODMÍNKY ŽIVOTA, ORIENTUJE SE V 

DANÉM PŘEHLEDU VÝVOJE ORGANISMŮ 

1.2  POPÍŠE ZÁKLADNÍ ROZDÍLY MEZI BUŇKOU ROSTLIN, ŽIVOČICHŮ A 

BAKTERIÍ A OBJASNÍ FUNKCI ZÁKLADNÍCH ORGANEL 

1.3  ROZPOZNÁ, POROVNÁ A OBJASNÍ FUNKCI ZÁKLADNÍCH ORGÁNŮ 

(ORGÁNOVÝCH SOUSTAV) ROSTLIN I ŽIVOČICHŮ 

1.4  TŘÍDÍ ORGANISMY A ZAŘADÍ VYBRANÉ ORGANISMY DO ŘÍŠÍ A NIŽŠÍCH 

TAXONOMICKÝCH JEDNOTEK 

1.5  VYSVĚTLÍ PODSTATU POHLAVNÍHO A NEPOHLAVNÍHO ROZMNOŽOVÁNÍ A 

JEHO VÝZNAM Z HLEDISKA DĚDIČNOSTI 

1.6  UVEDE PŘÍKLADY DĚDIČNOSTI V PRAKTICKÉM ŽIVOTĚ  A PŘÍKLADY 

VLIVU PROSTŘEDÍ NA UTVÁŘENÍ ORGANISMŮ 

1.7  UVEDE NA PŘÍKLADECH Z BĚŽNÉHO ŽIVOTA  VÝZNAM VIRŮ A BAKTERIÍ 

V PŘÍRODĚ I PRO ČLOVĚKA 

 

Učivo 

vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam – výživa, dýchání, růst, 

rozmnožování, vývin, reakce na podněty; názory na vznik života 

základní struktura života – buňky, pletiva, tkáně, orgány, orgánové soustavy, organismy 

jednobuněčné a mnohobuněčné 

význam a zásady třídění organismů 

dědičnost a proměnlivost organismů – podstata dědičnosti a přenos dědičných informací, 

gen, křížení 

viry a bakterie – výskyt, význam a praktické využití 



2. BIOLOGIE HUB 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

ŽÁK 

2.1  ROZPOZNÁ NAŠE NEJZNÁMĚJŠÍ JEDLÉ A JEDOVATÉ HOUBY S 

PLODNICEMI A POROVNÁ JE PODLE CHARAKTERISTICKÝCH ZNAKŮ 

2.2  VYSVĚTLÍ RŮZNÉ ZPŮSOBY VÝŽIVY HUB A JEJICH VÝZNAM 

V EKOSYSTÉMECH A MÍSTO V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH 

2.3  OBJASNÍ FUNKCI DVOU ORGANISMŮ  VE STÉLCE LIŠEJNÍKŮ 

 

Učivo 

houby bez plodnic – základní charakteristika, pozitivní a negativní vliv na člověka a živé 

organismy 

houby s plodnicemi – stavba, výskyt, význam, zásady sběru, konzumace a první pomoc při 

otravě houbami 

lišejníky – stavba, symbioza, výskyt a význam 

 

3. BIOLOGIE ROSTLIN 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

ŽÁK 

3.1  ODVODÍ NA ZÁKLADĚ POZOROVÁNÍ USPOŘÁDÁNÍ ROSTLINNÉHO TĚLA OD 

BUŇKY PŘES PLETIVA        AŽ K JEDNOTLIVÝM ORGÁNŮM 

3.2  POROVNÁ VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ STAVBU JEDNOTLIVÝCH ORGÁNŮ A UVEDE 

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY JEJICH FUNKCÍ A VZTAHŮ V ROSTLINĚ JAKO CELKU 

3.3  VYSVĚTLÍ PRINCIP ZÁKLADNÍCH ROSTLINNÝCH FYZIOLOGICKÝCH 

PROCESŮ A JEJICH VYUŽITÍ             PŘI PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN 

3.4  ROZLIŠUJE ZÁKLADNÍ SYSTEMATICKÉ SKUPINY ROSTLIN A URČUJE 

JEJICH VÝZNAČNÉ ZÁSTUPCE POMOCÍ KLÍČŮ A ATLASŮ 

3.5  ODVODÍ NA ZÁKLADĚ POZOROVÁNÍ PŘÍRODY ZÁVISLOST A PŘIZPŮSOBENÍ 

NĚKTERÝCH ROSTLIN PODMÍNKÁM PROSTŘEDÍ 

Učivo 

anatomie a morfologie rostlin – stavba a význam jednotlivých částí těla vyšších rostlin 

(kořen, stonek, list, květ, semeno, plod) 

fyziologie rostlin – základní principy fotosyntézy, dýchání, růstu, rozmnožování 

systém rostlin – poznávání a zařazování daných zástupců běžných druhů řas, mechorostů, 

kapraďorostů (plavuně, přesličky, kapradiny), nahosemenných a krytosemenných 

rostlin (jednoděložných a dvouděložných); jejich vývoj a využití hospodářsky 

významných zástupců  

význam rostlin a jejich ochrana 

 

4. BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

ŽÁK 

4.1  POROVNÁ ZÁKLADNÍ VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ STAVBU VYBRANÝCH ŽIVOČICHŮ 

A VYSVĚTLÍ FUNKCI JEDNOTLIVÝCH ORGÁNŮ 



4.2  ROZLIŠUJE A POROVNÁ  JEDNOTLIVÉ SKUPINY ŽIVOČICHŮ, URČUJE 

VYBRANÉ ŽIVOČICHY, ZAŘAZUJE JE DO HLAVNÍCH TAXONOMICKÝCH SKUPIN 

4.3  ODVODÍ NA ZÁKLADĚ POZOROVÁNÍ ZÁKLADNÍ PROJEVY CHOVÁNÍ 

ŽIVOČICHŮ V PŘÍRODĚ,              NA PŘÍKLADECH OBJASNÍ JEJICH ZPŮSOB 

ŽIVOTA A PŘIZPŮSOBENÍ DANÉMU PROSTŘEDÍ 

4.4  ZHODNOTÍ VÝZNAM ŽIVOČICHŮ V PŘÍRODĚ I PRO ČLOVĚKA UPLATŇUJE 

ZÁSADY BEZPEČNÉHO CHOVÁNÍ VE STYKU SE ŽIVOČICHY 

 

Učivo 

stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla – živočišná buňka, tkáně, orgány, 

orgánové soustavy, organismy jednobuněčné a mnohobuněčné, rozmnožování 

vývoj, vývin a systém živočichů – významní  zástupci jednotlivých skupin živočichů - 

prvoci, bezobratlí (žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci, členovci), strunatci 

(paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci)  

rozšíření, význam a ochrana živočichů – hospodářsky a epidemiologicky významné 

druhy, péče o vybrané domácí živočichy, chov domestikovaných živočichů, živočišná 

společenstva 

projevy chování živočichů 

 

5. BIOLOGIE ČLOVĚKA 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

ŽÁK 

5.1  URČÍ POLOHU A OBJASNÍ STAVBU A FUNKCI ORGÁNŮ A ORGÁNOVÝCH 

SOUSTAV LIDSKÉHO TĚLA, VYSVĚTLÍ JEJICH VZTAHY 

5.2  ORIENTUJE SE V ZÁKLADNÍCH VÝVOJOVÝCH STUPNÍCH FYLOGENEZE 

ČLOVĚKA 

5.3  OBJASNÍ VZNIK A VÝVIN NOVÉHO JEDINCE OD POČETÍ AŽ DO STÁŘÍ 

5.4  ROZLIŠUJE PŘÍČINY, PŘÍPADNĚ PŘÍZNAKY BĚŽNÝCH NEMOCÍ A 

UPLATŇUJE ZÁSADY JEJICH PREVENCE A LÉČBY 

5.5  APLIKUJE PŘEDLÉKAŘSKOU PRVNÍ POMOC PŘI PORANĚNÍ A JINÉM 

POŠKOZENÍ TĚLA 

 

Učivo 

fylogeneze a ontogeneze člověka – rozmnožování člověka 

anatomie a fyziologie – stavba a funkce jednotlivých částí lidského těla, orgány, orgánové 

soustavy (opěrná, pohybová, oběhová, dýchací, trávicí, vylučovací a rozmnožovací, 

řídící), vyšší nervová činnost, hygiena duševní činnosti  

nemoci, úrazy a prevence – příčiny, příznaky, praktické zásady a postupy při léčení 

běžných nemocí; závažná poranění a život ohrožující stavy 

životní styl – pozitivní a negativní dopad na zdraví člověka 

 

 

 

 

 



6. NEŽIVÁ PŘÍRODA 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

ŽÁK 

6.1  OBJASNÍ VLIV JEDNOTLIVÝCH SFÉR ZEMĚ NA VZNIK A TRVÁNÍ ŽIVOTA 

6.2  ROZPOZNÁ PODLE CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ VYBRANÉ 

NEROSTY A HORNINY S POUŽITÍM URČOVACÍCH POMŮCEK 

6.3  ROZLIŠUJE DŮSLEDKY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH GEOLOGICKÝCH DĚJŮ, 

VČETNĚ GEOLOGICKÉHO OBĚHU HORNIN I OBĚHU VODY 

6.4  POROVNÁ VÝZNAM PŮDOTVORNÝCH ČINITELŮ PRO VZNIK PŮDY, 

ROZLIŠUJE HLAVNÍ PŮDNÍ TYPY       A PŮDNÍ DRUHY V NAŠÍ PŘÍRODĚ 

6.5  ROZLIŠUJE JEDNOTLIVÁ GEOLOGICKÁ OBDOBÍ PODLE 

CHARAKTERISTICKÝCH ZNAKŮ 

6.6  UVEDE NA ZÁKLADĚ POZOROVÁNÍ VÝZNAM VLIVU PODNEBÍ A POČASÍ NA 

ROZVOJ A UDRŽENÍ ŽIVOTA NA ZEMI 

 

Učivo 

Země – vznik a stavba Země 

nerosty a horniny – vznik, vlastnosti, kvalitativní třídění, praktický význam a využití 

zástupců, určování jejich vzorků; principy krystalografie 

vnější a vnitřní geologické procesy – příčiny a důsledky 

půdy – složení, vlastnosti a význam půdy pro výživu rostlin, její hospodářský význam pro 

společnost, nebezpečí a příklady její devastace, možnosti a příklady rekultivace 

vývoj zemské kůry a organismů na Zemi – geologické změny, vznik života, výskyt 

typických organismů a jejich přizpůsobování prostředí 

geologický vývoj a stavba území ČR – Český masiv, Karpaty 

podnebí a počasí ve vztahu k životu 

 

7. ZÁKLADY EKOLOGIE 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

ŽÁK 

7.1  UVEDE PŘÍKLADY VÝSKYTU ORGANISMŮ V URČITÉM PROSTŘEDÍ A 

VZTAHY MEZI NIMI 

7.2  ROZLIŠUJE A UVEDE PŘÍKLADY SYSTÉMŮ ORGANISMŮ – POPULACE, 

SPOLEČENSTVA, EKOSYSTÉMY     A OBJASNÍ NA ZÁKLADĚ PŘÍKLADU 

ZÁKLADNÍ PRINCIP EXISTENCE ŽIVÝCH A NEŽIVÝCH SLOŽEK EKOSYSTÉMU 

7.3  VYSVĚTLÍ PODSTATU JEDNODUCHÝCH POTRAVNÍCH ŘETĚZCŮ 

V RŮZNÝCH EKOSYSTÉMECH A ZHODNOTÍ JEJICH VÝZNAM 

7.4  UVEDE PŘÍKLADY KLADNÝCH I ZÁPORNÝCH VLIVŮ ČLOVĚKA NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ A PŘÍKLADY NARUŠENÍ ROVNOVÁHY EKOSYSTÉMU 

 

Učivo 

organismy a prostředí – vzájemné vztahy mezi organismy, mezi organismy a prostředím; 

populace, společenstva, přirozené a umělé ekosystémy, potravní řetězce, rovnováha 

v ekosystému 

ochrana přírody a životního prostředí – globální problémy a jejich řešení, chráněná území 



8. PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

ŽÁK 

8.1  APLIKUJE PRAKTICKÉ METODY POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY 

8.2  DODRŽUJE ZÁKLADNÍ PRAVIDLA BEZPEČNOSTI PRÁCE A CHOVÁNÍ PŘI 

POZNÁVÁNÍ ŽIVÉ A NEŽIVÉ PŘÍRODY 

 

Učivo 

praktické metody poznávání přírody – pozorování lupou a mikroskopem (případně 

dalekohledem), zjednodušené určovací klíče a atlasy, založení herbáře a sbírek, ukázky 

odchytu některých živočichů, jednoduché rozčleňování rostlin a živočichů 

významní biologové a jejich objevy 

 

6. ročník 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy 
  Země a život   

porovnává různé názory na vznik a vývoj 

života, vysvětlí představu o současném 

vědeckém názoru na vznik a vývoj života 

názory na vznik Země a života, 

vznik atmosféry a hydrosféry, látky 

organické a anorganické, vývoj 

živé hmoty 

Př.: 6.1 

  Organismy jednobuněčné   

uvede na příkladu z běžného života 

význam virů a bakterií v přírodě               

i pro člověka 

viry, bakterie - stavba, výskyt, 

význam 

Př.:1.2, 1.7, 

8.1, 8.2 

samostatně pracuje s mikroskopem, 

pozoruje trvalý a připraví nativní 

preparát, o svém pozorování napíše 

stručný záznam 

práce s mikroskopem, příprava 

preparátu 

Př.:8.1, 8.2 

popíše stavbu bakteriální, rostlinné  

a živočišné buňky a buňky hub 

sinice, jednobuněčné řasy, rozsivky Př.: 1.2 

objasní funkce základních organel prvoci  Př.:1.4 

  Vývoj a zdokonalování 

organismů 

  

orientuje se v přehledu vývoje organismů vývoj buňky Př.:1.1, 3.1 

orientuje se v přehledu vývoje organismů 

od buněk přes pletiva a tkáně                  

až k orgánům 

rozlišení organismů na producenty, 

konzumenty a reducenty 

 Př.:7.1 

  Mnohobuněčné organismy   

pojmenuje běžné druhy řas, uvede jejich 

význam 

mnohobuněčné řasy Př.:1.4 

rozliší naše nejběžnější druhy jedlých  

i jedovatých hub s plodnicemi 

mnohobuněčné houby (nižší  

a vyšší) 

Př.:2.1, 2.2 

vysvětlí různé způsoby výživy hub  

a jejich význam v ekosystému a místo  

v potravní pyramidě 

    



objasní funkci dvou organismů v těle 

lišejníku 

lišejníky (symbióza)  

  Mnohobuněční živočichové   

orientuje se v taxonomickém uspořádání, 

pojmenuje a zařadí běžné zástupce 

nižších mnohobuněčných živočichů 

žahavci, ploštěnci, kroužkovci, 

měkkýši, členovci (výskyt, stavba 

těla, vývoj orgánových soustav  

a jejich činnost, běžní zástupci, 

jejich životní prostředí, význam)  

Př.:1.4, 4.1, 

4.2, 4.3, 4.4 

popíše stavbu a funkci jednotlivých 

orgánů a soustav 

   

pracuje s odbornou literaturou (atlasy, 

encyklopedie) 

  Př.:8.1, 8.2 

sestaví na základě zkušeností jednoduchý 

potravní řetězec 

  Př.: 7.3 

využívá pozorování okem, lupou, 

mikroskopem, výsledky pozorování 

zaznamená  

   Př.:8.1, 8.2 

vysvětlí význam živočichů v přírodě  

i pro člověka 

   Př.:7.1 

uplatňuje zásady bezpečného chování  

ve styku se živočichy 

   Př.: 

 

7. ročník 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy 

  VYŠŠÍ ŽIVOČICHOVÉ    

charakterizuje znaky strunatců a jejich 

vývoj, vyjmenuje základní skupiny 

obratlovců 

Strunatci - znaky, vývoj, rozdělení Př.: 1.1, 1.4 

vysvětlí stavbu a činnost orgánových 

soustav obratlovců 

Obratlovci - systematické třídění, 

fyziologie a anatomie, význam, 

chování, zástupci (kruhoústí, 

paryby, ryby, obojživelníci, plazi, 

ptáci) 

Př.:1.3, 1.4, 

4.1, 4.2, 4.3, 

4.4              

pojmenuje a zařadí do systému běžné 

zástupce paryb, ryb, obojživelníků, plazů 

a ptáků 

   Př.:1.4 

 VYŠŠÍ ROSTLINY- VÝTRUSNÉ  

popíše stavbu těla mechorostů  

a pojmenuje jejich běžné druhy 
Mechorosty  Př.:1.4 

uvede význam mechorostů v ekosystému     

  Kapraďorosty    

popíše rozdíly prvohorních a současných 

kapraďorostů 

rozdělení - plavuně, přesličky, 

kapradiny 

 Př.:1.4 

pojmenuje běžné druhy kapraďorostů ČR běžné kapraďorosty v ČR Př.:3.4 

 VYŠŠÍ ROSTLINY- SEMENNÉ  

vysvětlí činnost pletiv rostlinná pletiva Př.:1.3,3.1 

 části těla semenných rostlin  



popíše stavbu kořene, stonku, listu, květu 

a plodu a vysvětlí základní fyziologické 

děje, které v těchto orgánech probíhají 

stavba a činnost hlavních 

rostlinných orgánů (kořen, stonek, 

list, květ, plod) 

Př.:3.1, 3.2, 

3.3 

rozlišuje zásadní rozdíl mezi pohlavním  

a nepohlavním rozmnožováním, uvede 

příklady 

pohlavní a vegetativní 

rozmnožování 

Př.:1.5 

vyjmenuje znaky semenných rostlin znaky semenných rostlin Př.:3.2. 

  Nahosemenné rostliny   

popíše znaky, stavbu těla a činnost 

jednotlivých orgánů a pletiv 

nahosemenných 

rozdělení - cykasy, jinany  

a jehličnany 

Př.:1.3, 1.4, 

3.2, 3.3, 3.4, 

3.5 

pojmenuje běžné jehličnany podle 

předložených přírodnin 

určování jehličnanů Př.:3.4, 8.1 

 Krytosemenné rostliny  

orientuje se v systematickém třídění 

vyšších semenných rostlin, s pomocí 

atlasů, popř. klíče rostliny správně zařadí 

systematické třídění vyšších rostlin 

(dvouděložné, jednoděložné) a 

jejich hospodářský význam  

pro člověka 

Př.:1.4, 3.4, 

3.5 

odvodí na základě pozorování přírodnin 

závislost rostlin na prostředí  

a přizpůsobení se mu 

určování rostlin podle přírodního 

materiálu  

 Př.:8.1, 8.2 

uvede konkrétní příklady hospodářsky 

významných rostlin a způsob jejich 

využití 

práce s atlasy a botanickým klíčem  Př.:8.1 

 SPOLEČENSTVA  

zařadí rostliny a živočichy do 

ekosystémů, pozoruje jejich život a 

chování, zdůvodní význam ochrany 

ohrožených rostlin a živočichů 

rostliny a živočichové jako součást 

ekosystémů 

Př.:3.5, 4.3, 

4.4, 7.4 

 

 

8. ročník 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy 
 Savci  

Popíše vnější stavbu těla převládající  

u většiny savců 

Zdůvodní přizpůsobení stavby těla 

různým životním prostředím savců 

Vnější stavba těla savců Př.:4.1., 4.3. 

Charakterizuje základní stavbu, funkci, 

význam jednotlivých orgánových soustav  
Vnitřní stavba těla savců                
( orgánové soustavy) 

Př..4.1., 

4.3.,  



Orientuje se v základním třídění savců 

Charakterizuje hlavní typické společné 

znaky u dané taxonom. jednotky  

Pojmenuje  zástupce vybraných řádů 

savců 

Pozoruje chování savců  

Pracuje s odbornou literaturou (atlasy, 

encyklopedie) 

Objasní hospodářský význam některých 

savců, stručně popíše zásady jejich chovu 

a bezpečného zacházení s nimi 

Třídění ( taxonomie ) savců Př.:4.1., 

4.2., 4.3., 

4.4., 7.1., 

8.1 

8.2. 

 

 

Pč.:2.4., 

 Biologie člověka  

Taxonomicky zařadí člověka do systému 

živočichů                                                          

Vysvětlí hlavní názory ( teorie ) na vznik  

a původ člověka ( náboženské, evoluční )                        

Charakterizuje vývojovou větev člověka 

od nejstarších předchůdců člověka  

po současnost    

Uvede hlavní zástupce v této vývojové 

větve, popíše jejich anatomii a způsob 

života 

Vznik a vývoj člověka  Př.. 5.2. 

Definuje pojem rasa - plemeno                            

Objasní vznik rozdílných ras, vyjmenuje 

je a určí hlavní tělesné znaky                   

 Vysvětlí pojem rasismus a uvede příklad        

Lidské rasy 

 

 

Př.:5.2. 

 Anatomie a fyziologie člověka  

Objasní funkci kosterní soustavy           

Pojmenuje  nejdůležitější kosti lidského 

těla 

Popíše stavbu kosti  

Poskytne první pomoc při poranění 

opěrné soustavy 

Soustava kosterní (opěrná ) Př.: 5.1., 

5.5. 

Pč.: 2.5.  

Objasní funkci svalové soustavy              

Rozliší druhy svalové tkáně 

Pojmenuje nejdůležitější kosterní svaly 

Soustava pohybová (svalová ) Př.:5.1. 

Vysvětlí funkce trávicí soustavy  

Popíše na transparentním modelu 

jednotlivé části trávicí soustavy, určí 

jejich konkrétní význam v trávicí 

soustavy                                                                      

Vyjmenuje základní složky potravy,  

určí jakou funkci  

v lidském organismu plní 

Objasní pojem metabolismus 

  

Soustava trávicí Př.: 5.1., 

5.4., 1.7. 



Popíše stavbu a funkci dýchací soustavy 

Vysvětlí princip výměny plynů  

při dýchání 

Charakterizuje  škodlivé vlivy 

poškozující dýchací soustavu  

Vyjmenuje běžná onemocnění dýchací 

soustavy a případný způsob ochrany   

proti nim  

Poskytne 1. pomoc při zástavě dechu 

Soustava dýchací Př.: 5.1., 

5.4., 5.5., 

1.7. 

Objasní funkci oběhové soustavy   

a s pomocí názorné pomůcky popíše její 

stavbu 

Popíše stavbu srdce a projevy srdeční 

činnosti 

Rozlišuje jednotlivé druhy cév a uvede 

jejich význam 

Uvede složení a funkce krve 

Poskytne 1. pomoc při poranění cév,  

při zástavě srdce 

Vyjmenuje infekční nemoci přenosné krví 

a uvede způsoby, jak onemocnění 

předcházet, popř. je dále nešířit 

Vysvětlí princip fungování imunitního 

systému člověka 

Soustava oběhová Př.. 5.1., 

5.4., 5.5., 

1.7. 

Pč.: 2.5. 

Definuje základní funkci vylučovací 

soustavy a popíše její stavbu 
Soustava vylučovací Př.: 5.1. 

Formuluje  rozdíly mezi pohlavním  

a nepohlavním rozmnožováním  

Popíše anatomii a fyziologii  

rozmnožovacího ústrojí muže a ženy                                                              

Popíše vznik a vývin nového jedince  

Vyjmenuje některé pohlavní choroby  

a  příčiny jejich vzniku a možnosti 

předcházet těmto nemocem  

Soustava rozmnožovací Př.: 5.1., 

5.3., 5.4. 

Vysvětlí funkce a popíše stavbu kožní 

soustavy           

Vyjmenuje zásady hygieny v péči o kůži, 

Ošetří drobná kožní poranění 

Soustava kožní Př.: 5.1., 

5.4. 

Pč.: 2.5. 

Vyjmenuje smyslové orgány, s pomocí 

názorných pomůcek vysvětlí jejich stavbu  

a funkce        

Uvede některé vady smyslových orgánů  

a objasní jejich příčinu ( oko, 

krátkozrakost , dalekozrakost, 

barvoslepost )  

Uvede některá nebezpečí vedoucí  

Soustava smyslová (kůže, oko, 

ucho, čich, chuť) 

Př.: 5.1., 

5.4. 



k možnosti poškození smyslových orgánů  

a ochranu proti nim  

Objasní pojem žláza s vnitřní sekrecí  

a pojem hormon (působek)                                            

Vysvětlí  význam žláz s vnitřní sekrecí 

v lidském těle,                                                                   

vyjmenuje jednotlivé žlázy, popíše jejich 

anatomii a fyziologii  

Orientuje se v některých onemocněních 

způsobených špatnou funkcí těchto žláz  

Soustava žláz s vnitřní sekrecí Př.: 5.1., 

5.4. 

Charakterizuje základní funkci nervové 

soustavy                                                                 

Popíše anatomii a fyziologii nervové 

tkáně (neuron, přenos signálu)  

Provede jednoduchou anatomickou 

charakteristiku mozku                                                         

Vyjmenuje důležitá centra pro řízení 

základních dějů v lidském těle 

Definuje  pojem reflex a popíše stavbu 

reflexního oblouku  

Uvede příklad podmíněných  

a nepodmíněných reflexů                                             

Soustava nervová  Př..5.1. 

 

 

9. ročník 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy 
  Genetika   

Objasní princip přenosu vloh a definuje 

základní genetické pojmy 

Základy genetiky (pojmy, J. G. 

Mendel, druhy dědičnosti) 

 1.5. 

Vysvětlí rozdíl mezi pohlavním a 

nepohlavním rozmnožováním, vysvětlí 

význam chromozómů, DNA  

pohlavní a nepohlavní 

rozmnožování - chromozómy, 

DNA 

Př.: 1.5. 

Uvede příklady některých dědičných 

onemocnění a na konkrétních příkladech 

praktické využití genetického inženýrství 

v současné době 

mutace - dědičné choroby, 

genetické inženýrství 

 1.6. 

  Země - naše planeta   

Vyjmenuje základní zemské obaly a 

popíše jejich vliv na existenci života 

Vznik a stavba Země Př.:6.1. 

  Mineralogie   

Objasní vznik minerálů 

Určuje jednotlivé vlastnosti nerostů                                          

na předložených vzorcích nerostů 

Pracuje se zjednodušenou formou Klíče 

k určování minerálů   

Minerály -  vznik, vlastnosti, 

význam a určování základních 

minerálů 

Př.: 6.2., 

8.1., 8.2. 



Vyjmenuje význam běžných nerostů    

  Petrologie   

Vysvětlí způsob vzniku jednotlivých typů 

hornin    

Rozliší podle předložených vzorků 

nejběžnější druhy hornin 

O výsledcích svého pozorování vypracuje 

jednoduchý zápis 

U běžných hornin uvede jejich význam  

a výskyt v ČR 

Pracuje s geologickou mapou ČR 

Vysvětlí horninotvorný cyklus 

Horniny - definice, složení, vznik 

(vyvřelé, přeměněné  

a usazené horniny), výskyt, použití 

Př.: 6.2., 

6.3., 8.1., 

8.2., 

  Utváření zemského povrchu   

vyjmenuje jednotlivé vnitřní geologické 

děje a na základě znalostí o stavbě Země 

určí příčinu jejich vzniku a charakterizuje 

jejich základní projevy 

pracuje s mapou světa i ČR  

rozlišuje důsledky vnitřních geologických 

dějů pro život člověka v ohrožených 

oblastech 

Vnitřní geologické děje – zlomy, 

vrásy, příkrovy, vrásnění, 

zemětřesení, sopečná činnost 

Př.: 6.3. 

Charakterizuje rozdíl mezi vnitřními  

a vnějšími geologickými ději v souvislosti  

s působením na utváření povrchu                                              

Aplikuje poznatky získané  

při vycházkách, školních výletech  

či exkurzích 

Vysvětlí oběh vody 

Pracuje s odbornou literaturou 

Vnější geologické děje – činnost 

vody, větru, gravitace, ledovců, 

organismů a člověka 

Př.:6.3., 

8.1., 8.2. 

  Pedologie   

Definuje pojmy půda a pedosféra    

Porovná význam půdotvorných činitelů 

pro vznik půd  

Rozlišuje hlavní půdní typy a druhy v ČR 

Zdůrazní nutnost ochrany půdy jako 

součást ekosystému                     

Vznik, druhy a typy, vlastnosti   

a význam půd 

Př.: 6.4., 

7.4. 

  Dějiny Země   

Charakterizuje hlavní teorie vzniku života  

Rozlišuje jednotlivá geologická období 

vývoje Země, popíše probíhající 

geologické děje a vývoj živé přírody 

Používá pojmy evoluce, paleontologie, 

fosilie 

Vznik a vývoj života 

Přehled geologických období  

Př.:6.1.,6.5., 

6.6. 

  Geologická stavba území ČR   



Rozdělí území ČR z hlediska g.vývoje  

do hlavních geologických celků  

Pomocí geologické mapy jednoduše 

popíše vznik    a stavbu těchto celků 

Zařadí svůj region do odpovídající 

geologické jednotky 

Český masív, Západní Karpaty –  

stavba a vývoj 

Př.: 6.3., 

6.5., 8.1. 

  Základy ekologie a ochrana ŽP   

Charakterizuje hlavní ekologické pojmy  - 

ekologie, ekosystém, společenstvo, 

potravní řetězec, potravní vztahy, 

potravní pyramida, biom, biotop, 

biosféra, biologická rovnováha 

Sestaví jednoduchý potravní řetězec  

a pyramidu, rozlišuje různé druhy 

potravních vztahů 

Popíše vliv biotických a abiotických  

faktorů na vývoj ekosystémů 

Pozoruje různé typy chování organismů 

Zdůrazní vliv člověka na kvalitu 

životního prostředí a nutnost ochrany jeho 

složek (voda, půda, vzduch, organismy) 

Vysvětlí  vzájemnou závislost 

jednotlivých složek prostředí a zpětné 

vazby, které zde fungují 

K získávání aktuálních informací využívá 

literaturu, Internet 

Ekologické pojmy 

 

Ekosystémy a vztahy v nich 

 

Abiotické  a biotické složky 

prostředí 

 

Postavení člověka v ekosystému  

a jeho zodpovědnost za další vývoj 

 

Základy etologie 

 

Př.: 6.6., 

7.1., 7.2., 

7.3., 7.4., 

8.1. 

 

Průřezová témata 
 

Osobnostní a sociální výchova 

Ročník Předmět Téma 

6. – 9. Př Všechny laboratorní práce 

 

Výchova demokratického občana 

Ročník Předmět Téma 

8. Př Péče o své zdraví (specifikace pro jednotlivé organické 

soustavy) 

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Ročník Předmět Téma 

 Př  

 

 

 

 



Multikulturní výchova 

Ročník Předmět Téma 

8. Př Lidské rasy 

 

Environmentální výchova 

Ročník Předmět Téma 

6.  Př Ochrana hmyzu, hmyz v ekosystémech 

7. Př Příroda a její ohrožení 

9. Př Základy ekologie a ochrany životního prostředí 

 

Mediální výchova 

Ročník Předmět Téma 

 Př  

 

Finanční gramotnost 

Ročník Předmět Téma 

6. Př Práce v laboratoři, řád, bezpečnost – pořizovací náklady 

6. Př Možnosti chovu a pěstování některých organizmů, jejich prodej, 

výtěžky z jejich produktů 

8. Př Možnost chovu některých savců a jejich prodej, výtěžky z jejich 

produktů 

   

 

 

4.6.4  Zeměpis 

Charakteristika vzdělávacího oboru 

Vyučovací předmět Zeměpis má přírodovědný i společenskovědní charakter. Je jedním            z 

vyučovacích předmětů ŠVP (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis, Dějepis a Ov),          který 

žákovi umožňuje poznávání přírody jako systému, chápání důležitosti udržování přírodní 

rovnováhy, uvědomování si užitečnosti přírodovědných poznatků a jejich aplikací                   v 

praktickém životě, rozvíjení dovedností objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat, 

vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich závěry a ty ústně i písemně interpretovat. Učí 

žáky rozlišovat příčiny přírodních dějů, souvislosti a vztahy mezi nimi, předvídat je, popř. 

ovlivňovat, a to hlavně v souvislosti s řešením praktických problémů. Zeměpis obohacuje       v 

návaznosti na prvouku a na vlastivědu celkový vzdělanostní rozhled žáků uvedením           do 

hlavních přírodních, hospodářských a sociálních podmínek a faktorů života lidí v blízkém 

území místní krajiny, místní oblasti (regionu), na území České republiky, v Evropě a dalších 

světadílech.Umožňuje žákům orientovat se v současném světě a v problémech současného 

lidstva, uvědomovat si civilizační rizika a perspektivy budoucnosti lidstva i vlastní 

spoluzodpovědnost za kvalitu života na Zemi a vztahu lidí k jejich přírodnímu                          i 

společenskému prostředí. 

 

 

 

 



Výchovně vzdělávací strategie k utváření rozvíjení klíčových kompetencí 
 

Klíčová kompetence Výchovné a vzdělávací strategie 
Kompetence k učení Podpora rozvoje dovedností a způsobů rozhodování metodami, které 

umožňují přímou zkušenost 

Dostatek informačních zdrojů – knihovna, internet, exkurze atd. 

Propojení informací se skutečným životem 

Práce s informacemi 

Samostatnost, organizace vlastní činnosti 

Vlastní úsudek, iniciativa, tvořivost, zodpovědnost 

Komunikace, spolupráce v týmu 

Poznání vlastních možností 

Prezentace vlastních výsledků 

Tvořivost (práce na projektech) 

Chápat smysl vlastní práce 

Práce v motivujícím prostředí 

Práce s přiměřeným učivem 

Hodnocení za to, co žák umí, ne za to, co neumí 

Využívání kladného hodnocení a dobrých výsledků jako motivace 

Výuka bez situací nerovnosti, ponížení apod. 

Stanovení postupných cílů 

Zařazování metod podporujících zvídavost 

Získané vědomosti a poznatky aplikovat v praktickém životě 

Osobní příklad 

Kompetence k řešení 

problémů 

Poznatky nejsou předkládány v hotové podobě 

Uplatňování mezipředmětových vztahů 

Objevování vzájemných příčin a souvislostí přírodních  

a společenských jevů a dějů 

Přechod od frontálního vyučování k více aktivizujícím metodám 

Široké uplatnění praktických cvičení 

Uplatňování základních myšlenkových operací – srovnávání, 

analýza, syntéza, zobecňování, abstrakce 

Rozvoj schopnosti logického uvažování 

Řešení problémů na základě kritického zhodnocení informací 

Podpora netradičních způsobů řešení 

Kompetence 

komunikativní 

Prostor pro komunikace různými formami (ústně, písemně, 

výtvarnými prostředky, využitím technických prostředků) 

Dodržování etiky komunikace (věcnost, naslouchání, respektování 

různých názorů – originálních, nezdařených apod.) 

Základ spolupráce a společného prožívání 

Předpoklady pro poznávání sebe a vztahů k jiným 

Práce v týmu 

Kompetence sociální  

a personální 

Atmosféra demokracie a přátelství 

Kooperativní učení, spolupráce ve výuce 

Osobní odpovědnost za výsledky společné práce 

Spolupráce učitelů 

Spolupráce s rodiči a dalšími partnery 



Učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za svá rozhodnutí 

Demokracii a svobodu nezaměňovat za anarchii 

Nutnost dodržování mravních hodnot a slušného jednání 

Vhodnou formou prosazovat svoje zájmy 

Učit se argumentovat 

Učit se chápat bohatství a složitost citového života, rozvíjet citovou 

otevřenost vůči podnětům z prostředí, ve kterém žijí 

Učit se otevřeně a kultivovaně projevovat své city 

Kompetence občanské Stanovení jasných pravidel pro soužití ve škole – práva, povinnosti, 

sankce 

Vztahy ve škole – úcta, sounáležitost, uznání 

Otevřenost vůči spolužákům 

Solidarita s druhými 

Rozvíjení kritických postojů k negativním jevům ve škole  

i společnosti 

Integrace žáků vyžadujících speciální péči 

Multikulturní výchova – porozumění odlišnému způsobu života lidí 

z jiných kultur 

Vytváření podmínek pro adaptaci žáků z jiných kulturních prostředí 

Ohleduplnost vůči starým a nemocným lidem 

Vhodné prostředí – funkční, estetické, bezpečné – spoluúčast  

na jeho úpravě 

Učit se ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, přírodě, 

kulturním a etickým hodnotám 

Kompetence pracovní Osvojování základních pracovních dovedností a návyků 

Důsledné dodržování bezpečnosti práce při činnostech ve škole 

Účast žáků při úpravách prostředí školy 

Uplatňování sebehodnocení žáků 

Uplatňování mezipředmětových vztahů při volbě povolání 

 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 
 

2. stupeň 

1. GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE DAT, KARTOGRAFIE a Topografie 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

ŽÁK 

1.1  ORGANIZUJE A PŘIMĚŘENĚ HODNOTÍ GEOGRAFICKÉ INFORMACE A 

ZDROJE DAT Z DOSTUPNÝCH KARTOGRAFICKÝCH PRODUKTŮ A ELABORÁTŮ, 

Z GRAFŮ, DIAGRAMŮ, STATISTICKÝCH A DALŠÍCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ 

1.2  POUŽÍVÁ S POROZUMĚNÍM ZÁKLADNÍ GEOGRAFICKOU, TOPOGRAFICKOU 

A KARTOGRAFICKOU TERMINOLOGII 

1.3  PŘIMĚŘENĚ HODNOTÍ GEOGRAFICKÉ OBJEKTY, JEVY A PROCESY 

V KRAJINNÉ SFÉŘE, JEJICH URČITÉ PRAVIDELNOSTI, ZÁKONITOSTI A 

ODLIŠNOSTI, JEJICH VZÁJEMNOU SOUVISLOST A PODMÍNĚNOST, 

ROZEZNÁVÁ HRANICE (BARIÉRY) MEZI PODSTATNÝMI PROSTOROVÝMI 

SLOŽKAMI V KRAJINĚ 



1.4  VYTVÁŘÍ A VYUŽÍVÁ OSOBNÍ MYŠLENKOVÁ (MENTÁLNÍ) SCHÉMATA A 

MYŠLENKOVÉ (MENTÁLNÍ) MAPY PRO ORIENTACI V KONKRÉTNÍCH 

REGIONECH, PRO PROSTOROVÉ VNÍMÁNÍ A HODNOCENÍ MÍST, OBJEKTŮ, 

JEVŮ A PROCESŮ V NICH, PRO VYTVÁŘENÍ POSTOJŮ K OKOLNÍMU SVĚTU 

 

Učivo  

komunikační geografický a kartografický jazyk – vybrané obecně používané 

geografické, topografické a kartografické pojmy; základní topografické útvary: důležité 

body, výrazné liniové (čárové) útvary, plošné útvary a jejich kombinace: sítě, povrchy, 

ohniska - uzly; hlavní kartografické produkty: plán, mapa; jazyk mapy: symboly, 

smluvené značky, vysvětlivky 

geografická kartografie a topografie – glóbus, měřítko glóbu, zeměpisná síť, poledníky 

a rovnoběžky, zeměpisné souřadnice, určování zeměpisné polohy v zeměpisné síti; 

měřítko a obsah plánů a map, orientace plánů a map vzhledem  ke světovým stranám; 

praktická cvičení a aplikace s dostupnými kartografickými produkty v tištěné i 

elektronické podobě 

 

2. PŘÍRODNÍ OBRAZ ZEMĚ 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

ŽÁK 

2.1  ZHODNOTÍ POSTAVENÍ ZEMĚ VE VESMÍRU A SROVNÁVÁ PODSTATNÉ 

VLASTNOSTI ZEMĚ S OSTATNÍMI TĚLESY SLUNEČNÍ SOUSTAVY 

2.2  PROKÁŽE NA KONKRÉTNÍCH PŘÍKLADECH TVAR PLANETY ZEMĚ, 

ZHODNOTÍ DŮSLEDKY POHYBŮ ZEMĚ NA ŽIVOT LIDÍ A ORGANISMŮ 

2.3  ROZLIŠUJE A POROVNÁVÁ SLOŽKY A PRVKY PŘÍRODNÍ SFÉRY, JEJICH 

VZÁJEMNOU SOUVISLOST A PODMÍNĚNOST, ROZEZNÁVÁ, POJMENUJE A 

KLASIFIKUJE TVARY ZEMSKÉHO POVRCHU 

2.4  POROVNÁ PŮSOBENÍ VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH PROCESŮ V PŘÍRODNÍ 

SFÉŘE A JEJICH VLIV NA PŘÍRODU A NA LIDSKOU SPOLEČNOST 

 

Učivo  

Země jako vesmírné těleso – tvar, velikost a pohyby Země, střídání dne a noci, střídání 

ročních období, světový čas, časová pásma, pásmový čas, datová hranice, smluvený čas 

krajinná sféra – přírodní sféra, společenská a hospodářská sféra, složky a prvky přírodní 

sféry 

systém přírodní sféry na planetární úrovni – geografické pásy, geografická (šířková) 

pásma, výškové stupně 

systém přírodní sféry na regionální úrovni – přírodní oblasti 

 

3. REGIONY SVĚTA 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

ŽÁK 

3.1  ROZLIŠUJE ZÁSADNÍ PŘÍRODNÍ A SPOLEČENSKÉ ATRIBUTY JAKO 

KRITÉRIA PRO VYMEZENÍ, OHRANIČENÍ A LOKALIZACI REGIONŮ SVĚTA 



3.2  LOKALIZUJE NA MAPÁCH SVĚTADÍLY, OCEÁNY A MAKROREGIONY SVĚTA 

PODLE ZVOLENÝCH KRITÉRIÍ, SROVNÁVÁ JEJICH POSTAVENÍ, ROZVOJOVÁ 

JÁDRA A PERIFERNÍ ZÓNY 

3.3  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 

3.4  ZVAŽUJE, JAKÉ ZMĚNY VE VYBRANÝCH REGIONECH SVĚTA NASTALY, 

NASTÁVAJÍ, MOHOU NASTAT A CO JE PŘÍČINOU ZÁSADNÍCH ZMĚN V NICH 

 

Učivo  

světadíly, oceány, makroregiony světa – určující a porovnávací kritéria; jejich přiměřená 

charakteristika z hlediska přírodních a socioekonomických poměrů s důrazem na vazby 

a souvislosti (přírodní oblasti, podnebné oblasti, sídelní oblasti, jazykové oblasti, 

náboženské oblasti, kulturní oblasti) 

modelové regiony světa – vybrané modelové přírodní, společenské, politické, hospodářské 

a environmentální problémy, možnosti jejich řešení 

4. SPOLEČENSKÉ A HOSPODÁŘSKÉ PROSTŘEDÍ 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

ŽÁK 

4.1  POSOUDÍ NA PŘIMĚŘENÉ ÚROVNI PROSTOROVOU ORGANIZACI SVĚTOVÉ 

POPULACE, JEJÍ ROZLOŽENÍ, STRUKTURU, RŮST, POHYBY A DYNAMIKU 

RŮSTU A POHYBŮ, ZHODNOTÍ NA VYBRANÝCH PŘÍKLADECH MOZAIKU 

MULTIKULTURNÍHO SVĚTA 

4.2  POSOUDÍ, JAK PŘÍRODNÍ PODMÍNKY SOUVISÍ S FUNKCÍ LIDSKÉHO SÍDLA, 

POJMENUJE OBECNÉ ZÁKLADNÍ GEOGRAFICKÉ ZNAKY SÍDEL 

4.3  ZHODNOTÍ PŘIMĚŘENĚ STRUKTURU, SLOŽKY A FUNKCE SVĚTOVÉHO 

HOSPODÁŘSTVÍ, LOKALIZUJE  NA MAPÁCH HLAVNÍ SVĚTOVÉ SUROVINOVÉ A 

ENERGETICKÉ ZDROJE 

4.4  POROVNÁVÁ PŘEDPOKLADY A HLAVNÍ FAKTORY PRO ÚZEMNÍ 

ROZMÍSTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH AKTIVIT 

4.5  POROVNÁVÁ STÁTY SVĚTA A ZÁJMOVÉ INTEGRACE STÁTŮ SVĚTA NA 

ZÁKLADĚ PODOBNÝCH   A ODLIŠNÝCH ZNAKŮ 

 

 

Učivo  

obyvatelstvo světa – základní kvantitativní a kvalitativní geografické, demografické 

hospodářské a kulturní charakteristiky 

globalizační společenské, politické a hospodářské procesy – aktuální společenské, sídelní, 

politické a hospodářské poměry současného světa, sídelní systémy, urbanizace, 

suburbanizace 

světové hospodářství – sektorová a odvětvová struktura, územní dělba práce, ukazatelé 

hospodářského rozvoje a životní úrovně 

regionální společenské, politické a hospodářské útvary – porovnávací kritéria: národní 

a mnohonárodnostní státy, části států, správní oblasti, kraje, města, aglomerace; hlavní 



a periferní hospodářské oblasti světa; politická, bezpečnostní a hospodářská seskupení 

(integrace) států; geopolitické procesy, hlavní světová konfliktní ohniska 

 

5. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

ŽÁK 

5.1  POROVNÁVÁ RŮZNÉ KRAJINY JAKO SOUČÁST PEVNINSKÉ ČÁSTI KRAJINNÉ 

SFÉRY, ROZLIŠUJE           NA KONKRÉTNÍCH PŘÍKLADECH SPECIFICKÉ ZNAKY 

A FUNKCE KRAJIN 

5.2  UVÁDÍ KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH KRAJINNÝCH 

SLOŽEK A PRVKŮ, PROSTOROVÉ ROZMÍSTĚNÍ HLAVNÍCH EKOSYSTÉMŮ 

(BIOMŮ) 

5.3  UVÁDÍ NA VYBRANÝCH PŘÍKLADECH ZÁVAŽNÉ DŮSLEDKY A RIZIKA 

PŘÍRODNÍCH A SPOLEČENSKÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

Učivo  

krajina – přírodní a společenské prostředí, typy krajin 

vztah příroda a společnost – trvale udržitelný život a rozvoj, principy a zásady ochrany 

přírody a životního prostředí, chráněná území přírody, globální ekologické a 

environmentální problémy lidstva 

6. ČESKÁ REPUBLIKA 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

ŽÁK 

6.1  VYMEZÍ A LOKALIZUJE MÍSTNÍ OBLAST (REGION) PODLE BYDLIŠTĚ NEBO 

ŠKOLY 

6.2  HODNOTÍ NA PŘIMĚŘENÉ ÚROVNI PŘÍRODNÍ, HOSPODÁŘSKÉ A KULTURNÍ 

POMĚRY MÍSTNÍHO REGIONU, MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE, PŘIMĚŘENĚ 

ANALYZUJE VAZBY MÍSTNÍHO REGIONU K VYŠŠÍM ÚZEMNÍM CELKŮM 

6.3  HODNOTÍ A POROVNÁVÁ NA PŘIMĚŘENÉ ÚROVNI POLOHU, PŘÍRODNÍ 

POMĚRY, PŘÍRODNÍ ZDROJE, LIDSKÝ A HOSPODÁŘSKÝ POTENCIÁL ČESKÉ 

REPUBLIKY V EVROPSKÉM A SVĚTOVÉM KONTEXTU 

6.4  LOKALIZUJE NA MAPÁCH JEDNOTLIVÉ KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY A 

HLAVNÍ JÁDROVÉ A PERIFERNÍ OBLASTI Z HLEDISKA OSÍDLENÍ A 

HOSPODÁŘSKÝCH AKTIVIT 

6.5  UVÁDÍ PŘÍKLADY ÚČASTI A PŮSOBNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY VE 

SVĚTOVÝCH MEZINÁRODNÍCH A NADNÁRODNÍCH INSTITUCÍCH, 

ORGANIZACÍCH A INTEGRACÍCH STÁTŮ 

 

Učivo  

místní region – zeměpisná poloha, kritéria pro vymezení místního regionu, vztahy 

k okolním regionům, základní přírodní a socioekonomické charakteristiky s důrazem na 

specifika regionu důležitá pro jeho další rozvoj (potenciál x bariéry) 

Česká republika – zeměpisná poloha, rozloha, členitost, přírodní poměry a zdroje; 

obyvatelstvo: základní geografické, demografické a hospodářské charakteristiky, sídelní 

poměry; rozmístění hospodářských aktivit, sektorová a odvětvová struktura 



hospodářství; transformační společenské, politické a hospodářské procesy a jejich 

územní projevy a dopady; hospodářské a politické postavení České republiky v Evropě 

a ve světě, zapojení do mezinárodní dělby práce a obchodu 

regiony České republiky – územní jednotky státní správy a samosprávy, krajské členění, 

kraj místního regionu, přeshraniční spolupráce se sousedními státy v euroregionech 

 

7. TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ VÝuka, PRAXE A APLIKACE 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

ŽÁK 

7.1  OVLÁDÁ ZÁKLADY PRAKTICKÉ TOPOGRAFIE A ORIENTACE V TERÉNU 

7.2  APLIKUJE V TERÉNU PRAKTICKÉ POSTUPY PŘI POZOROVÁNÍ, 

ZOBRAZOVÁNÍ A HODNOCENÍ KRAJINY 

7.3  UPLATŇUJE V PRAXI ZÁSADY BEZPEČNÉHO POHYBU A POBYTU VE VOLNÉ 

PŘÍRODĚ 

 

Učivo 

cvičení a pozorování v terénu místní krajiny, geografické exkurze – orientační body, 

jevy, pomůcky a přístroje; stanoviště, určování hlavních a vedlejších světových stran, 

pohyb podle mapy a azimutu, odhad vzdáleností a výšek objektů v terénu; jednoduché 

panoramatické náčrtky krajiny  

ochrana člověka při ohrožení zdraví a života – živelní pohromy; opatření, chování 

a jednání při nebezpečí živelních pohrom v modelových situacích 

 

6. ročník 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  
 Vesmír  

vyhledá základní údaje o Zemi  

a nejbližších vesmírných tělesech 

tvar a rozměry Země 2.1,2.2 

uvede pohyby, které naše Země vykonává  

a jejich důsledky 

pohyby  Země okolo osy a Slunce  

vyhledá jaké přirozené družice má naše 

Země, uvede základní údaje o Měsíci  

a jaké pohyby měsíc vykonává 

Měsíc - přirozená družice Země  

uvede hlavní mezníky v dobývání vesmíru,  vývoj o poznání vesmíru, počátky 

výzkumu vesmíru 

 

 Globus a mapa  

vysvětlí pojmy: globus, mapa globus a mapa 1.1,1.2,1.3. 

vypočítá různé vzdálenosti na globusu  

a mapě podle měřítka 

mapy - měřítko, druhy map, obsah 

map 

1.2., 1.3. 

vysvětlí pojmy: rovnoběžka, poledník rovnoběžky, poledníky  

ukáže na mapě zeměpisné souřadnice 

zadaného místa na Zemi 

určování zeměpisné polohy  

uvede časová pásma a přechody datové 

meze na Zemi (ukáže na mapě a globu) 

čas na zeměkouli  



pracuje s turistickou mapou, znázorní 

výškopis a polohopis na mapách,vysvětlí 

pojmy: kóta, nadmořská výška, vrstevnice, 

určí význam vybraných mapových značek 

výškopis, polohopis 1.3. 

určí světové strany, určí světové strany,  

 Krajinná sféra 2.3,2.4. 

vysvětlí pojmy: krajinná sféra, litosféra, 

atmosféra, hydrosféra, pedosféra, biosféra 

krajinná sféra 1,3 

popíše vnitřní stavbu Země, vyjmenuje 

základní části oceánského dna, uvede typy 

pohoří podle způsobu vzniku, uvede vnitřní  

a vnější činitele utvářející zemský povrch 

litosféra - stavba Země, dno 

oceánu, zemětřesení  

a sopečná činnost, vznik pohoří, 

vnější činitelé 

 

vysvětlí rozdíl mezi počasím a podnebím, 

vyjmenuje podnebné pásy 

atmosféra - počasí, podnebí,  

oběh vzduchu v  atmosféře,  

podnebné pásy 

 

vysvětlí pojmy: vnitřní a okrajová moře, 

průliv, průplav, záliv, poloostrov, ostrov, 

světové oceány, mořské proudy 

hydrosféra - světový oceán, 

pohyby mořské vody, 

vodstvo na pevnině 

 

vyjmenuje činitele, které se podílejí  

na vzniku půdy, uvede, jak půdy 

rozdělujeme 

pedosféra - složení půdy,  

půdní typy a druhy 

 

vyjmenuje vegetační pásy na Zemi –  

u každého posoudí, kterému teplotnímu 

pásu odpovídá a vyhledá typické zástupce 

rostlin a živočichů 

biosféra -tropické lesy, savany,  

pouště, subtropický oblast, 

 stepi a lesostepi, 

lesy mírného pásu, tundry,  

polární pustiny 

  

 

 výškové stupně rostlinstva  

 Geografie oceánů 3.1,3.1,3.3 

vyhledá rozlohy světových oceánů, seřadí 

oceány podle rozlohy, na mapě ukáže 

nejhlubší místa oceánů, okrajová moře, 

ostrovy, mořské proudy 

světové oceány - Tichý, Atlantský, 

 Indický a Severní ledový 

 

 Zeměpis světadílů 3.1,3.2.,3.3 

na mapě ukáže polární oblasti, zhodnotí 

podmínky života v polárních oblastech 

Polární oblasti –  

Arktida a Antarktida 

 

 Afrika 3.1,3.2,3.3.,

3.4 

popíše polohu světadílu – s jakými 

světadíly sousedí, které průplavy světadíl 

oddělují, největší ostrovy a poloostrovy 

poloha a rozloha  

na mapě najde významná pohoří, řeky  

a jezera 

povrch a vodstvo  

vyjmenuje podnebné pásy, na mapě najde 

místa s nejmenšími a největšími teplotami 

a srážkami 

podnebí  



vyjmenuje vegetační pásy, vyhledá a uvede 

významné rostliny a živočichy 

fauna a flóra  

na mapě ukáže hlavní naleziště nerostných 

surovin 

nerostné suroviny  

zjistí a uvede počet obyvatel a porovná 

rozmístění obyvatelstva 

obyvatelstvo  

rozdělí daný světadíl na několik oblastí, 

které se od sebe odlišují - srovnává 

lidnatost a hospodářskou úroveň 

oblasti Afriky  

   

 

7. ročník 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  
 Austrálie 3.1,3.2,3.3.,

3.4 

popíše polohu - moře, průplavy, průlivy, 

ostrovy a poloostrovy 

poloha a rozloha  

na mapě najde významná pohoří, řeky  

a jezera 

povrch a vodstvo  

vyjmenuje podnebné pásy, teploty a srážky podnebí  

vyjmenuje vegetační pásy, rostliny  

a živočichy 

fauna a flóra  

na mapě ukáže hlavní naleziště nerostných 

surovin 

nerostné suroviny  

zjistí a uvede počet obyvatel a porovná 

rozmístění obyvatelstva 

obyvatelstvo  

rozdělí daný světadíl na několik oblastí, 

které se od sebe odlišují 

oblasti Austrálie  

 Amerika 3.1,3.2,3.3.,

3.4. 

rozdělí Ameriku na Severní, Střední  

a Jižní, vysvětlí pojmy - Karibská oblast, 

Latinská Amerika 

členění amerického kontinentu  

popíše polohu a povrch Ameriky, vyhledá 

na mapě nejdelší pohoří, nejvyšší vrcholy, 

řeky, jezera, moře 

poloha, povrch, vodstvo  

vyjmenuje podnebné a vegetační pásy 

Ameriky, uvede rostliny a živočichy 

typické pro jednotlivé pásy 

podnebí a vegetace  

vyhledá základní údaje o obyvatelstvu obyvatelstvo  

na mapě ukáže hlavní oblasti těžby 

nerostných surovin 

nerostné suroviny  

vyjmenuje nejvýznamnější hospodářsky 

pěstované plodiny, uvede hlavní 

průmyslové oblasti a porovná 

hospodářskou vyspělost vybraných států 

průmysl, zemědělství  



vyjmenuje a na mapě ukáže státy Severní  

a Latinské Ameriky, jejich hlavní města 

charakterizuje jednotlivé státy z hlediska 

přírodních i hospodářských podmínek 

Kanada, USA, Mexiko, 

Středoamerické země, Karibské 

státy, Andské státy, Brazílie, země 

Jižního rohu 

 

 Asie 3.1,3.2,3.3.,

3.4 

vyhledá rozlohu největšího světadílu, krajní 

body asijské pevniny 

Asie – největší světadíl  

na mapě ukáže významné ostrovy, 

poloostrovy, pohoří, jezera, řeky, nížiny 

poloha, povrch, vodstvo  

vyjmenuje podnebné pásy, vysvětlí pojem: 

monzun 

podnebí  

vyjmenuje vegetační pásy, uvede typické 

rostliny a živočichy každého pásu 

fauna a flóra  

porovná počet obyvatel Číny s ostatními 

státy Asie, uvede nejrozšířenější 

náboženství a vyjmenuje hlavní jazykové 

skupiny 

obyvatelstvo  

na mapě ukáže významná naleziště 

nerostných surovin 

nerostné suroviny  

uvede významné hospodářsky pěstované 

rostliny a hlavní průmyslové oblasti 

průmysl, zemědělství  

vyjmenuje oblasti, na které lze Asii 

rozdělit, uvede, které státy do oblasti patří  

a co je pro danou oblast typické z hlediska 

přírodních i hospodářských podmínek 

oblasti Asie - monzunová Asie,  

jihozápadní Asie, Zakavkazsko,  

Orient 

 

 

8. ročník 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  
 Evropa 3.1,3.2,3.3.,

3.4 

na mapě ukáže hranici mezi Asií  

a Evropou, vyhledá krajní body 

zeměpisná poloha Evropy  

 na mapě ukáže nížiny, pohoří, řeky, jezera, 

moře, průlivy a průplavy 

pohoří, nížiny a vodstvo  

vyjmenuje podnebné pásy,                        

do kterých Evropa zasahuje, porovná 

množství srážek a teploty v těchto pásech 

podnebí Evropy  

vyjmenuje hlavní vegetační pásy Evropy, 

uvede příklady typických zástupců  

z rostlinné a živočišné říše 

fauna a flóra  

na mapě vyhledá ložiska nerostných 

surovin, hlavní pěstované plodiny  

a vyjmenuje průmyslové oblasti Evropy 

nerostné suroviny, průmysl,  

zemědělství 

 

vyhledá počet obyvatel, vyjmenuje hlavní 

jazykové skupiny, vysvětlí pojmy: migrace, 

urbanizace, aglomerace, konurbace 

obyvatelstvo a osídlení Evropy  



zjistí, uvede, kterými oblastmi Evropy  

se přepravuje nejvíce zboží a jakými 

dopravními prostředky 

doprava  

na mapě vyhledá hlavní turistická centra 

Evropy 

cestovní ruch  

uvede ekonomická a vojenská uskupení  

v Evropě 

ekonomické a vojenské organizace 

v Evropě 

  

vyjmenuje (na mapě ukáže) všechny 

evropské státy, uvede jejich hlavní města  

a na základě získaných znalostí (vlastních 

zkušeností) charakterizuje vybrané státy  

z hlediska přírodních a hospodářských 

podmínek 

střední Evropa, Skandinávie, 

západní Evropa,  Středomoří, 

Balkán, východní Evropa, Rusko 

3.1, 3.2, 3.3, 

3.4 

 Obyvatelstvo a sídla  

vypočítá přírůstek obyvatelstva  

na modelových příkladech, zjistí, uvede 

příklady států s kladným a záporným 

přírůstkem, porovná tyto státy, vyhledá 

nejnovější údaje o počtu obyvatelstva 

obyvatelstvo světa a jeho početní 

růst 

4.1, 4.2 

porovná rozmístění obyvatelstva na Zemi rozmístění obyvatelstva  

na Zemi 

 

vysvětlí pojmy: migrace, imigrace, 

emigrace 

územní pohyb obyvatelstva  

rozdělí obyvatelstvo podle ras, jazyků lidské rasy, národy, jazyky 4.1, 4.2 

vyjmenuje nejvýznamnější náboženství  

ve světě 

náboženství ve světě  

rozdělí obyvatelstvo podle věku, pohlaví  

a ekonomické aktivity 

struktura obyvatelstva  

porovná venkovská a městská sídla, 

vysvětlí pojmy: urbanizace, aglomerace, 

konurbace, megalopolis, uvede konkrétní 

příklady států i sídel 

venkovská a městská sídla 

- proces urbanizace 

 

vysvětlí pojem: územní struktura měst; 

objasní, jakou úlohu plní různé části města 

územní struktura měst  

 Světové hospodářství 4.3, 4.4. 

rozliší hlavní skupiny hospodářské činnosti 

 

světové hospodářství  

vysvětlí rozdíly mezi jádrovými  

a periferními oblastmi, uvede příklady 

těchto oblastí 

jádrové a periferní oblasti  

vyjmenuje různé typy zemědělství, uvede. 

ve kterých oblastech světa se s nimi 

setkáme. Plodiny zařadí do podnebných 

pásů, na mapě ukáže hlavní oblasti 

pěstování těchto plodin 

zemědělství - pěstování užitkových 

plodin, chov hospodářských zvířat 

 

vyhledá, uvede hlavní rybolovné oblasti rybolov a lesní hospodářství  



na mapě ukáže hlavní oblasti těžby 

nerostných surovin 

 

těžba nerostných surovin  

vyjmenuje hlavní průmyslová odvětví 

těžkého a spotřebního průmyslu 

energetika a těžký průmysl, 

spotřební průmysl 

  

vyjmenuje druhy dopravy, porovná jejich 

význam (rozvoj) dříve a dnes 

úloha dopravy v hospodářství – 

 železniční, silniční,  

letecká, vodní a potrubní doprava, 

 doprava informací 

 

zhodnotí význam služeb pro obyvatelstvo služby obyvatelstvu  

na mapě ukáže hlavní oblasti cestovního 

ruchu 

cestovní ruch –  

hlavní oblasti cestovního ruchu 

 

vysvětlí pojmy: import, export, aktivní  

a pasivní obchodní bilance 

mezinárodní obchod  

uvede nejdůležitější centra světového 

obchodu a hlavní hospodářské organizace 

ve světě 

hlavní hospodářské organizace  

ve světě 

 

 Politický zeměpis 4.5, 4.6 

rozdělí státy podle geografické polohy, 

rozlohy a lidnatosti 

poloha, rozloha, lidnatost  

vyjmenuje příklady státních hranic  

a hlediska, která se uplatňují při jejich 

rozlišení 

státní hranice  

vyjmenuje politické formy států (republika, 

monarchie..), vyhledá příklady, uvede, 

které převládají v současném světě 

státní zřízení  

vyjmenuje příklady nezávislých států, 

závislých států,unitárních států  

a federativních států - vysvětlí rozdíly mezi 

těmito typy států 

správní členění  

uvede typy politické moci ve státě  

a způsoby, jakými je politická moc 

uplatňována 

způsob vlády  

uvede mezinárodní politické organizace  

a seskupení, jejichž součástí je i ČR, 

zhodnotí jejich význam 

mezinárodní politické organizace 

a seskupení 

 

uvede ohniska neklidu v současném světě, 

objasní hlavní příčiny konfliktů 

ohniska neklidu v současném světě  

 Krajina, příroda a životní 

prostředí 

 

objasní pojem: krajina; uvede, čím je 

krajina tvořena 

krajina součástí přírody 5.1, 5.2 

vysvětlí pojem: přírodní krajina; uvede 

vnitřní a vnější činitele, které krajinu 

utvářejí 

přírodní krajina  

uvede hlavní lidské činnosti,                  

které se nejvýznamněji podílejí na přeměně 

krajiny 

kulturní krajina  



   

 

9. ročník 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  

 ČR přírodní podmínky 6.3, 6.4. 

vysvětlí pojmy: poloha, tvar poloha, tvar  

uvede typy reliéfu, které v ČR převládají, 

vysvětlí, jak se Český masív a Karpaty 

měnily v jednotlivých geologických 

obdobích, zařadí jednotlivá pohoří pomocí 

mapy do horopisných celků 

povrch a jeho členění –  

vznik a vývoj reliéfu,  

horopisné celky 

 

vysvětlí, čím je ovlivněno rozložení teplot 

a srážek v ČR, zjistí a uvede minimální  

a maximální naměřené hodnoty a zhodnotí 

jejich využití 

podnebí - teploty a srážky, 

podnebné oblasti 

  

ukáže nejznámější vodní toky, jezera, 

rybníky a přehrady 

vodstvo  

vysvětlí rozdíl mezi půdními typy  

a půdními druhy (porovná jejich využití  

a rozmístění) 

půdy  

vyjmenuje hlavní floristické oblasti  

a výškové stupně rostlinstva ČR 

rostlinstvo a živočišstvo  

vyhledá pomocí mapy chráněná území ČR ochrana přírody  

 ČR obyvatelstvo  

zjistí počet obyvatel ČR podle posledního 

sčítání, vysvětlí pojmy: porodnost, 

úmrtnost, přírůstek a úbytek obyvatelstva 

základní údaje  

o obyvatelstvu 

6,4 

rozdělí obyvatelstvo podle pohlaví, věku, 

ekonomické aktivity, zjistí a uvede, které 

národnostní menšiny se vyskytují na území 

ČR 

rozdělení obyvatelstva  

vyjmenuje kraje ČR, uvede významná sídla sídla  

 ČR hospodářství 6.3. 

uvede hlavní průmyslová odvětví ČR,  

na mapě ukáže nejvýznamnější průmyslové 

zóny 

průmysl - průmysl paliv  

a energetiky, hutnický, strojírenský, 

chemický, stavební hmoty, 

spotřební průmysl 

 

porovná význam různých příkladů chovu 

hospodářských zvířat, vyjmenuje hlavní 

hospodářsky pěstované plodiny 

zemědělství - chov hospodářského 

 zvířectva, zemědělská půda 

a pěstování plodin 

  

vyjmenuje druhy dopravy, zhodnotí jejich 

význam, problémy 

doprava - železniční, vodní, 

silniční, letecká  

a potrubní doprava 

 

posoudí význam služeb, uvede, co  

do skupiny služeb řadíme, na mapě ukáže 

nejvyhledávanější místa cestovního ruchu 

služby, rekreace a cestovní ruch  



uvede příklady výrobků (surovin), které 

mají hlavní podíl na exportu a importu 

zahraniční obchod  

 Oblasti ČR  6.4 

vyjmenuje regiony ČR, uvede celkovou 

charakteristiku dané oblasti, porovná je, 

využije získané znalosti z přírodních  

a hospodářských podmínek ČR 

Praha, Střední Čechy, Jižní Čechy, 

Západní Čechy, Podkrušnohoří,  

Severovýchodní Čechy, Vysočina, 

Jižní a Střední Morava,  

Ostravsko-Slezská oblast 

  

 

 Místní region  

uvede polohu místního regionu v rámci 

republiky 

zeměpisná poloha 6.1, 6.2, 

7.1, 7.2 

charakterizuje přírodní podmínky (povrch, 

vodstvo, podnebí, půdy, vegetaci, 

přírodní charakteristika  

zhodnotí sociálněekonomickou situaci  

v regionu  

socioekonomická charakteristika  

 

Průřezová témata 

 

Osobnostní a sociální výchova 

Ročník Předmět Téma 

 Z  

 Z  

 Z  

 

Výchova demokratického občana 

Ročník Předmět Téma 

8. Z Státní zřízení a správní členění 

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Ročník Předmět Téma 

8. Z Mezinárodní hospodářské i politické organizace 

 

Multikulturní výchova 

Ročník Předmět Téma 

6., 7. Z Obyvatelstvo Afriky, Ameriky a Asie 

8. Z Rasy a národy, světová náboženství, obyvatelstvo Evropy 

 

Environmentální výchova 

Ročník Předmět Téma 

8. Z Vliv člověka na krajinu a životní prostředí a obráceně 

9. Z Ochrana přírody a krajiny ČR 

 

 

 



Mediální výchova 

Ročník Předmět Téma 

 Z  

 

Finanční gramotnost 

Ročník Předmět Téma 

7. Z Ekonomické a vojenské mezinárodní organizace 

9. Z Zahraniční obchod ČR 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.7  Umění a kultura 
 

Charakteristika vzdělávací oblasti 
 

Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa 

a odráží nezastupitelnou součást lidské existence – umění a kulturu. Kulturu, jako procesy i 

výsledky duchovní činnosti, umožňující chápat kontinuitu proměn historické zkušenosti, v níž 

dochází k socializaci jedince a jeho projekci do společenské existence, i jako neoddělitelnou 

součást každodenního života (kultura chování, oblékání, cestování, práce). Umění, jako proces 

specifického poznání a dorozumívání, v němž vznikají informace o vnějším a vnitřním světě a 

jeho vzájemné provázanosti, které nelze formulovat a sdělovat jinými než uměleckými 

prostředky. 

Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké osvojování světa, tj. osvojování s estetickým 

účinkem. V procesu uměleckého osvojování světa dochází k rozvíjení specifického cítění, 

tvořivosti, vnímavosti jedince k uměleckému dílu a jeho prostřednictvím k sobě samému i k 

okolnímu světu. Součástí tohoto procesu je hledání a nalézání vazeb mezi druhy umění na 

základě společných témat, schopnosti vcítit se do kulturních potřeb ostatních lidí a jimi 

vytvořených hodnot a přistupovat k nim s vědomím osobní účasti. V tvořivých činnostech jsou 

rozvíjeny schopnosti nonverbálního vyjadřování prostřednictvím tónu a zvuku, linie, bodu, 

tvaru, barvy, gesta, mimiky atp. 

V etapě základního vzdělávání je oblast Umění a kultura zastoupena vzdělávacími obory 

Hudební výchova a Výtvarná výchova. Vzdělávací oblast lze rozšířit o doplňující vzdělávací 

obor Dramatická výchova, který je možno na úrovni školního vzdělávacího programu 

realizovat formou samostatného vyučovacího předmětu, projektu, kurzu apod.  

Na 1. stupni základního vzdělávání se žáci seznamují prostřednictvím činností  s výrazovými 

prostředky a s jazykem hudebního a výtvarného umění, ale také umění dramatického a 

literárního. S nimi se učí tvořivě pracovat, užívat je jako prostředků pro sebevyjádření. 

Poznávají zákonitosti tvorby, seznamují se s vybranými uměleckými díly, učí se je vzhledem 

ke svým zkušenostem chápat a výpovědi sdělované uměleckým dílem rozpoznávat a 

interpretovat. 

S přechodem na 2. stupeň základního vzdělávání se otevírá cesta širšímu nazírání  na kulturu 

a umění. Připomínají se historické souvislosti a společenské kontexty ovlivňující umění a 

kulturu. Inspirací k činnostem se stávají také díla literární a dramatická (divadlo, film), tvorba 

multimediální i samotné znakové systémy. Nalézání vztahů mezi jednotlivými druhy umění a 

uplatňování různorodosti výrazových prostředků při hledání variant řešení společně zvolených 

témat umožňují projekty. Ty otevírají společný prostor pro získání dovedností a poznatků 

překračujících rámec jednotlivých oborů a přispívají tak k osobitějšímu a originálnějšímu 

sebevyjádření i hlubšímu porozumění uměleckému dílu. 

Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně 

pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání 

hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného prostředku komunikace. V etapě základního 

vzdělávání se tyto hudební činnosti stávají v rovině produkce, recepce a reflexe obsahovými 

doménami hudební výchovy. 

Hudební činnosti jako činnosti vzájemně se propojující, ovlivňující a doplňující rozvíjejí ve 

svém komplexu celkovou osobnost žáka, především však vedou k rozvoji jeho hudebnosti – 

jeho hudebních schopností, jež se následně projevují individuálními hudebními dovednostmi – 



sluchovými, rytmickými, pěveckými, intonačními, instrumentálními, hudebně pohybovými, 

hudebně tvořivými a poslechovými. 

Prostřednictvím těchto činností žák může uplatnit svůj individuální hlasový potenciál při 

sólovém, skupinovém i sborovém zpěvu, své individuální instrumentální dovednosti při 

souborové hře a doprovodu zpěvního projevu, své pohybové dovednosti při tanci a pohybovém 

doprovodu hudby a v neposlední řadě je mu dána příležitost „interpretovat“ hudbu podle svého 

individuálního zájmu a zaměření. 

Obsahem Vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého 

i mluvního projevu v souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků. 

Obsahem Instrumentálních činností je hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební 

reprodukci i produkci. 

Obsahem Hudebně pohybových činností je ztvárňování hudby a reagování na ni pomocí 

pohybu, tance a gest. 

Obsahem Poslechových činností je aktivní vnímání (percepce) znějící hudby, při níž žák 

poznává hudbu ve všech jejích žánrových, stylových i funkčních podobách, učí se hudbu 

analyzovat a interpretovat. 

Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou 

nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání lidské existence. Tvořivý přístup k práci s 

nimi při tvorbě, vnímání a interpretaci vychází zejména z porovnávání dosavadní a aktuální 

zkušenosti žáka a umožňuje mu uplatňovat osobně jedinečné pocity a prožitky. 

Výtvarná výchova přistupuje k vizuálně obraznému vyjádření (a to jak samostatně 

vytvořenému, tak přejatému) nikoliv jako k pouhému přenosu reality, ale jako k prostředku, 

který se podílí na způsobu jejího přijímání a zapojování do procesu komunikace. 

V etapě základního vzdělávání je výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech - tvorbě, 

vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, 

myšlení, prožívání, představivost, fantazii, intuici a invenci. K jejich realizaci nabízí výtvarná 

výchova vizuálně obrazné prostředky (dále jen prostředky) nejen tradiční a ověřené, ale i nově 

vznikající v současném výtvarném umění a v obrazových médiích. Tvůrčími činnostmi 

(rozvíjením smyslové citlivosti, uplatňováním subjektivity a ověřováním komunikačních 

účinků) založenými na experimentování je žák veden k odvaze a chuti uplatnit osobně jedinečné 

pocity a prožitky a zapojit se na své odpovídající úrovni do procesu tvorby a komunikace. 

Obsahem Rozvíjení smyslové citlivosti jsou činnosti, které umožňují žákovi rozvíjet schopnost 

rozeznávat podíl jednotlivých smyslů na vnímání reality a uvědomovat si vliv této zkušenosti 

na výběr a uplatnění vhodných prostředků pro její vyjádření. 

Obsahem Uplatňování subjektivity jsou činnosti, které vedou žáka k uvědomování si 

a uplatňování vlastních zkušeností při tvorbě, vnímání a interpretaci vizuálně obrazných 

vyjádření. 

Obsahem Ověřování komunikačních účinků jsou činnosti, které umožňují žákovi utváření 

obsahu vizuálně obrazných vyjádření v procesu komunikace a hledání nových  i neobvyklých 

možností pro uplatnění výsledků vlastní tvorby, děl výtvarného umění i děl dalších obrazových 

médií. 

 

 

 

 



Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, 

že vede žáka k: 

 pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako 

svébytného prostředku komunikace, 

 chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti 

lidské existence; k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně 

jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení tvůrčího potenciálu, 

kultivování projevů a potřeb a k utváření hierarchie hodnot, 

 spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání 

uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu 

přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti i kulturním 

projevům a potřebám různorodých skupin, národů a národností, 

 uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke světu, 

k možnosti aktivního překonávání životních stereotypů a k obohacování 

emocionálního života, 

 zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu 

nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům 

v mnohotvárném světě, 

 

Výuka vzdělávací oblasti Umění a kultura je realizována v předmětech Hudební výchova a 

výtvarná výchova. Hodinové dotace všech předmětů jsou přiřazeny podle Učebního plánu 

ŠVP. 

 

4.7.1  Hudební výchova 
 

Charakteristika vzdělávacího oboru 
 

Hudební výchova – vede žáka prostřednictví vokálních, instrumentálních, hudebně 

pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání 

hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného prostředku komunikace. Tyto činnosti jsou 

obsahovými doménami hudební výchovy. Vzájemně se propojují, ovlivňují, rozvíjejí celkovou 

osobnost žáka, vedou k rozvoji jeho hudebnosti, jeho hudebních schopností. To se následně 

projevuje dovednostmi sluchovými, rytmickými, pěveckými, intonačními, instrumentálními, 

hudebně pohybovými, hudebně tvořivými a poslechovými. Žák dostává příležitost interpretovat 

hudbu podle svého individuálního zájmu a zaměření. 

 

Výchovně vzdělávací strategie k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 
 

Klíčová kompetence Výchovné a vzdělávací strategie 
Kompetence k učení Podpora rozvoje dovedností 

Dostatek informačních zdrojů – knihovna, internet, exkurze atd. 

Propojení informací se skutečným životem 

Práce s informacemi 

Samostatnost, organizace vlastní činnosti 

Vlastní úsudek, iniciativa, tvořivost, zodpovědnost 

Komunikace, spolupráce v týmu 



Poznání vlastních možností 

Prezentace vlastních výsledků 

Tvořivost (práce na projektech) 

Práce v motivujícím prostředí 

Práce s přiměřeným učivem 

Hodnocení za to, co žák umí, ne za to, co neumí 

Využívání kladného hodnocení a dobrých výsledků jako motivace 

Výuka bez situací nerovnosti, ponížení apod. 

Zařazování metod podporujících zvídavost 

Osobní příklad 

Získané vědomosti a poznatky aplikovat v praktickém životě 

Kompetence k řešení 

problémů 

Poznatky nejsou předkládány v hotové podobě 

Uplatňování mezipředmětových vztahů 

Přechod od frontálního vyučování k více aktivizujícím metodám 

Široké uplatnění praktických cvičení 

Podpora netradičních způsobů řešení 

Kompetence 

komunikativní 

Prostor pro komunikace různými formami (ústně, písemně, 

výtvarnými prostředky, využitím technických prostředků) 

Dodržování etiky komunikace (věcnost, naslouchání, respektování 

různých názorů – originálních, nezdařených apod.) 

Zásady komunikace s dospělými 

Základ spolupráce a společného prožívání 

Předpoklady pro poznávání sebe a vztahů k jiným 

Práce v týmu 

Kompetence sociální  

a personální 

Atmosféra demokracie a přátelství 

Kooperativní učení, spolupráce ve výuce 

Osobní odpovědnost za výsledky společné práce 

Učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za svá rozhodnutí 

Demokracii a svobodu nezaměňovat za anarchii 

Nutnost dodržování mravních hodnot a slušného jednání 

Vhodnou formou prosazovat svoje zájmy 

Učit se argumentovat 

Učit se chápat bohatství a složitost citového života, rozvíjet citovou 

otevřenost vůči podnětům z prostředí, ve kterém žijí 

Učit se otevřeně a kultivovaně projevovat své city 

Kompetence občanské Stanovení jasných pravidel pro soužití ve škole – práva, povinnosti, 

sankce 

Vztahy ve škole – úcta, sounáležitost, uznání 

Otevřenost vůči spolužákům 

Solidarita s druhými 

Integrace žáků vyžadujících speciální péči 

Multikulturní výchova – porozumění odlišnému způsobu života lidí 

z jiných kultur 

Vytváření podmínek pro adaptaci žáků z jiných kulturních prostředí 

Učit se ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, přírodě, 

kulturním a etickým hodnotám 

Kompetence pracovní Osvojování základních pracovních dovedností a návyků 

Účast žáků při úpravách prostředí školy 



Uplatňování sebehodnocení žáků 

 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 
 

1. stupeň 

Očekávané výstupy – 1. období 

žák 

1.1  zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase 

1.2  rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších 

hudebních forem 

1.3  využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře 

1.4  reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 

melodie 

1.5  rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu 

znějící hudby 

1.6  rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, 

instrumentální a vokálně instrumentální 

Očekávané výstupy – 2. období 

žák 

2.1  zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či 

dvojhlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti 

2.2  realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 

doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not 

2.3  využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché popřípadě 

složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a 

písní 

2.4  rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby 

2.5  vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry 

a provádí elementární hudební improvizace 

2.6  rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků, 

upozorní na  metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné harmonické změny 

2.7  ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních 

schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace 

 

Učivo 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti (dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba 

tónu, dynamicky odlišený zpěv), hlasová hygiena, rozšiřování hlasového rozsahu 

hudební rytmus – realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu 

dvojhlas a vícehlas - prodleva, kánon, lidový dvojhlas apod. 

intonace, vokální improvizace – diatonické postupy v durových a mollových tóninách 

(V., III. a I. stupeň, volné nástupy VIII. a spodního V. stupně apod.), hudební hry 

(ozvěna, otázka - odpověď apod.) 



záznam vokální hudby – zachycení melodie písně pomocí jednoduchého grafického 

vyjádření (např. linky), nota jako grafický znak pro tón, zápis rytmu jednoduché písně, 

notový zápis jako opora při realizaci písně 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

hra na hudební nástroje – reprodukce motivů, témat, jednoduchých skladbiček pomocí 

jednoduchých hudebních nástrojů z Orffova instrumentáře, zobcových fléten, keyboardů 

apod. 

rytmizace, melodizace a stylizace, hudební improvizace – tvorba předeher, meziher a 

doher s využitím tónového materiálu písně, hudební doprovod (akcentace těžké doby 

v rytmickém doprovodu, ostinato, prodleva), hudební hry (ozvěna, otázka - odpověď), 

jednodílná písňová forma (a - b) 

záznam instrumentální melodie – čtení a zápis rytmického schématu jednoduchého 

motivku či tématu instrumentální skladby, využití notačních programů 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

taktování, pohybový doprovod znějící hudby – dvoudobý, třídobý a čtyřdobý takt, taneční 

hry se zpěvem, jednoduché lidové tance 

pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v proudu znějící hudby – pantomima 

a pohybová improvizace s využitím tanečních kroků 

orientace v prostoru – pamětné uchování a reprodukce pohybů prováděných při tanci či 

pohybových hrách 

 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

kvality tónů – délka, síla, barva, výška 

vztahy mezi tóny – souzvuk, akord 

hudební výrazové prostředky a hudební prvky s výrazným sémantickým nábojem – 

rytmus, melodie, harmonie, barva, kontrast a gradace, pohyb melodie (melodie 

vzestupná a sestupná), zvukomalba, metrické, rytmické, dynamické, harmonické změny 

v hudebním proudu 

hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj 

hudební styly a žánry – hudba taneční, pochodová, ukolébavka apod.  

hudební formy – malá písňová forma, velká písňová forma, rondo, variace  

interpretace hudby – slovní vyjádření (jaká je to hudba a proč je taková) 

 

1. ročník 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy 
Ovládá slova písní, zpívá písně odlišného 

charakteru. 
Vokální činnost, nácvik písní 

osvojování nových písní, správné 

tvoření tónu, správná výslovnost 

(otevírání úst, brumendo), zásady 

hlasové hygieny                   

intonační a rytmické schopnosti                        

zpěv skupiny s hudebním 

doprovodem                                                              

1.1,1.2,1.3, 

1.5 

Při zpěvu správně dýchá, rovně stojí či sedí.  

Pozná tóny vysoké a hluboké, dlouhé a krátké.  



Získává správné pěvecké návyky (uvolněný plynulý zpěv, lehké nasazení, správné dýchání, 

zřetelná výslovnost). 

Osvojuje si dětské popěvky, říkadla, 

rozpočitadla. 
Říkadla 1.1,1.2,1.3, 

1.5 

Správně vyslovuje, tleská rytmus.   

Vymýšlí melodii k říkadlům. Říkadla a pořekadla  

   

   

 Dechová cvičení 1.2,1.5 

Správně dýchá.   

Rozlišuje hlasy, zvuky, tóny kolem sebe. Hry a písně  

Zpívá slabě a silně, pomalu a rychle.   

Vytváří zvuky znázorněním kapek deště.   

Procvičuje výslovnost jednotlivých 

samohlásek. 

  

Hraje hru na tělo.    

Část textu zpívá, některá slova znázorňuje pohybem.  

Pozná, že melodie stoupá, klesá a je stejně 

vysoká. 

Dětské písně  

Rukou naznačuje postup melodie.  

Podle ukázky pozná píseň, určí ráz 

skladby (ukolébavka, tanec, píseň, 

pochod). 

  

Rozliší tóny krátké a dlouhé.   

Hraje na dětské Orffovy nástroje  

a seznámí se s jejich správným držením. 
Instrumentální činnost          

jednoduché nástroje Orffova 

instrumentáře                                 

improvizované hudební nástroje k 

doprovodu zpěvu nebo pohybu       

1.3 

Pochoduje a tančí podle rytmu poslechové 

skladby.  
Pochod  1.1,1.2,1.3, 

1.4,1.5,1.6 

Připojí vhodný pohybový projev k písni.   

Tancuje v rytmu hudby.   

Hraje rytmus na rytmické nástroje, doprovází píseň.  

Dbá na lehké, uvolněné tvoření tónů.   

Všímá si celkového rázu písně, pozoruje 

rytmus. 

  

Tříbí cit pro vhodné použití hudebních nástrojů při doprovodu písně. 

Pozná píseň podle rytmického úryvku.   

Sluchem pozná, kdy se melodie opakuje, 

zesiluje či zeslabuje, zrychluje či 

zpomaluje. 

  

Rozezná písničky s doprovodem 

hudebního nástroje a bez doprovodu. 

  

Využívá hry na tělo.   

Při poslechu hudební pohádky se seznámí 

s hudebními nástroji, rozlišuje tóny vysoké 

Jak se kontrabas zamiloval  



a hluboké, rozlišuje zvukovou barvu 

jednotlivých nástrojů. 

Pozná úryvky známých koled. Vánoční koledy 1.1,1.2,1.5 

Při poslechu rozhodne, která je pomalá nebo rychlá, připojí rytmický doprovod. 

V souladu s rytmem provádí hudebně 

pohybové hry. 

Zlatá brána 1.1,1.4 

Napodobuje formou hry různé pracovní 

činnosti. 

Čížečku, čížečku 1.1,1.4 

Napodobuje pohybově hru na některé 

hudební nástroje ve hře  

Hudebně - pohybové hry prvky 

hry na tělo do rytmu nebo jako 

doprovod                               

pohybové reakce na hudbu 

improvizovaný pohyb na 

poslouchanou hudbu              

1.1,1.2,1.4 

 

2. ročník 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  
zazpívá zpaměti alespoň 5 písní Vokální činnosti, nácvik písní 1.1,1.2,1.3, 

1.5   

dle individuálních možností čistě  

a rytmicky správně zpívá s doprovodem  

i bez doprovodu  

osvojování nových písní 

 

při zpěvu správně dýchá pěvecké dýchání, hlasová hygiena  

zazpívá vzestupnou a sestupnou řadu funkce rozezpívání, praktické provádění 

rozezpívání 

 Instrumentální činnost 1.3 

vytleská rytmus textů se čtvrťovými 

hodnotami 

rytmická cvičení, rytmizace textů  

vhodně použije dětský instrumentář  

a improvizované nástroje jako vlastní 

doprovod k rytmizaci textu, sborové 

recitaci, vlastnímu zpěvu 

práce s dětským instrumentářem  

a improvizovanými nástroji 

 Hudebně pohybové činnosti 1.1,1.2,1.4 

aktivně se zapojí do hudebně pohybových 

her 

práce s hudebně pohybovými hrami 

ovládá prvky hry na tělo a doprovází tímto 

způsobem zpěv svůj nebo spolužáků 

hra na tělo, vzestupná a sestupná řada 

dokáže pohybem vyjádřit výraz a náladu 

hudby 

pohybové vyjádření hudebního výrazu a nálady  

 Poslechové činnosti 1.6 

dokáže v klidu vyslechnout krátké hudební 

ukázky různých žánrů 

práce s poslechovými skladbami 

vyslechne hru na nástroje poslech 



Poznává různé hudební žánry tolerance k různým hudebním 

žánrům 

 

 Seznámení s pojmy  

z hudební nauky 

1.5 

pozná houslový klíč a notovou osnovu houslový klíč, notová osnova  

 

 

 

3. ročník 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy 
 Vokální činnosti, nácvik písní 1.1,1.2,1.3, 

1.5 

Žák zazpívá lidové a umělé písně zpaměti.   

Zapojí se do rytmické a melodické hry s doplňováním a obměňováním.  

Zazpívá ve skupině kánon. Průprava k dvojhlasu, kánon.  

Rozezná a zazpívá melodii klesavou  

a stoupavou. 

Melodie klesavá  

a stoupavá. 

 

 Instrumentální činnost 1.3 

Rytmicky doprovází zpěv svůj nebo svých 

spolužáků (hra na tělo). 

Hra na tělo a na hudební nástroje.  

Zapojí se do instrumentální hry na hudební 

nástroje. 

Rytmizace a melodizace a 

improvizace 

 

 Hudebně pohybové činnosti 1.4 

Dovede se zapojit do hudebně pohybových 

her. 

Pohybové hry  

Pohybově vyjádří charakter melodie, tempo, dynamiku a citový prožitek hudby.  

 Poslechové činnosti 1.6 

Poslouchá kratší symfonické nebo 

nástrojové skladby.  

Práce s poslechovými skladbami. Odliší hudbu 

vokální, instrumentální a vokálně- instrumentální 

Rozliší hudbu podle její společenské 

funkce. 

Hudba k zábavě, slavnostní hudba, hudba k 

tanci… 

Rozpozná v ukázce známé hudební 

nástroje. 

Hudební nástroje  

 Hudební nauka 1.5 

Napíše do notové osnovy houslový klíč.   

 

4. ročník 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy 
 Vokální činnosti, nácvik písní 2.1,2.2,2.3, 

2.4,2.5 

zazpívá ve sboru vybrané písně,  práce s písněmi v dur i v moll 

Některé z písní zná zpaměti a zazpívá je  

ve skupině nebo sólo 

lidové, umělé, starší i moderní, oblast populární 

hudby 



zazpívá staccato, legato, naváže tóny  

 

prvky pěvecké techniky (staccato, 

legato) 

 

dle individuálních dispozic intonuje 

půltóny  

půltóny a celé tóny  

Rozpozná durovou tóninu řada dur  

Rozpozná mollovou tóninu řada moll  

provede melodizaci a rytmizaci textů, 

obmění hudební modely   

melodizace a rytmizace textů, obměňování 

modelů 

předvede správnou orientaci v notovém 

záznamu a jeho sledování při zpěvu   

orientace v notovém záznamu  

 Instrumentální činnosti 2.2,2.3,2.5 

technicky správně a rytmicky vhodně 

použije jednoduché nástroje Orffova 

instrumentáře 

hra na jednoduché Orffovy nástroje 

 Hudebně pohybové činnosti 2.2,2.3 

zapojí se do hudebně pohybových her 

nebo tanců 

práce s hudebně pohybovými hrami nebo tanci 

improvizuje při tanci taneční improvizace  

pohybem vyjádří výraz a náladu hudby Tance a hudebně pohybové hry 

 taneční kroky   

správně taktuje k hudební produkci na 2  

a 3 doby 

taktování na 2 a 3 doby  

 Poslechové činnosti 2.4,2.6 

vyslechne krátké symfonické, komorní či 

nástrojové koncertní skladby. 

práce s poslechovými skladbami 

projevuje svou toleranci k různým 

poslechovým ukázkám 

pochod, polka, valčík, menuet, rondo, vánoční 

hudba 

rozpozná dílovost v malých hudebních 

formách 

rozlišení melodie  

a doprovodu 

 

uvede základní informace o významu 

skladatelů poslouchané hudby 

epizody ze života hudebních skladatelů 

poslouchané hudby 

podle zvuku i tvaru pozná některé hudební 

nástroje 

seznámení s hudebními nástroji 

rozliší durovou a mollovou hudební 

ukázku (vokální i instrumentální) 

odlišování durové a mollové tóniny 

 Seznámení s pojmy z hudební 

nauky 

2.4,2.6 

napíše správně noty v notovém záznamu, 

čte noty 

noty   

používá správných tvarů notového písma procvičování notového písma  

vysvětlí, co je stupnice, napíše ji a zazpívá stupnice   

vyjmenuje tóny stupnice C dur stupnice C dur  

 

 

 



5. ročník 

 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy 
 Vokální činnosti, nácvik písní 2.1,2.2,2.3, 

2.4,2.5 

zazpívá ve sboru nové písně, práce s písněmi v dur i v moll 

zná vybrané písně zpaměti a zazpívá je  

ve skupině nebo sólo 

lidové, umělé, starší i moderní, oblast populární 

hudby 

ve sboru zpaměti zazpívá hymnu ČR, 

uvede základní údaje o její historii 

hymna ČR, zpěv  

a základní údaje z historie 

 

rozpozná předvětí a závětí, vytvoří je předehra, mezihra, dohra, hudební 

improvizace 

 

zazpívá durovou stupnici na vokály (nebo 

C dur na jména not) 

řada dur  

provede melodizaci a rytmizaci textů, 

obmění hudební modely 

řada moll  

Orientuje se v notovém záznamu orientace v notovém záznamu  

 Instrumentální činnosti 2.2,2.3,2.5 

technicky správně a rytmicky vhodně 

použije jednoduché nástroje Orffova 

instrumentáře 

hra na jednoduché Orffovy nástroje 

 předehra, mezihra, dohra 

 Hudebně pohybové činnosti 2.2,2.3 

zapojí se do hudebně pohybových her 

nebo tanců 

práce s hudebně pohybovými hrami nebo tanci 

improvizuje při tanci taneční improvizace  

pohybem vyjádří výraz a náladu hudby tance  

správně taktuje k hudební produkci na 2  

a 3 doby 

taktování na 2 a 3 doby  

 

 
 

 Poslechové činnosti 2.4,2.6 

vyslechne krátké symfonické, komorní 

nebo nástrojové koncertní skladby 

práce s poslechovými skladbami 

poslechem i pohledem rozpozná hudební 

nástroje 

rozlišování hudby vokální a instrumentální 

je tolerantní i k hudebním žánrům, které 

nepreferuje 

hudební žánry  

vysvětlí umělecký přínos vybraných 

skladatelů, hudebních skupin 

lidové kapely, rocková kapela, symfonický  

a jazzový orchestr 

 hudba v chrámu, na zámku, v koncertní síni  

a k tanci 

 poslech: hudba lidová, swingová, rocková, menuet 



 významní skladatelé, hudební skupiny a jejich 

tvorba  

 Seznámení se s pojmy z hudební 

nauky 

2.4,2.6 

  

použije notové písmo v žádoucích tvarech stupnice dur i moll 

realizuje jednoduché rytmické cvičení 

nebo část notového zápisu 

akord  

zachytí rytmus a melodii pohybem rytmická cvičení   

 

2. stupeň 

Očekávané výstupy 

žák 

1.1  využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách 

1.2  uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu             v 

běžném životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase      i 

vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého 

1.3  reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé 

motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché 

hudební improvizace 

1.4  realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby různých 

stylů a žánrů 

1.5  rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný typ hudebně 

pohybových prvků k poslouchané hudbě a na základě individuálních hudebních schopností 

a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu 

1.6  orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové prostředky 

a charakteristické sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho 

přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku 

1.7  zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu    do 

stylového období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími 

skladbami 

1.8  vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění 

 

Učivo 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

pěvecký a mluvní projev – rozšiřování hlasového rozsahu, hlasová hygiena, hlasová 

nedostatečnost  a některé způsoby její nápravy, mutace, vícehlasý a jednohlasý zpěv, 

deklamace, techniky vokálního projevu (scat, falzet apod.), jejich individuální využití 

při zpěvu i při společných vokálně instrumentálních aktivitách 

intonace a vokální improvizace – diatonické postupy v durových a mollových tóninách, 

improvizace jednoduchých hudebních forem  

hudební rytmus – odhalování vzájemných souvislostí rytmu řeči a hudby, využívání 

rytmických zákonitostí při vokálním projevu 



orientace v notovém záznamu vokální skladby – notový zápis jako opora při realizaci 

písně či složitější vokální nebo vokálně instrumentální skladby 

rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti – reprodukce tónů, převádění melodií 

z nezpěvné do zpěvné polohy, zachycování rytmu popřípadě i melodie zpívané (hrané) 

písně pomocí grafického (notového) záznamu 

reflexe vokálního projevu – vlastní vokální projev a vokální projev ostatních, hledání 

možností nápravy hlasové nedostatečnosti (transpozice melodie, využití jiné hudební 

činnosti) 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

hra na hudební nástroje – nástrojová reprodukce melodií (motivků, témat,  písní, 

jednoduchých skladeb), hra a tvorba doprovodů s využitím nástrojů Orffova 

instrumentáře, keyboardů a počítače, nástrojová improvizace (jednoduché hudební 

formy) 

záznam hudby – noty, notační programy (např. Capella, Finale, Sibelius) a další způsoby 

záznamu hudby  

vyjadřování hudebních i nehudebních představ a myšlenek pomocí hudebního nástroje 
– představy rytmické, melodické, tempové, dynamické, formální 

tvorba doprovodů pro hudebně dramatické projevy 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

pohybový doprovod znějící hudby – taktování, taneční kroky, vlastní pohybové ztvárnění 

pohybové vyjádření hudby v návaznosti na sémantiku hudebního díla – pantomima, 

improvizace 

pohybové reakce na změny v proudu znějící hudby – tempové, dynamické rytmicko- 

metrické, harmonické 

orientace v prostoru – pamětné uchování a reprodukce pohybů prováděných při tanci       či 

pohybových hrách 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

orientace v hudebním prostoru a analýza hudební skladby – postihování hudebně 

výrazových prostředků, významné sémantické prvky užité ve skladbě (zvukomalba, 

dušemalba, pohyb melodie, pravidelnost a nepravidelnost hudební formy) a jejich 

význam pro pochopení hudebního díla 

hudební dílo a její autor – hudební skladba v kontextu s jinými hudebními i nehudebními 

díly, dobou vzniku, životem autora, vlastními zkušenostmi (inspirace, epigonství, kýč, 

módnost a modernost, stylová provázanost) 

hudební styly a žánry – chápání jejich funkcí vzhledem k životu jedince i společnosti, 

kulturním tradicím a zvykům 

interpretace znějící hudby – slovní charakterizování hudebního díla (slohové a stylové 

zařazení apod.), vytváření vlastní soudů a preferencí 

 

6. ročník 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy 
Dokáže správně nasadit tón, správně 

dýchat  

Vokální činnost: pěvecký projev, 

lidový dvojhlas, kánon, orientace 

v notovém záznamu 

1., 2. 



Zazpívá alespoň 5 lidových a 5 umělých 

písní 

Odhadne správnou hlasitost zpěvu, 

správně rozlišuje mluvený projev  

od pěveckého 

Hlasová hygiena, rozvoj hudebního 

sluchu a rytmu 

1., 6. 

Využívá jednoduché Orffovy nástroje  

k produkci jednoduchých rytmických 

motivů 

Instrumentální činnost: hra  

na hudební nástroje Orffova 

instrumentáře 

1., 3. 

Užívá jednoduché taneční kroky, 

rozeznává dvoudobý a třídobý takt, dokáže 

pohybem a mimikou vyjádřit náladu 

Hudebně pohybová činnost: 

pohybové vyjádření hudby, 

taktování, tanec, pantomima 

1., 3, 5. 

Rozpozná délku, sílu, barvu, výšku tónu, 

rozliší jednotlivé hudební formy, postihne 

výrazové prostředky ( melodii, rytmus, 

tempo, dynamiku) 

Uvědomí si význam lidové hudby 

Rozpozná jednotlivé hudební nástroje 

Seznámí se s národními písněmi a národní 

hudební tradicí 

Poslechová činnost: lidová píseň a 

její druhy, jak funguje hudba, 

notový záznam, lidová kapela, 

hudební nástroje, hudba na jevišti - 

opera, opereta, písně národní, 

hudba a tanec.  

2., 3., 4., 6. 

 

7. ročník 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy 
Žák: užívá různé techniky vokálního 

projevu ( brumendo, staccato, falzet atd.), 

užívá většího hlasového rozsahu, rozezná 

rytmus při vokálním projevu, zazpívá 

alespoň 5 lidových a 5 umělých písní 

Vokální činnost:  vokální projev, 

slovní a hudební rytmus, vícehlas, 

orientace v notovém záznamu 

1., 2., 6. 

Používá jednoduché hudební nástroje k 

reprodukci hudebních motivů, ověřuje a 

upevňuje poznatky z hudební teorie 

Instrumentální činnost: hudební 

nástroje symfonického orchestru, 

lidové a rockové kapely 

4. 

Pomocí gest, mimiky, řeči těla znázorní 

hudbu a náladu, taktuje složitější rytmické 

útvary 

Hudebně - pohybová činnost, 

pohybové vyjádření hudby a 

nálady, pohybový doprovod a tanec 

1., 5. 

Rozezná hudebně výrazové prostředky: 

melodii, rytmus, tempo, dynamiku. 

Porovnává jednotlivé skladby autorů  

a jejich život. 

Uvědomuje si hudební výpověď a její vliv 

na posluchače 

 

Poslechová činnost: orientace  

v hudební prostoru – lidová hudba a 

folklor, kánon, fuga, sonáta, 

symfonie, kantáta, oratorium, 

muzikál, koncert, festival. Hudba a 

pohyb. Interpret, autor, skladatel, 

textař . Nešvary a hudba 

1., 3., 4., 6. 

 

8. ročník 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy 
Žák: rozšiřuje si hlasový rozsah, 

reprodukuje notový záznam, převádí 

Vokální činnost: kultivuje pěvecký 

projev, orientace  

1., 2., 4 



melodie z nezpěvné do zpěvné, zazpívá 

alespoň 5 lidových a 5 umělých písní 

v notovém záznamu, hlasová 

hygiena 

Užívá jednoduché hudební nástroje při 

produkci hudebních motivů, vyjádří své 

hudební představy pomocí hudebních 

nástrojů, používá jednoduché hudební 

nástroje k doprovodu pěveckých projevů 

Instrumentální činnost:  doprovod 

na jednoduché hudební nástroje 

1., 3., 4. 

Vyjadřuje hudbu pomocí gest, mimiky, 

řeči těla. Hudbu ztvárňuje vlastní 

choreografií 

Hudebně pohybová činnost: 

pohybová orientace v prostoru, 

choreografie 

1., 5. 

Poslouchané kriticky hodnotí, rozlišuje  

a zařazuje skladby do jednotlivých období, 

slovně hodnotí hudbu ( jaká je a proč) 

Uvědomuje si vliv hudby v dějinách a 

v životě člověka 

Poslechová činnost: hudební dílo a 

jeho autor –dějiny světové hudby - 

starověk, středověk, antika, 

renesance, baroko, klasicismus, 

romantismus, hudba 20. stol 

moderní a současné trendy v hudbě. 

Interpretace znějící hudby. 

Povolání spojená s hudbou 

6. 

 

9. ročník 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy 

Žák: sestaví vlastní vokální projev, 

upravuje hlasovou nedostatečnost  

(transpozice melodie, využití jiné hudební 

činnosti). Hledá nápravu hlasové 

nedostatečnosti. 

Vokální činnost: kultivuje vokální 

projev, hlasová hygiena  

a mluvený projev. Orientace 

v notovém záznamu 

1., 2., 4. 

Samostatně tvoří doprovody, upevňuje  

a ověřuje své poznatky pomocí hry  

na jednoduché hudební nástroje 

Instrumentální činnost: Výběr 

doprovodu  

pro hudebně dramatické projevy. 

1., 3., 4. 

Rozezná a znázorní tempové a dynamické 

změny, reprodukuje pohyby prováděné  

při tanci nebo pohybových hrách 

Hudebně - pohybová činnost: 

pohybové reakce na hudbu, 

orientace  

v prostoru 

1., 4., 5. 

Rozpozná funkci stylů a žánrů v životě 

jedince ve společnosti, kulturní tradice  

a zvyky národa 

Poslechová činnost: české hudební 

styly  

a žánry v dějinách (swing, trampská 

píseň, jazz, rock, pop, folk, hudební 

divadlo a film, 60. - 90. léta,        

20. století v České hudbě, Česká 

středověká hudba, baroko, 

klasicismus a romantismus). 

Technika a hudba, autorská práva 

4., 6. 

 

 

 

 



Průřezová témata 
 

Osobnostní a sociální výchova 

Ročník Předmět Téma 

3. HV Pohybové vyjádření hudby. Tanec. 

6.-9. HV Pohybové vyjádření hudby. Pantomima, tanec 

6.-9. HV Empatie 

 

Výchova demokratického občana 

Ročník Předmět Téma 

5. HV Hymna - státní symboly, etnická hudba 

9. Hv Svoboda a zodpovědnost 

6.-9. Hv Osobnosti jako vzory a příklady 

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Ročník Předmět Téma 

4. HV Česká republika jako součást Evropy 

5. HV Žijeme v Evropě 

6.-9. Hv Evropská vánoční tradice 

8.-9. Hv Vývoj a dějiny hudby 

 

 

Multikulturní výchova 

Ročník Předmět Téma 

7. HV Hudba jiných národů 

 HV  

 

Environmentální výchova 

Ročník Předmět Téma 

 HV  

 HV  

 

Mediální výchova 

Ročník Předmět Téma 

8.-9. HV Reklama a hudba jako médium 

   

 

Finanční gramotnost 

Ročník Předmět Téma 

6.-9. Hv Hodnota uměleckého díla 

7. Hv Koncert, opera, muzikál, národní divadlo 

9. Hv Autorská práva 



   

 

 

4.7.2   Výtvarná výchova 

 

Charakteristika vzdělávacího oboru 

Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou 

nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání lidské existence. Tvořivý přístup k práci s 

nimi při tvorbě, vnímání a interpretaci vychází zejména z porovnávání dosavadní a aktuální 

zkušenosti žáka a umožňuje mu uplatňovat osobně jedinečné pocity a prožitky. 

Výtvarná výchova přistupuje k vizuálně obraznému vyjádření (a to jak samostatně 

vytvořenému, tak přejatému) nikoliv jako k pouhému přenosu reality, ale jako k prostředku, 

který se podílí na způsobu jejího přijímání a zapojování do procesu komunikace. 

V etapě základního vzdělávání je výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech - tvorbě, 

vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, 

myšlení, prožívání, představivost, fantazii, intuici a invenci. K jejich realizaci nabízí výtvarná 

výchova vizuálně obrazné prostředky (dále jen prostředky) nejen tradiční a ověřené, ale i nově 

vznikající v současném výtvarném umění a v obrazových médiích. Tvůrčími činnostmi 

(rozvíjením smyslové citlivosti, uplatňováním subjektivity a ověřováním komunikačních 

účinků) založenými na experimentování je žák veden k odvaze a chuti uplatnit osobně jedinečné 

pocity a prožitky a zapojit se na své odpovídající úrovni do procesu tvorby a komunikace. 

 

Výchovně vzdělávací strategie k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

Klíčová kompetence Výchovné a vzdělávací strategie 
Kompetence k učení Podpora rozvoje dovedností 

Dostatek informačních zdrojů – knihovna, internet, exkurze atd. 

Propojení informací se skutečným životem 

Práce s informacemi 

Samostatnost, organizace vlastní činnosti 

Vlastní úsudek, iniciativa, tvořivost, zodpovědnost 

Komunikace, spolupráce v týmu 

Poznání vlastních možností 

Prezentace vlastních výsledků 

Tvořivost (práce na projektech) 

Práce v motivujícím prostředí 

Práce s přiměřeným učivem 

Hodnocení za to, co žák umí, ne za to, co neumí 

Využívání kladného hodnocení a dobrých výsledků jako motivace 

Výuka bez situací nerovnosti, ponížení apod. 

Zařazování metod podporujících zvídavost 

Osobní příklad 

Získané vědomosti a poznatky aplikovat v praktickém životě 

Kompetence k řešení 

problémů 

Poznatky nejsou předkládány v hotové podobě 

Uplatňování mezipředmětových vztahů 

Přechod od frontálního vyučování k více aktivizujícím metodám 

Široké uplatnění praktických cvičení 



Podpora netradičních způsobů řešení 

Kompetence 

komunikativní 

Prostor pro komunikace různými formami (ústně, písemně, 

výtvarnými prostředky, využitím technických prostředků) 

Dodržování etiky komunikace (věcnost, naslouchání, respektování 

různých názorů – originálních, nezdařených apod.) 

Zásady komunikace s dospělými 

Základ spolupráce a společného prožívání 

Předpoklady pro poznávání sebe a vztahů k jiným 

Práce v týmu 

Kompetence sociální  

a personální 

Atmosféra demokracie a přátelství 

Kooperativní učení, spolupráce ve výuce 

Osobní odpovědnost za výsledky společné práce 

Učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za svá rozhodnutí 

Demokracii a svobodu nezaměňovat za anarchii 

Nutnost dodržování mravních hodnot a slušného jednání 

Vhodnou formou prosazovat svoje zájmy 

Učit se argumentovat 

Učit se chápat bohatství a složitost citového života, rozvíjet citovou 

otevřenost vůči podnětům z prostředí, ve kterém žijí 

Učit se otevřeně a kultivovaně projevovat své city 

Kompetence občanské Stanovení jasných pravidel pro soužití ve škole – práva, povinnosti, 

sankce 

Vztahy ve škole – úcta, sounáležitost, uznání 

Otevřenost vůči spolužákům 

Solidarita s druhými 

Integrace žáků vyžadujících speciální péči 

Multikulturní výchova – porozumění odlišnému způsobu života lidí 

z jiných kultur 

Vytváření podmínek pro adaptaci žáků z jiných kulturních prostředí 

Učit se ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, přírodě, 

kulturním a etickým hodnotám 

Kompetence pracovní Osvojování základních pracovních dovedností a návyků 

Účast žáků při úpravách prostředí školy 

Uplatňování sebehodnocení žáků 

 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 
 

1. stupeň 

Očekávané výstupy – 1. období 

žák 

1.1  rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, 

barvy, objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, 

vjemů, zážitků a představ 

1.2  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 



1.3  vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými  smysly a pro jejich vizuálně obrazné 

vyjádření volí vhodné prostředky 

1.4  interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné 

interpretace porovnává se svojí  dosavadní zkušeností 

1.5  na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně 

obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil 

Očekávané výstupy – 2. období 

žák 

2.1  při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává  prvky vizuálně obrazného vyjádření; 

porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční vztahy a 

jiné) 

2.2  užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném 

vyjádření linie a barevné plochy; v objemovém vyjádření modelování a skulpturální postup; 

v prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako nezávislý 

model 

2.3  při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení vlastních 

životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají komunikační účinky pro jeho 

nejbližší sociální vztahy 

2.4  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 

2.5  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 (včetně prostředků a postupů současného výtvarného umění) 

2.6  porovnává různé  interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako 

ke zdroji inspirace 

2.7  nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných 

vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil 

 

Učivo 

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 

prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, 

textury - jejich jednoduché vztahy (podobnost, kontrast, rytmus), jejich kombinace a 

proměny v ploše, objemu a prostoru  

uspořádání objektů do celků – uspořádání na základě jejich výraznosti, velikosti 

a vzájemného postavení ve statickém a dynamickém vyjádření 

reflexe  a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly -– vizuálně obrazná 

vyjádření podnětů hmatových, sluchových, pohybových, čichových, chuťových a 

vyjádření vizuálních podnětů prostředky vnímatelnými ostatními smysly 

smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření – umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film, 

tiskoviny, televize, elektronická média, reklama) 

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 

prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností 
–manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční tvar malby a kresby 



typy vizuálně obrazných vyjádření – jejich rozlišení, výběr a uplatnění - hračky, objekty, 

ilustrace textů, volná malba, skulptura, plastika, animovaný film, comics, fotografie, 

elektronický obraz, reklama   

přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko jejich vnímání (vizuální, haptické, 

statické, dynamické), hledisko jejich motivace (fantazijní, založené na smyslovém 

vnímání) 

OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ  

osobní postoj v komunikaci  – jeho utváření a zdůvodňování; odlišné interpretace vizuálně 

obrazných vyjádření (samostatně vytvořených a přejatých) v rámci skupin, v nichž se 

dítě pohybuje; jejich porovnávání s vlastní interpretací 

komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření – v komunikaci se spolužáky, 

rodinnými příslušníky a v  rámci skupin, v nichž se žák pohybuje (ve škole i mimo 

školu); vysvětlování výsledků tvorby podle svých schopností a zaměření 

proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a proměny obsahu vlastních vizuálně 

obrazných vyjádření i děl výtvarného umění 

 

1. ročník 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy 
Žák se seznamuje se základními návyky   

a postupy při práci s barvami, učí se 

organizovat práci, poznává a osvojuje  

si vlastnosti jednotlivých výtvarných 

materiálů, se kterými bude nadále 

pracovat, osvojuje si základy bezpečnosti 

při práci.  

Základní návyky a postupy při 

práci, bezpečnost práce 

1.1,1.2,1.3, 

1.4,1.5 

Rozlišuje tvary, barvy a struktury  Prvky vizuálně obrazného 

vyjádření 

 

Vyjadřuje své vlastní pozorování, 

vyjadřovací schopnosti a výtvarné 

vyprávění 

  

Učí se pozorovat přírodu i své okolí 

vyhledává a dotváří přírodniny, rozvíjí 

pozorovací schopnosti a paměť, poznává a 

zobrazuje tvary a funkce věcí 

Výtvarné vyjádření skutečnosti 1.1,1.2,1.3 

1.4,1.5 

Seznamuje se s pojmem barvy základní, 

zkouší barvy míchat, poznává vlastnosti 

barev a využívá je v praxi, objevuje 

možnosti hry s linií a s barvou, prakticky 

rozlišuje pojem kresba a malba, rozvíjí 

svůj smysl pro výtvarný rytmus a též 

smysl pro řešení plochy s využitím 

barevných a geometrických prvků, zjišťuje 

vlastnosti plastických materiálů při 

modelování, rozvíjí svůj cit pro prostor 

 Barvy 1.1,1.2,1.5 

 

 



2. ročník 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  
aplikuje všechny znalosti o barvách  

a vlastnostech materiálů 
Výtvarné vyjádření skutečnosti 1.1,1.2,1.3, 

1.4,1.5 

ztvárňuje vlastní prožitky a představy Zážitková kresba a malba  

rozvíjí své pozorovací schopnosti  

rozlišuje tvary a funkce předmětů, pomocí 

hry si osvojuje dovednost práce  

s linií 

hra s barvou, plošné a prostorové vyjádření práce  

s linií 

práce s ilustrací, porovnávání a popis 

obrázků 

výtvarná díla pro děti, ilustrátoři  

 

3. ročník 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  
 Fantazijní představy 1.1,1.3 

Experimentuje s barvami, dokáže míchat  

a překrývat barvy, rozezná teplé a studené, 

světlé a tmavé. Vše uplatňuje v plošném i 

prostorovém uspořádání. 

Hra s barvou, plošné a prostorové vyjádření, 

originalita v souvislosti s vyjádřením vlastních 

prožitků.  

 Výtvarné vyjádření skutečnosti 1.1,1.2,1.3, 

1.4,1.5 

Interpretuje dle svých schopností různá 

vizuálně obrazná vyjádření, odlišné 

interpretace porovnává s vlastní zkušeností 

Malba a kresba dle předlohy   

Vyjadřuje rozdíly při vnímání událostí 

různými smysly a pro jejich vizuálně 

obrazové řešení volí vhodné prostředky. 

Zapojení smyslů při výtvarném 

vyjádření 

 

 

4. ročník 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  
žák se vědomě zaměřuje na své prožitky  

a vlastní životní zkušenosti, dokáže je 

výtvarně ztvárnit a při vlastních tvůrčích 

činnostech pojmenovává prvky vizuálně 

obrazného vyjádření.  

Výtvarné vyjádření skutečnosti  2.1,2.2,2.3, 

2.4,2.5,2.6, 

2.7 

vědomě volí nástroje a techniky pro konkrétní výtvarné vyjádření  

porovná světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční vztahy  

pozoruje a srovnává proporce lidské postavy, tvarově zajímavé přírodniny a předměty a pokouší 

se je vyjádřit v ploše, objemu a prostoru 



pozná různé druhy linií a jejich výrazové 

možnosti, užívá a kombinuje prvky 

vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu 

k celku: v plošném vyjádření linie a 

plochy 

Práce dekorativní a prostorové  2.1,2.2,2.4, 

2.5 

na základě představ a fantazie vytváří modelováním prostorové objekty  

dokáže rytmicky řadit různé prvky a tvoří jednoduché plošné kompozice 

Nalézá a do komunikace v sociálních 

vztazích zapojuje obsah vizuálně 

obrazných vyjádření, která samostatně 

vytvořil, vybral či upravil 

 

Prezentace své práce 2.5,2.6 

v uměleckém díle hledá a pojmenovává základní obrazotvorné prvky a kompoziční přístupy 

porovnává rozdíly výtvarných děl, rozlišuje vhodnost použití  

podle výrazových prostředků pozná díla některých dětských ilustrátorů  

 

5. ročník 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  
žák rozvíjí svou fantazii a představivost Výtvarné vyjádření skutečnosti  2.1,2.2,2.3, 

2.4,2.5,2.6, 

2.7 

pozná základní a komplementární barvy a vhodně je použije  

dokáže výtvarně vyjádřit proporce lidské postavy a hlavy, konfrontuje představu se skutečností 

dokáže vyjádřit vnitřní stavbu a vnitřní členění přírodních objektů pomocí výtvarné linie 

rozvíjí své prostorové vidění, cítění a vyjadřování na základě pozorování prostorových jevů  

a vztahů 

tvary užitkových předmětů srovnává a vyjadřuje výtvarně v ploše  

i prostoru 

 

dokáže kompozičně řešit plochu s použitím libovolných geometrických prvků  

vnímá estetickou úroveň předmětů denní 

potřeby 
  

 

2. stupeň 

Očekávané výstupy 

Žák 

1.1  vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření 

a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ 

a poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků 

1.2  užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 

získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie 

1.3  užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá 

některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích - 

počítačová grafika, fotografie, video, animace 



1.4  vybírá, kombinuje a vytváří  prostředky pro vlastní osobité vyjádření; porovnává        a 

hodnotí jeho účinky s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných 

vyjádřeních  

1.5  rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 

subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu 

1.6  interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází  při 

tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků 

1.7  porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného 

vyjádření; vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní 

podmíněnosti svých hodnotových soudů 

1.8  ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených 

vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu pro jejich 

prezentaci 

 

Učivo 

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI  

prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, 

textury; vztahy a uspořádání prvků v ploše, objemu, prostoru a v časovém průběhu 

(podobnost, kontrast, rytmus, dynamické proměny, struktura), ve statickém i 

dynamickém vizuálně obrazném vyjádření  

uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru a časovém průběhu – vyjádření 

vztahů, pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty (lineární, světlostní, barevné, plastické 

a prostorové prostředky a prostředky vyjadřující časový průběh) ve statickém i 

dynamické vyjádření 

reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly – vědomé vnímání 

a uplatnění mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě; reflexe ostatních uměleckých 

druhů (hudebních, dramatických) 

smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření – umělecká výtvarná tvorba, fotografie, 

film, tiskoviny, televize, elektronická média, reklama; výběr, kombinace a variace ve 

vlastní tvorbě  

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY  

prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností 

– manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční tvar malby a 

kresby, uspořádání prostoru, celku vizuálně obrazných vyjádření a vyjádření proměn; 

výběr, uplatnění a interpretace  

typy vizuálně obrazných vyjádření – hračky, objekty, ilustrace textů, volná malba, 

skulptura, plastika, animovaný film, comics, fotografie, elektronický obraz, reklama, 

vizualizované dramatické akce, komunikační grafika; rozlišení, výběr a uplatnění         

pro vlastní tvůrčí záměry 

přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko jejich vnímání (vizuální, haptické, 

statické, dynamické), hledisko jejich motivace (fantazijní, symbolická, založená na 

smyslovém vnímání, racionálně konstruktivní, expresivní); reflexe a vědomé uplatnění 

při vlastních tvůrčích činnostech  

OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ  

osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a zdůvodňování; důvody vzniku odlišných 

interpretací vizuálně obrazných vyjádření (samostatně vytvořených a přejatých), kritéria 

jejich porovnávání, jejich zdůvodňování 



komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření – utváření a uplatnění komunikačního 

obsahu; vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s respektováním záměru autora; 

prezentace ve veřejném prostoru, mediální prezentace 

proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a proměny obsahu vizuálně obrazných 

vyjádření vlastních děl i děl výtvarného umění; historické, sociální a kulturní souvislosti 

 

6. a 7. ročník 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy 
uplatňuje ve vlastní tvorbě teoretické        

a praktické poznatky a dovednosti 

s výtvarnými výrazovými prostředky 

prvky vizuálně obrazného vyjádření 

linie 

1.3 

uplatňuje výrazové vlastnosti linie  1.1, 1.2 

orientuje se v prostorových a barevných 

vztazích 

tvary, objemy, světlost, barevné 

kvality 

1.4 

 uspořádání prvků v ploše  

seznámí se s proporcemi lidského těla  

a hlavy 

vyjádření vztahů  

 vědomé vnímání  

rozezná základní tvary lineárního  

a kresleného písma 

smyslové účinky vizuálně 

obrazných vyjádření 

21.3 

 tiskoviny, reklama kombinace  

a variace  

ve vlastní tvorbě 

 

orientuje se v řazení prvků v tvarové  

a barevné kompozici 

uspořádání objektů  

do celků v ploše 

 

 vyjádření vztahů  

řeší úlohy dekorativního charakteru 

v ploše 

typy vizuálně obrazných vyjádření 1.2 

projevuje cit a smysl pro prostorové formy 

a jejich výtvarné kvality 

reflexe a vztahy zrakového vnímání  

ovládá různé způsoby výtvarného 

zobrazování prostorových jevů a vztahů 

uspořádání objektů  

do celků v ploše, objemu, prostoru 

a časovém průběhu 

1.4 

modelace   

poznává  různé způsoby uměleckého 

vyjádření skutečnosti v malbě, grafice, 

architektuře, užitém umění 

prostředky pro vyjádření emocí, 

pocitů, nálad, fantazie, představ, 

osobních zkušeností 

1.6, 1.7 

 typy vizuálně obrazných vyjádření  

orientuje se ve výtvarných principech užití 

některých materiálů včetně netradičních  

a běžných nástrojů 

  

Rozlišuje užitkovou, materiální  

a technickou a estetickou stránku 

předmětů a chápat vztah mezi nimi 

komunikační obsah vizuálně 

obrazných vyjádření 

1.5 

prezentuje vlastní tvorbu komunikační obsah vizuálně 

obrazných vyjádření 

1.8 

obhajuje výsledky osobní postoj   



v komunikaci 

 

 

8. a 9. ročník 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy 
prakticky využívá ve vlastní tvorbě 

výtvarné činnosti 

prvky vizuálně obrazného vyjádření 

uspořádání objektů v ploše, 

objemu, prostoru 

1.2, 1.3, 1.4, 

1.1 

 časovém průběhu  

využívá základních poznatků o výtvarných 

prostředcích 

prostředky pro vy nadření emocí  

a pocitů 

1.1, 1.2 

uplatňuje představivost, fantazii a výtvarné 

myšlení ve vlastním výtvarném projevu 

prostředky pro vyjádření fantasie, 

představ 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4 

citlivě vnímá okolní skutečnost uměleckou 

i mimouměleckou 

typy vizuálně obrazných vyjádření 1.5, 1.6, 1.7 

 přístupy k vizuálně obrazným 

vyjádřením reflexe a vztahy 

zrakového vnímání k vnímání 

ostatními smysly 

 

projevuje aktivní estetický vztah 

k životnímu prostředí, k jeho tvorbě  

a ochraně 

smyslové účinky vizuálně 

obrazných vyjádření 

1.8, 1.6 

osvojí si základy dobrého vkusu osobní postoj  

v komunikaci 

1.8, 1.4 

uplatňuje je v praktickém životě  1.8 

orientuje se v oblasti výtvarné kultury proměny komunikačního obsahu 1.4, 1.5, 1.6, 

1.7 

pozná vybraná výtvarná díla z národního  

i světového výtvarného umění 

 1.6 

 

 

Průřezová témata 
 

Osobnostní a sociální výchova 

Ročník Předmět Téma 

1. VV Skupinové práce - kreativita, komunikace, rozhodování. 

1. VV Lidové zvyky a tradice 

2. VV Skupinové práce 

3. VV Skupinové práce: Vyjádření zážitku, nálady, atmosféry, 

uspořádání objektů do celku. 

4. VV Skupinové práce - kreativita, komunikace, rozhodování 

4. VV Lidové zvyky a tradice 

5. VV Skupinové práce 

6.-9. VV Rozvoj kreativity, autonomie, sebereflexe 

 



Výchova demokratického občana 

Ročník Předmět Téma 

5. VV Mapa světa, vlastní erb, plakáty EU, 

6.-9. VV Respektování výtvorů a názorů druhých 

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Ročník Předmět Téma 

3. VV Objevujeme Evropu 

4. VV Česká republika jako součást Evropy 

5. VV Žijeme V Evropě 

6.-9. VV Dějiny umění, umělecké slohy 

 

Multikulturní výchova 

Ročník Předmět Téma 

6.-9. VV Umění a kultura jiných národů 

   

 

Environmentální výchova 

Ročník Předmět Téma 

6.-9. VV Hospodaření s materiálem, úcta k přírodě a člověku 

   

 

Mediální výchova 

Ročník Předmět Téma 

6.-9.. VV Reklama, design a jejich význam v mediích 

 

Finanční gramotnost 

Ročník Předmět Téma 

6.-9. VV Hodnota uměleckých děl a uměleckých řemesel 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.8  Člověk a zdraví 
 

Charakteristika vzdělávací oblasti 
 

Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je 

utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, chování podporující zdraví, kvalita 

mezilidských vztahů, kvalita životního prostředí, bezpečí člověka atd. Protože je zdraví 

důležitým předpokladem pro aktivní a spokojený život a pro optimální pracovní výkonnost, 

stává se poznávání a praktické ovlivňování podpory a ochrany zdraví jednou z priorit 

základního vzdělávání. 

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní podněty pro pozitivní ovlivňování 

zdraví (poznatky, činnosti, způsoby chování), s nimiž se žáci seznamují, učí se je využívat a 

aplikovat ve svém životě. Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje především k tomu, aby 

žáci poznávali sami sebe jako živé bytosti, aby pochopili hodnotu zdraví, způsob jeho ochrany 

i hloubku problémů spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví. Žáci se seznamují 

s  různými riziky, která ohrožují zdraví v běžných i mimořádných situacích, osvojují si 

dovednosti a způsoby chování (rozhodování), které vedou k zachování či posílení zdraví, a 

získávají potřebnou míru odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví jiných. Jde tedy z velké části 

o poznávání zásadních životních hodnot2, o postupné utváření postojů k nim a o aktivní jednání 

v souladu s nimi. Naplnění těchto záměrů je v základním vzdělávání nutné postavit na účinné 

motivaci a na činnostech a situacích posilujících zájem žáků o problematiku zdraví. 

Při realizaci této vzdělávací oblasti je třeba klást důraz především na praktické dovednosti 

a jejich aplikace v modelových situacích i v každodenním životě školy. Proto je velmi důležité, 

aby celý život školy byl ve shodě s tím, co se žáci o zdraví učí a co z pohledu zdraví potřebují. 

Zpočátku musí být vzdělávání silně ovlivněno kladným osobním příkladem učitele, jeho 

všestrannou pomocí a celkovou příznivou atmosférou ve škole. Později přistupuje důraz  i na 

větší samostatnost a odpovědnost žáků v jednání, rozhodování  a činnostech souvisejících se 

zdravím. Takto chápané vzdělávání je základem pro vytváření aktivních přístupů žáků  k rozvoji 

i ochraně zdraví. 

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je vymezena a realizována v souladu s věkem žáků ve 

vzdělávacích oborech Výchova ke zdraví a Tělesná výchova. Vzdělávací obsah oblasti 

Člověk a zdraví prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí, které jej obohacují nebo využívají 

(aplikují), a do života školy. 

Vzdělávací obor Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví 

v propojení všech jeho složek (sociální, psychické a fyzické) a učí je být za ně odpovědný. 

Svým vzdělávacím obsahem navazuje na obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a prolíná 

do ostatních vzdělávacích oblastí. Žáci si osvojují zásady zdravého životního stylu a jsou 

vedeni k jejich uplatňování ve svém životě i k osvojování účelného chování při ohrožení 

v každodenních i rizikových situacích i při mimořádných událostech. Vzhledem 

k individuálnímu i sociálnímu rozměru zdraví vzdělávací obor Výchova ke zdraví obsahuje 

výchovu k mezilidským vztahům a je velmi úzce propojen s průřezovým tématem Osobnostní 

a sociální výchova. Žáci si rozšiřují a prohlubují poznatky o sobě i vztazích mezi lidmi, 

partnerských vztazích, manželství a rodině, škole a společenství vrstevníků. 

Vzdělávací obor Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků 

v problematice zdraví směřuje na jedné straně k poznání vlastních pohybových možností a 

                                                           
2  Je vhodné usilovat o to, aby předkládané názory nebyly v příkrém rozporu s názory zákonných zástupců 

žáků. 



zájmů, na druhé straně k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou 

zdatnost, duševní a sociální pohodu. Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové 

činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové, jejímž smyslem je schopnost samostatně ohodnotit 

úroveň své zdatnosti a řadit do denního režimu pohybové činnosti pro uspokojování vlastních 

pohybových potřeb i zájmů, pro optimální rozvoj zdatnosti a výkonnosti, pro regeneraci sil a 

kompenzaci různého zatížení, pro podporu zdraví a ochranu života. Předpokladem pro 

osvojování pohybových dovedností je v základním vzdělávání žákův prožitek z pohybu a z 

komunikace při pohybu, dobře zvládnutá dovednost pak zpětně kvalitu jeho prožitku umocňuje. 
V tělesné výchově je velmi důležité motivační hodnocení žáků, které vychází ze somatotypu žáka a je 

postaveno na posuzování osobních výkonů každého jednotlivce a jejich zlepšování – bez paušálního 

porovnávání žáků podle výkonových norem (tabulky, grafy aj.), které neberou v úvahu růstové a 

genetické předpoklady a aktuální zdravotní stav žáků. 

 

Charakteristické pro pohybové vzdělávání je rozpoznávání a rozvíjení pohybového nadání, 

které předpokládá diferenciaci činností i hodnocení výkonů žáků. Neméně důležité je 

odhalování zdravotních oslabení žáků a jejich korekce v běžných i specifických formách 

pohybového učení - v povinné tělesné výchově, případně ve zdravotní tělesné výchově.   Proto 

se nedílnou součástí tělesné výchovy stávají korektivní a speciální vyrovnávací cvičení, která 

jsou podle potřeby preventivně využívána v hodinách tělesné výchovy pro všechny žáky nebo 

jsou zadávána žákům se zdravotním oslabením místo činností, které jsou kontraindikací jejich 

oslabení.  

Školám se současně doporučuje vyrovnávat pohybový deficit žáků III. (příp. II.) zdravotní 

skupiny a jejich potřebu korektivních cvičení zařazováním povinného či volitelného předmětu, 

jehož obsah vychází z tematického okruhu Zdravotní tělesná výchova (jako adekvátní náhradu 

povinné tělesné výchovy nebo jako rozšíření pohybové nabídky). Tato nabídka vychází ze 

situace v moderní společnosti, která v mnohém život usnadňuje, ale paradoxně tím vyvolává už 

v dětském věku četná zdravotní oslabení, která je nutné napravovat a korigovat (z nedostatku 

intenzivního a vhodně zaměřeného pohybu, z dlouhodobého setrvávání ve statických polohách, 

z nadměrného příjmu potravy v nevhodné skladbě, z nekvalitního ovzduší, z četných stresových 

situací, nepříznivých sociálních vztahů atd.). Základní vzdělávání tak reaguje na poznatky 

lékařů, že zdravotních oslabení v celé populaci přibývá a zdravotně oslabené dítě potřebuje 

větší množství spontánních i cíleně zaměřených pohybových aktivit než dítě zdravé. Účast ve 

zdravotní tělesné výchově vede žáky k poznání charakteru jejich zdravotního oslabení i míry a 

rozsahu omezení některých činností. Současně předkládá konkrétní způsoby ovlivňování 

zdravotních oslabení (speciální cvičení, všestranně zaměřené pohybové činnosti, relaxační 

techniky, plavání atd.) a jejich zařazování do denního režimu žáků. 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

žáků tím, že vede žáky k: 

 poznávání zdraví jako důležité hodnotu v kontextu dalších životních hodnot 

 pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k 

vnímání radostných prožitků z činností podpořených pohybem, příjemným 

prostředím a atmosférou příznivých vztahů, 

 poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých etapách života 

na způsobu vlastního jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských vztahů                   

i na kvalitě prostředí, 



 získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, 

i na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje, 

 využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním 

režimu, k upevňování způsobů rozhodování a jednání v souladu s aktivní podporou 

zdraví v každé životní situaci i k poznávání a využívání míst souvisejících s 

preventivní ochranou zdraví, 

 propojování činností a jednání souvisejících se zdravím a zdravými mezilidskými 

vztahy se základními etickými a morálními postoji, s volním úsilím atd., 

 chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného 

předpokladu výběru profesní dráhy, partnerů, společenských činností atd., 

 ochraně zdraví a životů při každodenních rizikových situacích i mimořádných událostech 

a k využívání osvojených postupů spojených s řešením jednotlivých mimořádných událostí 

 aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně 

prospěšných činností ve škole i v obci. 

 

Výuka vzdělávací oblasti Člověk a zdraví je realizována v předmětech Tělesná výchova a 

Výchova ke zdraví. Hodinové dotace všech předmětů jsou přiřazeny podle Učebního plánu 

ŠVP. 

 

4.8.1   Výchova ke zdraví 

 

 Charakteristika vzdělávacího oboru 

Předmět Výchova ke zdraví přináší základní poznání o člověku v souvislosti s preventivní 

ochranou jeho zdraví. Učí žáky aktivně rozvíjet a chránit zdraví v propojení všech jeho složek 

(sociální, psychické a fyzické) a být za ně odpovědný. Žáci si upevňují hygienické, stravovací, 

pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí dovednosti odmítat škodlivé látky, 

předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v každodenních   i mimořádných situacích.  

Do vzdělávacího oboru jsou začleněna témata „Ochrana člověka za mimořádných situací“, 

„Sexuální výchova“ a některé aspekty „Dopravní výchova“. 

Výchovně vzdělávací strategie k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

Klíčová kompetence Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení Podpora rozvoje dovedností a způsobů rozhodování metodami, 

které umožňují přímou zkušenost 

Dostatek informačních zdrojů – knihovna, internet, exkurze atd. 

Propojení informací se skutečným životem 

Samostatnost, organizace vlastní činnosti 

Komunikace, spolupráce v týmu 

Prezentace vlastních výsledků 

Tvořivost (práce na projektech) 

Práce v motivujícím prostředí 

Hodnocení za to, co žák umí, ne za to, co neumí 

Stanovení postupných cílů 

Získané vědomosti a poznatky aplikovat v praktickém životě 



Osobní příklad 

Kompetence k řešení 

problémů 

Poznatky nejsou předkládány v hotové podobě 

Uplatňování mezipředmětových vztahů 

Objevování vzájemných příčin a souvislostí přírodních  

a společenských jevů a dějů 

Široké uplatnění praktických cvičení 

Uplatňování základních myšlenkových operací – srovnávání, 

analýza, syntéza, zobecňování, abstrakce 

Rozvoj schopnosti logického uvažování 

Podpora netradičních způsobů řešení 

Kompetence 

komunikativní 

Prostor pro komunikace různými formami (ústně, písemně, 

výtvarnými prostředky, využitím technických prostředků) 

Dodržování etiky komunikace (věcnost, naslouchání, respektování 

různých názorů – originálních, nezdařených apod.) 

Základ spolupráce a společného prožívání 

Předpoklady pro poznávání sebe a vztahů k jiným 

Práce v týmu 

Kompetence sociální  

a personální 

Atmosféra demokracie a přátelství 

Kooperativní učení, spolupráce ve výuce 

Osobní odpovědnost za výsledky společné práce 

Spolupráce učitelů 

Spolupráce s rodiči a dalšími partnery 

Učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za svá rozhodnutí 

Demokracii a svobodu nezaměňovat za anarchii 

Nutnost dodržování mravních hodnot a slušného jednání 

Vhodnou formou prosazovat svoje zájmy 

Učit se argumentovat 

Učit se chápat bohatství a složitost citového života, rozvíjet citovou 

otevřenost vůči podnětům z prostředí, ve kterém žijí 

Učit se otevřeně a kultivovaně projevovat své city 

Kompetence občanské Stanovení jasných pravidel pro soužití ve škole – práva, povinnosti, 

sankce 

Vztahy ve škole – úcta, sounáležitost, uznání 

Otevřenost vůči spolužákům 

Solidarita s druhými 

Rozvíjení kritických postojů k negativním jevům ve škole  

i společnosti 

Integrace žáků vyžadujících speciální péči 

Multikulturní výchova – porozumění odlišnému způsobu života lidí 

z jiných kultur 

Vytváření podmínek pro adaptaci žáků z jiných kulturních prostředí 

Ohleduplnost vůči starým a nemocným lidem 



Vhodné prostředí – funkční, estetické, bezpečné – spoluúčast  

na jeho úpravě 

Prevence šikany a násilí 

Učit se ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, přírodě, 

kulturním a etickým hodnotám 

Kompetence pracovní Osvojování základních pracovních dovedností a návyků 

Důsledné dodržování bezpečnosti práce při činnostech ve škole 

Účast žáků při úpravách prostředí školy 

Uplatňování sebehodnocení žáků 

Dodržování zásad hygieny práce 

 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 

 

Očekávané výstupy 

žák 

   1.   respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá    

         k utváření dobrých mezilidských vztahů v komunitě 

2. 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 

3. vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním, sociálním zdravím 

a vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou zdraví; dovede 

posoudit různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví 

druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví 

4. 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 

5. usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví 

6. vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, 

rodiny i v nejbližším okolí 

7. dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí 

a v rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky 

8. uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti 

s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými chorobami; svěří se      se zdravotním 

problémem a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc 

9. 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 

10. samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti 

k regeneraci organismu, překonávání únavy a předcházení stresovým situacím 

11. respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová 

k opačnému pohlaví 



12. respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a pozitivními 

životními cíli; chápe význam zdrženlivosti v dospívání a odpovědného sexuálního 

chování 

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 

14. vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv 

vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti 

manipulaci a agresi 

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 

16. uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích ohrožení, 

nebezpečí i mimořádných událostí 

 

Učivo: 

VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ  

vztahy ve dvojici – kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství 

a rodičovství 

vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity – rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, 

spolek  

ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE 

dětství, puberta, dospívání – tělesné, duševní a společenské změny 

sexuální dospívání a reprodukční zdraví – zdraví reprodukční soustavy, sexualita jako součást 

formování osobnosti, zdrženlivost, předčasná sexuální zkušenost, promiskuita; problémy 

těhotenství a rodičovství mladistvých; poruchy pohlavní identity 

ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ 

výživa a zdraví – zásady zdravého stravování, pitný režim, vliv životních podmínek a 

způsobu stravování na zdraví; poruchy příjmu potravy 

vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví - kvalita ovzduší a vody, hluk, osvětlení, 

teplota 

tělesná a duševní hygiena, denní režim – zásady osobní, intimní a duševní hygieny, 

otužování, denní režim, vyváženost pracovních a odpočinkových aktivit, význam 

pohybu pro zdraví, pohybový režim 

ochrana před přenosnými chorobami - základní cesty přenosu nákaz a jejich prevence, 

nákazy respirační, přenosné potravou, získané v přírodě, přenosné krví a sexuálním 

kontaktem, přenosné bodnutím hmyzu a stykem se zvířaty 

ochrana před chronickými nepřenosnými chorobami a před úrazy - prevence 

kardiovaskulárních a metabolických onemocnění; preventivní a léčebná péče; 

odpovědné chování v situacích úrazu a život ohrožujících stavů (úrazy v domácnosti, při 

sportu, na pracovišti, v dopravě), základy první pomoci 

 



RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE 

stres a jeho vztah ke zdraví – kompenzační, relaxační a regenerační techniky 

k překonávání únavy, stresových reakcí a k posilování duševní odolnosti 

auto-destruktivní závislosti – psychická onemocnění, násilí mířené proti sobě samému, 

rizikové chování (alkohol, aktivní a pasivní kouření, zbraně, nebezpečné látky a 

předměty, nebezpečný internet), násilné chování, těžké životní situace a jejich zvládání, 

trestná činnost, dopink ve sportu  

skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání, sexuální kriminalita – šikana 

a jiné projevy násilí; formy sexuálního zneužívání dětí; kriminalita mládeže; 

komunikace se službami odborné pomoci 

bezpečné chování a komunikace – komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi, bezpečný 

pohyb v rizikovém prostředí, nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických 

médií, sebeochrana a vzájemná pomoc v rizikových situacích a v situacích ohrožení 

dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví – bezpečné prostředí ve škole, ochrana 

zdraví při různých činnostech, bezpečnost v dopravě, rizika silniční a železniční 

dopravy, vztahy mezi účastníky silničního provozu vč. zvládání agresivity, postup v 

případě dopravní nehody (tísňové volání, zajištění bezpečnosti) 

manipulativní reklama a informace – reklamní vlivy, působení sekt 

ochrana člověka za mimořádných událostí - klasifikace mimořádných událostí, varovný 

signál a jiné způsoby varování, základní úkoly ochrany obyvatelstva, evakuace, činnosti 

po mimořádné události, prevence vzniku mimořádných událostí 

HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ 

celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci – složky zdraví a jejich interakce, základní 

lidské potřeby a jejich hierarchie  

podpora zdraví a její formy – prevence a intervence, působení na změnu kvality prostředí 

a chování jedince, odpovědnost jedince za zdraví, podpora zdravého životního stylu, 

programy podpory zdraví 

 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ 

sebepoznání a sebepojetí – vztah k sobě samému, vztah k druhým lidem; zdravé 

a vyrovnané sebepojetí, utváření vědomí vlastní identity 

seberegulace a sebeorganizace činností a chování – cvičení sebereflexe, sebekontroly, 

sebeovládání a zvládání problémových situací; stanovení osobních cílů a postupných 

kroků k jejich dosažení; zaujímá hodnotových postojů a rozhodovacích dovedností pro 

řešení problémů v mezilidských vztazích; pomáhající a prosociální chování 

psychohygiena v sociální dovednosti pro předcházení a zvládání stresu, hledání pomoci při 

problémech 

mezilidské vztahy, komunikace a kooperace – respektování sebe sama i druhých, 

přijímání názoru druhého, empatie; chování podporující dobré vztahy, aktivní 

naslouchání, dialog, efektivní a asertivní komunikace a kooperace v různých situacích, 

dopad vlastního jednání a chování 

 

 

 

 

 



6. ročník 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy 

 Vztahy mezi lidmi a formy soužití Výchova 

k občanství: 

1.7 Výchova 

ke zdraví: 

1., 2. 

respektuje pravidla soužití mezi 

vrstevníky a svým chováním přispívá  

k dobrým vztahům mezi lidmi v rodině, 

škole, obci; jmenuje podmínky vzniku 

manželství a plánovaného rodičovství 

vztahy ve dvojici   

 vztahy a pravidla soužití v prostředí 

komunity  

 

 Změny v životě člověka a jejich 

reflexe 

Výchova 

ke zdraví: 

1., 9., 11.,12 

charakterizuje období puberty; respektuje 

přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a 

partnery; vymezí hodnoty člověka 

důležité pro navazování partnerských 

vztahů 

dětství, puberta, dospívání   

uplatňuje zásady hygieny; pojmenovává 

pohlavní orgány 

sexuální dospívání a reprodukční 

zdraví  

 

 Zdravý způsob života  

a péče o zdraví 

Výchova 

ke zdraví:3., 

4., 5., 6., 7., 

8., 9.,10., 

15. Tělesná 

výchova 1.2, 

1.5, 

Výchova 

k občanství: 

1.6 

sestaví rodinný jídelníček dle zásad 

správného stravování 

výživa a zdraví  

vyvaruje se nevhodného využívání 

volného času a umí rozpoznat rizika; 

zařazuje do svého režimu dne vhodné 

formy aktivního odpočinku  

vlivy vnějšího a vnitřního prostředí 

na zdraví 

 

uplatňuje zásady tělesné a duševní 

hygieny 

tělesná a duševní hygiena, denní 

režim 

 



uplatňuje zásady hygienických norem ochrana před přenosnými 

chorobami 

 

projevuje zodpovědné chování v situacích 

ohrožujících zdraví 

ochrana před chronicky 

nepřenosnými chorobami a před 

úrazy  

 

 Rizika ohrožující zdraví a jejich 

prevence 

Výchova 

ke zdraví: 

3.,4., 9.,10. 

13., 14.,15. 

Tělesná 

výchova 1.4 

Výchova 

k občanství: 

1.5, 2.3, 

4.10 

 

rozlišuje typy stresů a vyvaruje  

se faktorům ke stresu vedoucím 

stres a jeho vztah ke zdraví  

uvědomuje si rizika zneužívání 

návykových látek 

autodestruktivní závislosti  

rozpozná situace ohrožující jeho 

bezpečnost, vy vyrovává se situací 

narušující bezpečnost ostatních 

skryté formy a stupně 

individuálního násilí a zneužívání, 

sexuální kriminalita 

 

rozpozná situace ohrožující jeho 

bezpečnost, vy varovává se situací 

narušující bezpečnost ostatních 

bezpečné chování a komunikace  

projevuje odpovědnost k sobě samému 

odpovědnost za své zdraví i zdraví 

druhých 

dodržování pravidel bezpečnosti a 

ochrany zdraví 

 

uvědomuje si rizika nabídek 

zprostředkovaných neosobně; porovná 

informace na základě různých zdrojů 

manipulativní reklama a informace  

dokáže aktivizovat složky záchranného 

systému 

ochrana člověka za mimořádných 

událostí 

 

 Hodnota a podpora zdraví  

popíše hierarchii potřeb člověka 

v jednotlivých vývojových etapách života  

celostní pojetí člověka ve zdraví a 

nemoci 

 

popíše dopady zdravého a nezdravého 

životního stylu na zdraví člověka 

v jednotlivých vývojových etapách života 

podpora zdraví a její formy  

 Osobnostní a sociální rozvoj  



charakterizuje své kladné a záporné 

stránky osobnosti 

sebepoznání a sebepojetí  

popíše předpoklady k dosažení 

stanovených cílů člověka 

seberegulace a sebeorganizace 

činností a chování 

 

uvede příklady eliminace negativních 

vlivů společnost na svoji osobu 

psychohygiena  

popíše lidské vztahy, komunikaci a 

spolupráci v jednotlivých etapách 

lidského života 

mezilidské vztahy, komunikace a 

kooperace 

 

 

Průřezová témata 

Osobnostní a sociální výchova 

Ročník Předmět Téma 

6. VZ Vhodné a nevhodné návyky 

6. VZ Kamarádství, přátelství 

6. VZ Zásady slušného chování a komunikace ve společnosti 

6. VZ Zdravý životní styl - režim dne 

6. VZ Vhodné a nevhodné využití volného času 

6. VZ Duševní hygiena - relaxace 

6. VZ Ochrana zdraví 

6. VZ Linky důvěry 

7. VZ Vztah k druhému pohlaví 

7. VZ Pravidla společenského chování (pozdrav, představování, 

korespondence, telefonování, rétorika) 

8. VZ Společenské normy a pravidla 

8. VZ Mezilidská komunikace 

8. VZ Asertivita 

8. VZ Lidská solidarita 

8. VZ Duševní a sociální zdraví 

8. VZ Etické vztahy k nemocnému a zdravotně postiženému 

8. VZ City, prožívání, chování, agrese 

8. VZ Stres 

 

Výchova demokratického občana 

Ročník Předmět Téma 

 VZ  

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Ročník Předmět Téma 



7. VZ Ochrana člověka za mimořádných situací (živelné pohromy, 

terorismus) 

7. VZ Civilizační choroby 

8. VZ Lidská solidarita 

 

Multikulturní výchova 

Ročník Předmět Téma 

8. VZ Lidská solidarita 

 

Environmentální výchova 

Ročník Předmět Téma 

6. VZ Zásady zdravého bydlení 

6. VZ Zdravý životní styl 

6. VZ Vhodné a nevhodné využití volného času 

7. VZ Živelné pohromy 

7. VZ Životní prostředí a naše zdraví 

7. VZ Civilizační choroby 

8. VZ Působení vnějších a dědičných vlivů na život člověka 

 

Mediální výchova 

Ročník Předmět Téma 

6. VZ Volný čas - vliv médií na uspořádání dne 

6. VZ Reklama 

8. VZ Média a mezilidská komunikace 

 

4.8.2   Tělesná výchova 

 

Charakteristika vzdělávacího oboru 

Vzdělávací obor Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků 

v problematice zdraví směřuje na jedné straně k poznání vlastních pohybových možností a 

zájmů, na druhé straně k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou 

zdatnost, duševní a sociální pohodu. Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové 

činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové, jejímž smyslem je schopnost samostatně ohodnotit 

úroveň své zdatnosti a řadit do denního režimu pohybové činnosti pro uspokojování vlastních 

pohybových potřeb i zájmů, pro optimální rozvoj zdatnosti a výkonnosti, pro regeneraci sil a 

kompenzaci různého zatížení, pro podporu zdraví a ochranu života. Předpokladem pro 

osvojování pohybových dovedností je v základním vzdělávání žákův prožitek z pohybu a z 

komunikace při pohybu, dobře zvládnutá dovednost pak zpětně kvalitu jeho prožitku umocňuje. 

Charakteristické pro pohybové vzdělávání je rozpoznávání a rozvíjení pohybového nadání, 

které předpokládá diferenciaci činností i hodnocení výkonů žáků. Neméně důležité je 

odhalování zdravotních oslabení žáků a jejich korekce v běžných i specifických formách 



pohybového učení - v povinné tělesné výchově, případně ve zdravotní tělesné výchově. Proto 

se nedílnou součástí tělesné výchovy stávají korektivní a speciální vyrovnávací cvičení, která 

jsou podle potřeby preventivně využívána v hodinách tělesné výchovy pro všechny žáky nebo 

jsou zadávána žákům se zdravotním oslabením místo činností, které jsou kontraindikací jejich 

oslabení.  

 

Výchovně vzdělávací strategie k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

Klíčová kompetence Výchovné a vzdělávací strategie 
Kompetence k učení Podpora rozvoje dovedností a způsobů rozhodování metodami, 

které umožňují přímou zkušenost 

Samostatnost, organizace vlastní činnosti 

Komunikace, spolupráce v týmu 

Práce v motivujícím prostředí 

Hodnocení za to, co žák umí, ne za to, co neumí 

Stanovení postupných cílů 

Osobní příklad 

Kompetence k řešení 

problémů 

Široké uplatnění praktických cvičení 

Rozvoj schopnosti logického uvažování 

Podpora netradičních způsobů řešení 

Kompetence 

komunikativní 

Dodržování etiky komunikace (věcnost, naslouchání, respektování 

různých názorů – originálních, nezdařených apod.) 

Základ spolupráce a společného prožívání 

Předpoklady pro poznávání sebe a vztahů k jiným 

Práce v týmu 

Kompetence sociální  

a personální 

Atmosféra demokracie a přátelství 

Kooperativní učení, spolupráce ve výuce 

Osobní odpovědnost za výsledky společné práce 

Spolupráce učitelů 

Spolupráce s rodiči a dalšími partnery 

Učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za svá rozhodnutí 

Demokracii a svobodu nezaměňovat za anarchii 

Nutnost dodržování mravních hodnot a slušného jednání 

Vhodnou formou prosazovat svoje zájmy 

Učit se argumentovat 

Učit se chápat bohatství a složitost citového života, rozvíjet citovou 

otevřenost vůči podnětům z prostředí, ve kterém žijí 

Učit se otevřeně a kultivovaně projevovat své city 

Kompetence občanské Stanovení jasných pravidel pro soužití ve škole – práva, povinnosti, 

sankce 

Vztahy ve škole – úcta, sounáležitost, uznání 

Otevřenost vůči spolužákům 

Solidarita s druhými 

Rozvíjení kritických postojů k negativním jevům ve škole  

i společnosti 

Integrace žáků vyžadujících speciální péči 

Multikulturní výchova – porozumění odlišnému způsobu života lidí 

z jiných kultur 



Vytváření podmínek pro adaptaci žáků z jiných kulturních prostředí 

Ohleduplnost vůči starým a nemocným lidem 

Vhodné prostředí – funkční, estetické, bezpečné – spoluúčast  

na jeho úpravě 

Prevence šikany a násilí 

Kompetence pracovní Důsledné dodržování bezpečnosti práce při činnostech ve škole 

Uplatňování sebehodnocení žáků 

Dodržování zásad hygieny práce 

 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 

 

1. stupeň 

Očekávané výstupy – 1. období 

žák 

1.1  spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené 

příležitosti 

1.2  zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti 

jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení 

1.3  spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích 

1.4  uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 

prostorech školy 

1.5  reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci 

 

Očekávané výstupy – 2. období 

žák 

2.1   podílí se na realizaci  pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené 

činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti 

2.2   zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti 

s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením 

2.3   zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří 

varianty osvojených pohybových her 

2.4   uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí; 

adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka 

2.5   jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k 

vlastnímu provedení pohybové činnosti 

2.6   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 

2.7   užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 

jednoduchého nákresu, popisu cvičení 

2.8   zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy 

2.9   změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky 

2.10 orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve 

škole i v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace 

 

 

 



Učivo 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

význam pohybu pro zdraví – pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu 

příprava organismu – příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, napínací 

a protahovací cvičení 

zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla, správné zvedání zátěže; průpravná, 

kompenzační, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a jejich praktické využití 

rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu 

hygiena při TV – hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí, vhodné oblečení 

a obutí pro pohybové aktivity 

bezpečnost při pohybových činnostech – organizace a bezpečnost cvičebního prostoru, 

bezpečnost v šatnách a umyvárnách, bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní a 

pomůcek, první pomoc v podmínkách TV 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity; využití hraček 

a netradičního náčiní při cvičení; pohybová tvořivost 

základy gymnastiky – průpravná cvičení, akrobacie, cvičení s náčiním a na nářadí 

odpovídající velikosti a hmotnosti 

rytmické a kondiční formy cvičení pro děti – kondiční cvičení s hudbou nebo rytmickým 

doprovodem, základy estetického pohybu, vyjádření melodie a rytmu pohybem, 

jednoduché tance 

průpravné úpoly – přetahy a přetlaky 

základy atletiky – rychlý běh, motivovaný vytrvalý běh, skok do dálky nebo do výšky, hod 

míčkem 

základy sportovních her – manipulace s míčem, pálkou či jiným herním náčiním 

odpovídající velikosti a hmotnosti, herní činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře, 

průpravné hry, utkání podle zjednodušených pravidel minisportů 

turistika a pobyt v přírodě – přesun do terénu a chování v dopravních prostředcích při 

přesunu, chůze v terénu, ( podle podmínek školy) 

plavání – (základní plavecká výuka) hygiena plavání, adaptace na vodní prostředí, základní 

plavecké dovednosti, jeden plavecký způsob (plavecká technika), prvky sebezáchrany 

a dopomoci tonoucímu  

lyžování, bruslení (podle podmínek školy) – hry na sněhu a na ledě, základní techniky 

pohybu na lyžích a bruslích 

další pohybové činnosti (podle podmínek školy a zájmu žáků) 

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 

komunikace v TV – základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené 

povely, signály 

organizace při TV – základní organizace prostoru a činností ve známém (běžném) prostředí 

zásady jednání a chování – fair play, olympijské ideály a symboly 

pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží 

měření a posuzování pohybových dovedností – měření výkonů, základní pohybové testy 

zdroje informací o pohybových činnostech 

 

 



ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA (PRVKY ZDRTV JSOU VYUŽÍVÁNY V POVINNÉ TV) 
1. stupeň 

Očekávané výstupy – 1. období 

žák 

1.1  uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a pracovních činnostech; 

zaujímá správné základní cvičební polohy 

1.2  zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním oslabením 

Očekávané výstupy – 2. období 

žák 

2.1  zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 

související s vlastním oslabením v optimálním počtu opakování 

2.2  zvládá základní techniku speciálních cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu 

v zrcadle, podle pokynů učitele 

2.3  upozorní samostatně na činnosti (prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením 

 

Učivo 

ČINNOSTI A INFORMACE PODPORUJÍCÍ KOREKCE ZDRAVOTNÍCH 

OSLABENÍ  

zdravotní oslabení – konkrétní zdravotní oslabení žáka, prevence, pohybový režim, vhodné 

oblečení a obutí pro ZdrTV, zásady správného držení těla, dechová cvičení, vnímání 

pocitů při cvičení, nevhodná cvičení a činnosti (kontraindikace zdravotních oslabení) 

SPECIÁLNÍ CVIČENÍ 

základy speciálních cvičení – základní cvičební polohy, základní technika cvičení, soubor 

speciálních cvičení pro samostatné cvičení 

Vzhledem k ucelenému systému speciálních cvičení, který je shodný pro 1. i 2. stupeň, je 

formulováno učivo tohoto tématu jen na 2. stupni s předpokladem využití v celém základním 

vzdělávání. 

VŠEOBECNĚ ROZVÍJEJÍCÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

pohybové činnosti v návaznosti na obsah TV – s přihlédnutím ke konkrétnímu druhu 

a stupni oslabení 

 

1. ročník 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  
   

dodržuje pokyny pro bezpečnost  

při pohybových činnostech a pro přesun 

na sportoviště  

Dovednosti z Tv a sportu 1.2, 1.3, 1.4, 

1.5 

používá vhodné oblečení a obuv na sport   

reaguje na jednoduché povely a signály   

respektuje zásady fair play   

zařazuje se pravidelně do pohybového 

režimu dětí v hodinách Tv především  
Průpravná, kondiční, rytmická, 

kompenzační a relaxační cvičení 

1.1, 1.2, 1.5 



v návaznosti na jejich svalová oslabení, 

dlouhodobé sezení 

snaží se o správné provádění cviků pod vedením učitele  

dodržuje zásady bezpečnosti  

při pohybových činnostech 
Gymnastika 1.1, 1.2, 1.4 

předvede v souladu se svými 

individuálními schopnostmi kotoul vpřed 

akrobacie - kotoul vpřed (nácvik)  

Cvičení s vybraným náčiním cvičení s náčiním  

 Atletika 1.1, 1.2, 1.5 

předvede v souladu s individuálními 

předpoklady základní pohybové výkony 

běžecká abeceda  

usiluje o jejich zlepšení rychlé běhy - 50m  

pojmenovává základní atletické disciplíny vytrvalostní běh do 400m  

 skok do dálky z místa  

 skok do dálky z rozběhu  

 hod míčkem  

 Sportovní hry 1.3 

ovládá a dodržuje základní pravidla 

osvojovaných her 

Různé sportovní hry  

učivo zařazeno ve formě kurzu Plavání 1.5 

metodické vedení výcviku řízeno pracovníky plavecké školy  

 

2. ročník 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy 
 ATLETIKA  

uplatňuje pravidla bezpečnosti  

při atletických činnostech a za pomoci 

učitele je dodržuje 

Základní pojmy 1.4 

zvládá základní pojmy související  

s během, skokem do dálky a hodem 

zjednodušené startovní povely a signály 

 Běh 1.1, 1.2 

zvládá základní techniku nízkého  

a polovysokého startu 

průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké 

rychlosti a vytrvalosti 

zvládá základní techniku běhu, skoku  

do dálky z místa, hodu míčkem z místa 

základy nízkého a polovysokého startu 

 rychlý běh na 50 metrů  

 Skok 1.2 

 průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly  

a obratnosti 

 odraz z místa  

 skok do dálky z místa  

 Hod 1.2 

 průpravná cvičení pro hod míčkem  



 hod míčkem z místa  

 GYMNASTIKA  

 Základní pojmy 1.4 

uplatňuje pravidla bezpečnosti při 

gymnastických cvičeních a za pomoci 

učitele je dodržuje 

základní bezpečnostní pravidla při gymnastickém 

cvičení 

zvládá základní gymnastické držení těla základní cvičební polohy, postoje, 

pohyby paží, nohou, trupu 

 

 Akrobacie 1.2 

kotoul vpřed průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu vpřed 

 Lavička ( kladinka) 1.2, 1.5 

zvládá základy chůze na lavičce  

s dopomocí učitele 

chůze s dopomocí ( různé obměny )  

 MÍČOVÉ HRY 1.3 

zvládá techniku přihrávky trčením 

obouruč 

průpravná cvičení pro míčové hry  

chytá přihrávku od spoluhráče nácvik technik házení, chytání, přihrávání 

při míčových hrách užívá hod a přihrávku 

jednou rukou 

nácvik hodu a přihrávky jednoruč  

 PLAVÁNÍ  

Adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje 

hygienu plavání, zvládá dle 

individuálních předpokladů základní 

plavecké dovednosti, prvky sebezáchrany 

a bezpečnosti    

Základní plavecký výcvik 1.4, 1.5 

 

3. ročník 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy 
 ATLETIKA  

Uplatňuje pravidla bezpečnosti při 

atletických disciplínách 

Základy bezpečnosti při atletických 

činnostech, vhodné oblečení 

1.4, 1.5 

Reaguje na základní pokyny, signály  

a gesta učitele 

Základní pojmy  

Zvládá základní techniku nízkého  

a polovysokého startu 

Startovní povely 

Zvládá základní techniku běhu, skoku  

do dálky a hodu míčkem z chůze  

i z rozběhu 

Základy techniky běhů, skoků a hodů 

 Běh 1.1, 1.2 

 Průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké 

rychlosti a vytrvalosti 

 Rychlý běh do 50 m  



 Vytrvalostní běh na dráze  

 Skok 1.2 

 Průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly  

a obratnosti 

 Skok do dálky s rozběhem 

 Hod 1.2 

 Průpravná cvičení pro hod míčkem 

 Hod míčkem  1.2 

 GYMNASTIKA 1.4, 1.5 

Uplatňuje pravidla bezpečnosti  

při gymnastických činnostech  

a rytmizaci, dodržuje je za pomoci učitele 

Základní pojmy  

Aktivně se zapojuje do pohybových 

činností 

Základní cvičební polohy, postoje a pohyby paží, 

nohou, trupu, názvy používaného nářadí a náčiní  

Držení těla Průpravná cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, 

obratnosti, síly, rychlosti a koordinace pohybů atd. 

 Akrobacie 1.2 

Správně provede kotoul vpřed Kotoul vpřed  

 Lavička  

  Chůze bez dopomoci 

  

 POHYBOVÉ  HRY 1.1, 1.3, 1.4, 

1.5 

 Základní pojmy  

Uvědomuje si různá nebezpečí při hrách  

a snaží se jim zabránit 

Bezpečnost při různých druzích her  

 

Zapojuje se do pohybových her Pravidla pohybových her  

 Využití přírodního prostředí pro pohybové hry 

  

 SPORTOVNÍ  HRY 1.1, 1.3, 1.4, 

1.5 

Zvládá základní pojmy osvojovaných 

činností  

 

Základní pojmy  

Jedná v duchu fair play, za pomoci učitele 

dodržuje pravidla soutěží 

Základní role ve hře, pravidla zjednodušených her 

(miniher) související s osvojovanou činností 

Uvědomuje si různá nebezpečí  

při sportovních hrách a snaží se jim 

zabránit 

Bezpečnost při pohybových hrách 

 Chytání míče obouruč 

 Střelba na koš  

Ovládá jednoduché míčové hry Přihrávka jednoruč  

a obouruč 

 



 ÚPOLY A KOMPENZAČNÍ 

CVIČENÍ 

1.1 

ZDRTV 

1.1, 1.2 

 Přetahy a přetlaky  

 Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 

relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení 

 Zařazuje se pravidelně do pohybového režimu dětí 

v hodinách TV, především v návaznosti na jejich 

svalová oslabení, dlouhodobé sezení atd. 

 PLAVÁNÍ 1.4, 1.5 

Adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje 

hygienu plavání, zvládá dle 

individuálních předpokladů základní 

plavecké dovednosti, prvky sebezáchrany 

a bezpečnosti    

Základní plavecký výcvik 

 

4. ročník 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  
 ATLETIKA 2.1, 2.5, 2.8, 

2.9 

 Základní pojmy  

uplatňuje pravidla bezpečnosti  

při atletických disciplínách 

základní disciplíny, pomůcky pro 

měření výkonů, úpravu doskočiště 

 

zvládá aktivně osvojované pojmy  

reaguje na základní pokyny, signály  

a gesta učitele 

  

 základní techniky běhů, skoků, 

hodů 

 

 startovní povely  

 základní způsoby měření a zaznamenávání výkonů 

 Běh 2.9 

zvládá aktivně techniku nízkého  

a polovysokého startu 

průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké 

rychlosti a vytrvalosti 

zvládá aktivně základní techniky běhů, 

skoků, hodů 

  

zvládá upravit doskočiště, připravit start 

běhu (čáru) a vydat 

běžecká abeceda  

povely pro start nízký start (na povel) „polovysoký start“ 

 rychlý běh na 50 m, vytrvalostní 

běh na dráze 400 m  

 

 Skok 2.1 

dovede změřit a zapsat výkony  

v osvojovaných disciplinách a porovná je 

s předchozími výsledky 

průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly  

a obratnosti 

jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 

činnosti a reaguje na pokyny k vlastním 

chybám 

skok do dálky s rozběhem  



 Hod 2.1 

uplatňuje základy pravidel bezpečnosti průpravná cvičení pro hod míčkem  

zvládá základní pojmy aktivně hod míčkem s rozběhem  

reaguje na základní pokyny a gesta učitele spojení rozběhu s odhodem  

 GYMNASTIKA 2.2, 2.5, 2.7 

 Základní pojmy  

 základní cvičební polohy, postoje, pohyby paží, 

nohou, trupu, názvy používaného nářadí a náčiní  

 průpravná cvičení  

pro ovlivňování pohyblivosti, 

obratnosti, síly, rychlosti a 

koordinace pohybů 

 

 Akrobacie 2.7 

zvládá kotoul vpřed 

 

kotoul vpřed   

 Přeskok 2.7 

zvládá základy gymnastického odrazu  

z můstku 

průpravná cvičení pro nácvik gymnastického 

odrazu z můstku 

 Lavička (kladinka) 2.7 

snaží se samostatně o estetické držení těla chůze bez dopomoci s různými obměnami 

 POHYBOVÉ HRY 2.3, 2.4, 2.6 

 Základní pojmy  

Zvládá vybrané pohybové hry  Pravidla pohybových her  

 Využití přírodního prostředí pro 

pohybové hry 

 

uplatňuje pravidla bezpečnosti a hygieny 

při sportovních hrách, jedná v duchu fair 

play  

SPORTOVNÍ HRY 2.3, 2.4, 2.6 

 Základní pojmy  

zvládá základní pojmy osvojovaných 

činnost 

osvojovaných činností, základní označení  

 vybavení hřišť, základní role ve hře „Pravidla 

zjednodušených sportovních her“ 

dovede zaznamenat výsledek utkání  

a pomáhat při rozhodování 

 

zvládá konkrétní hry se zjednodušenými 

pravidly(vybíjená, minifotbal, 

minibasketbal) 

základní organizace utkání: 

losování, zahájení, počítání skóre, 

ukončení utkání 

 

zvládá elementární herní činnosti 

jednotlivce a využívá je v základních 

kombinacích i v utkáních podle 

zjednodušených pravidel 

vhodné obutí a oblečení pro sportovní hry 

Podílí se na realizaci pravidelného 

pohybu, uplatňuje kondičně zaměřené 

činnosti, zařazuje korektivní cvičení. 

Uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 

chování.    

PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, 

KOORDINAČNÍ, 

KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, 

VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ A 

JINÁ CVIČENÍ 

2.1, 2.2 

ZDRTV 

2.1, 2.2, 2.3 

Adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje 

hygienu plavání, zvládá dle 

individuálních předpokladů základní 

PLAVÁNÍ- dle možností školy 2.3 

ZDRTV 2.3 



plavecké dovednosti, prvky sebezáchrany 

a bezpečnosti    

 

5. ročník 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy 
Pozná vhodné oblečení a obuv na sport, 

odhadne dopravní situaci, její nebezpečí a 

vyvodí správné řešení; snaží se zachovat 

adekvátně situaci 

POZNATKY Z TV A SPORTU 2.4, 2.6 

Zná zásady fair play chování   

Příprava před pohybovou činností   

Uklidnění po zátěži, protahovací cvičení  

Rychle a přesně reaguje na povely: pozor, 

pohov, rozchod 
POŘADOVÁ CVIČENÍ 2.7 

S ostatními nastoupí do: dvojřadu, zástupu, dvojstupu  

Umí se samostatně rozcvičit PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ,  

KOMPENZAČNÍ A 

 RELAXAČNÍ CVIČENÍ 

2.1, 2.2, 2.5, 

2.7 

 

Umí předvést některé posilovací cviky na různé části těla  

Umí předvést vybrané relaxační cviky   

 GYMNASTIKA 2.1, 2.2, 2.5, 

2.7 

 

Předvede kotoul vpřed Akrobacie  

Provede rozběh a odraz z můstku snožmo Přeskok  

Přejde lavičku bez dopomoci Lavička (kladina)  

Pod vedením učitele přesně opakuje cviky RYTMICKÁ A KONDIČNÍ GYMNASTIKA 

Po předvedení opakuje: krok přísunný, poskočný, cval 

 ATLETIKA 2.4, 2.8, 2.9 

Na povely odstartuje z polovysokého  

a z nízkého startu 

Běh  

Předvede běžeckou zdatnost (50m, vytrvalostní běh)  

Skočí do dálky po rozběhu a odrazu  

z jedné nohy (odraz od prkna) 

Skok daleký  

Umí provést úpravu doskočiště   

Odhodí míček z rozběhu ze správného 

odhodového postoje 

Hod  

 SPORTOVNÍ HRY 2.3, 2.4, 2.6, 

2.10 

Přihraje  vnitřním nártem, proběhne 

slalom s míčem 

Kopaná  

Spolupracuje se svými spoluhráči při hře   

Ovládá základní pravidla kopané   



Chytá míč "do košíku", odhazuje míč 

jednou rukou 

Vybíjená  

Nácvik přehodu hřiště jednou rukou   

Spolupracuje se svými spoluhráči při hře   

Ovládá základní pravidla vybíjené   

Používá správné držení míče Minikošíková  

Přihrává obouruč i jednoruč trčením  

a o zem 

  

Dribluje na místě i za pohybu   

Spolupracuje se svými spoluhráči při hře   

Ovládá základní pravidla minikošíkové   

Přehodí síť na přehazovanou Přehazovaná  

Spolupracuje se svými spoluhráči při hře   

Ovládá základní pravidla přehazované   

 PLAVÁNÍ- dle možností školy  

Adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje 

hygienu plavání, zvládá dle 

individuálních předpokladů základní 

plavecké dovednosti, prvky sebezáchrany 

a bezpečnosti    

 ZDRTV 2.3 

 

2. stupeň 

1. ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

Očekávané výstupy 

žák 

1.1  aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti 

zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 

1.2  usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný rozvojový program 

1.3  samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností -

zatěžovanými svaly 

1.4  odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví 

pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší 

1.5  uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, 

silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost 

 

Učivo 

význam pohybu pro zdraví – rekreační a výkonnostní sport, sport dívek a chlapců 

zdravotně orientovaná zdatnost – rozvoj ZOZ, kondiční programy, manipulace se 

zatížením 

prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí – průpravná, 

kompenzační, vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení 

hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech – v nestandardním prostředí, první 

pomoc při TV a sportu v různém prostředí a klimatických podmínkách, improvizované 

ošetření poranění a odsun raněného 

 

 



2. ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

Očekávané výstupy 

žák 

2.1  zvládá v souladu s individuálními  předpoklady osvojované pohybové dovednosti 

a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech 

2.2  posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich 

možné příčiny 

 

Učivo 

pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity 

gymnastika – akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním a na nářadí 

estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem – základy 

rytmické gymnastiky, cvičení s náčiním; kondiční formy cvičení pro daný věk žáků; 

tance 

úpoly – základy sebeobrany, základy aikidó, judó, karate 

atletika – rychlý běh, vytrvalý běh na dráze a v terénu, základy překážkového běhu, skok 

do dálky nebo do výšky, hod míčkem nebo granátem, vrh koulí 

sportovní hry (alespoň dvě hry podle výběru školy) – herní činnosti jednotlivce, herní 

kombinace, herní systémy, utkání podle pravidel žákovské kategorie 

turistika a pobyt v přírodě – příprava turistické akce, přesun do terénu a uplatňování 

pravidel bezpečnosti silničního provozu v roli chodce a cyklisty, chůze se zátěží 

i v mírně náročném terénu, táboření, ochrana přírody, základy orientačního běhu, 

dokumentace z turistické akce 

plavání (podle podmínek školy – zdokonalovací plavecká výuka, pokud neproběhla základní 

plavecká výuka, musí předcházet adaptace na vodní prostředí a základní plavecké 

dovednosti) – další plavecké dovednosti, další plavecký způsob (plavecká technika), 

dovednosti záchranného a branného plavání, prvky zdravotního plavání          a plavecký 

sportů, rozvoj plavecké vytrvalosti 

lyžování, snowboarding, bruslení  (podle podmínek školy) – běžecké lyžování, lyžařská 

turistika, sjezdové lyžování nebo jízda na snowboardu, bezpečnost pohybu v zimní 

horské krajině, jízda na vleku; (další zimní sporty podle podmínek školy) 

další (i netradiční) pohybové činnosti (podle podmínek školy a zájmu žáků) 

 

3. ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 

Očekávané výstupy 

žák 

3.1  užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin 

a časopisů, uživatele internetu 

3.2  naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné soupeření, 

pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, ochranu přírody při sportu 

3.3  dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje 

ji 

3.4  rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 

organizátora 

3.5  sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí 



3.6  zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 

školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže 

3.7  zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se na jejich 

prezentaci 

 

Učivo 

komunikace v TV – tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, 

signály, gesta, značky, základy grafického zápisu pohybu, vzájemná komunikace 

a spolupráce při osvojovaných pohybových činnostech 

organizace prostoru a pohybových činností – v nestandardních podmínkách; sportovní 

výstroj a výzbroj – výběr, ošetřování 

historie a současnost sportu – významné soutěže a sportovci, olympismus - olympijská 

charta  

pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží 

zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech 

měření výkonů a posuzování pohybových dovedností – měření, evidence, vyhodnocování 

 

ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA (prvky ZdrTV jsou využívány v povinné TV) 

2. stupeň 

Očekávané výstupy 

žák 

1.1  uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci zdravotních oslabení 

1.2  zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací 

cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální provedení 

1.3  aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací zdravotního oslabení 

 

Učivo 

ČINNOSTI A INFORMACE PODPORUJÍCÍ KOREKCE ZDRAVOTNÍCH 

OSLABENÍ  

základní druhy oslabení jejich příčiny a možné důsledky – základní pojmy osvojovaných 

činností, prevence a korekce oslabení, denní režim z pohledu zdravotního oslabení, 

soustředění na cvičení, vědomá kontrola cvičení, nevhodná cvičení a činnosti 

(kontraindikace zdravotních oslabení) 

SPECIÁLNÍ CVIČENÍ 

oslabení podpůrně pohybového systému (A) – poruchy funkce svalových skupin (A1); 

poruchy páteře – odchylky předozadního zakřivení (A2) a vybočení páteře do stran (A3); 

poruchy stavby dolních končetin (A4): lokální a celková relaxace; správné držení hlavy, 

pletence ramenního, pánve, kolen; protažení prsních a bederních svalů, zadní strany 

stehen a ohybačů kyčle; posilování šíjového, mezilopatkového, břišního, hýžďového, 

stehenního a lýtkového svalstva, vzpřimovačů trupu; zvýšení kloubní pohyblivosti a 

rozsahu pohybu; uvolňování páteře; rotační cvičení; správný dýchací stereotyp 

oslabení vnitřních orgánů (B) – oslabení oběhového a dýchacího systému (B1); oslabení 

endokrinního systému (B2); obezita (B3); ostatní oslabení vnitřních orgánů (B4): 

(kromě cvičení ze skupiny A) rozvoj hlavních a pomocných dýchacích svalů; hrudní    a 

brániční dýchání při zvýšené zátěži; adaptace na zvýšenou zátěž; cvičení koordinace a 

rovnováhy 



oslabení smyslových a nervových funkcí (C) – oslabení zraku (C1); oslabení sluchu (C2); 

neuropsychická oslabení (C3): (kromě cvičení ze skupiny A) adaptace srdečně-cévního 

a dýchacího systému; koordinace pohybu; rovnovážné polohy; rozvoj sluchového, 

zrakového a taktilního vnímání rytmu; cvičení s hudebním doprovodem; orientace 

v prostoru; zraková lokalizace, rychlost zrakového vnímání 

VŠESTRANNÉ ROZVÍJEJÍCÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

pohybové činnosti v návaznosti na vzdělávací obsah TV – s přihlédnutím ke konkrétnímu 

druhu a stupni oslabení 

 

6. – 9. ročník 

 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy 
Rozpozná význam atletiky jako vhodné 

průpravy pro jiné sporty 
Atletika TV-1.3,2.1., 

2.2, 3.1., 

3.2, 3.3, 

3.4., 3.5, 

3.6, 3.7,  

Provede organizaci jednotlivých soutěží, změří a zapíše výkony.  

Užívá a rozpozná základní sportovní 

povely. 

Pojmy olympijské disciplíny  

Užívá základy techniky dalších 

osvojovaných disciplín. 

Základní pravidla atletických soutěží 

Aplikuje průpravná cvičení pro jednotlivé 

atletické činnosti 

Základy techniky disciplín  

Dokáže sestavit tabulky rekordů Průpravná cvičení pro jednotlivé atletické 

činnosti: běh, skok, hod míčkem 

 Základy evidence výkonů  

Snaží se o fair play jednání při hrách. Sportovní hry  

Objasní, rozpozná základní rozdíly mezi jednotlivými druhy sportovních her (kolektivní, 

individuální, brankové, síťové, pálkové…… 

Ovládá základní pravidla a uplatňuje je  

ve hře 

Základní principy pro řízení a rozhodování 

pohybových her 

Provede základní údržbu náčiní a úpravu 

hřišť před utkáním a po utkání. 

Úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí ve hře 

 Radost ze hry, prožitek a spolupráce 

 Význam sportovních her pro rozvoj herních 

dovedností 

 Herní funkce (brankář, kapitán, atd) 

 Základní pravidla sportovních her  

 Specifikace bezpečnosti a hygieny při 

sportovních hrách 

 Příprava a organizace utkání  

 Úprava různých povrchů hřišť  

 Sportovní hry:fotbal, basketbal, volejbal, 

florbal….  

 Gymnastika  

Používá osvojované pojmy   



Provede záchranu a dopomoc  

při osvojovaných cvicích 

Záchrana a dopomoc  

Provede stoj na rukou, přemet stranou, roznožku přes nářadí, výmyk, základní cvičební prvky  

na kladině (D) 

Ukáže využité gymnastické prvky a užívá 

při přípravě krátké sestavy.(D) 

Akrobacie - přeskoky, hrazda, kladina 

Provádí zdravotně pohybové a kulturně 

estetické funkce pohybu s hudebním 

doprovodem (D) 

Zapojení do řízení a samostatného hodnocení 

kvality 

Ukáže základní aerobní cvičení s hudbou 

(D) 

Rytmická a kondiční gymnastika 

 Různé druhy pohybu s hudební a rytmickým 

doprovodem 

 Technika a estetika pohybu  

 Rychlostně silová cvičení  

 Protahovací a napínací cvičení  

 Plavání  

Zhodnotí zdravotní a rozvojový význam 

plavání 

  

Používá různé plavecké způsoby, startovní 

skok, obrátku 

Význam plavání pro zdraví a regeneraci 

Předvede první pomoc při záchraně 

tonoucího 

Základní plavecké disciplíny  

 Záchrana tonoucího  

Zařadí bruslení jako vhodnou pohybovou  

i společenskou činnost. 

Bruslení   (Dle možnosti školy)  

Ukáže jednoduché prvky při jízdě   

 Osvojení sportu na ledě  

 Jednoduché prvky při jízdě - jízda vpřed a vzad, 

obraty, zastavení, změna směru 

 Lyžování  (Dle možnosti školy)  

Zařadí lyžování jako vhodnou pohybovou 

 i společenskou činnost 

Osvojení sportu na horách  

Provede ošetření lyží Ošetření lyží a bot  

Předvede první pomoc při úrazu na lyžích Způsoby záchrany přivolání pomoci 

Ukáže jednoduché prvky při jízdě Jednoduché prvky při jízdě - pluh, obloučky 

 Průpravná, kondiční, 

koordinační,kompenzační, relaxační, 

vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení 

 Zařazují se pravidelně do pohybového režimu 

dětí v hodinách TV, především v návaznosti na 

jejich svalová oslabení, dlouhodobé sezení atd.) 

 Turistika a pobyt  

v přírodě 

 

 

 



Průřezová témata 

 

Osobnostní a sociální výchova 

Ročník Předmět Téma 

4. TV Kolektivní hry 

6. – 9. TV Sportovní hry 

 

Výchova demokratického občana 

Ročník Předmět Téma 

1. – 5. TV Olympiáda - pravidla, spravedlnost, tolerance, empatie, 

národnosti, státy 

6. – 9. TV Sportovní hry, gymnastika 

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Ročník Předmět Téma 

6. – 9. TV Olympijské disciplíny 

 

Multikulturní výchova 

Ročník Předmět Téma 

 TV  

 

Environmentální výchova 

Ročník Předmět Téma 

 TV  

 

Mediální výchova 

Ročník Předmět Téma 

 TV  

 

Finanční gramotnost 

Ročník Předmět Téma 

6. TV Žáci si uvědomí, že škola umožňuje vyzkoušet velké množství 

sportovních aktivit zdarma 

8. TV Žáci si uvědomí, že škola umožňuje vyzkoušet velké množství 

sportovních aktivit zdarma 

9. TV Žáci si uvědomí, že škola umožňuje vyzkoušet velké množství 

sportovních aktivit zdarma 

   

 

 

 

 

 

 



 

4.9  Člověk a svět práce 
 

Charakteristika vzdělávací oblasti 
 

Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností  a technologií, vede 

žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a 

přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků. 

Koncepce vzdělávací oblasti Člověk a svět práce vychází z konkrétních životních situací, 

v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých 

podobách a širších souvislostech. 

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti 

a návyky a doplňuje celé základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou  pro uplatnění člověka 

v dalším životě a ve společnosti. Tím se odlišuje od ostatních vzdělávacích oblastí a je jejich 

určitou protiváhou. Je založena na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti žáků. 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je rozdělen na 1. stupni na čtyři 

tematické okruhy Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, 

Příprava pokrmů, které jsou pro školu povinné. Na 2. stupni je rozdělen na osm tematických 

okruhů Práce s technickými materiály, Design a konstruování, Pěstitelské práce a chovatelství, 

Provoz a údržba domácnosti, Příprava pokrmů, Práce s laboratorní technikou, Využití 

digitálních technologií, Svět práce. Tematické okruhy na 2. stupni tvoří nabídku, z níž školy 

vybírají podle svých podmínek a pedagogických záměrů, kromě povinného tematického okruhu 

Svět práce, minimálně další dva tematické okruhy. Vybrané tematické okruhy je nutné 

realizovat v plném rozsahu.  

Tematický okruh Svět práce je určen pro 8. a 9. ročník. Je povinný pro všechny žáky v plném 

rozsahu a lze jej zařadit již od 7. ročníku. 

Vzdělávací obsah je realizován v průběhu celého základního vzdělávání a je určen všem žákům 

(tedy chlapcům i dívkám bez rozdílu). Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si 

základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní 

činnost samostatně i v týmu. Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni 

k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. V závislosti na věku žáků se postupně 

buduje systém, který žákům poskytuje důležité informace ze sféry výkonu práce a pomáhá jim 

při odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření. Proto je vhodné zařazovat do 

vzdělávání žáků co největší počet tematických okruhů. 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
 

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

žáků tím, že vede žáky k: 

 pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků 

práce, 

 osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, 

k organizaci a plánování práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek    

při práci i v běžném životě, 

 vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti                

a vlastních nápadů při pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního 

výsledku, 



 poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena 

s pracovní činností člověka, 

 autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře,            

k novému postoji a hodnotám ve vztahu k práci člověka, technice a životnímu 

prostředí, 

 chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci          

a k rozvíjení podnikatelského myšlení, 

 orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a 

osvojení potřebných poznatků a dovedností významných pro možnost uplatnění, pro 

volbu vlastního profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci. 

 

Výuka vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizována v předmětu Pracovní výchova. 

Hodinová dotace předmětu je přiřazena podle Učebního plánu ŠVP. 

 

4.9.1   Pracovní výchova 
 

Charakteristika vzdělávacího oboru 

Vzdělávací obor Pracovní výchova se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti 

a návyky a doplňuje celé základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka 

v dalším životě a ve společnosti. Tím se odlišuje od ostatních vzdělávacích oborů a je jejich 

určitou protiváhou. Je založena na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti žáků. 

Výchovně vzdělávací strategie k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

Klíčová kompetence Výchovné a vzdělávací strategie 
Kompetence k učení Podpora rozvoje dovedností a způsobů rozhodování metodami, které 

umožňují přímou zkušenost 

Dostatek informačních zdrojů – knihovna, internet, exkurze atd. 

Propojení informací se skutečným životem 

Práce s informacemi 

Samostatnost, organizace vlastní činnosti 

Vlastní úsudek, iniciativa, tvořivost, zodpovědnost 

Komunikace, spolupráce v týmu 

Poznání vlastních možností 

Prezentace vlastních výsledků 

Tvořivost (práce na projektech) 

Chápat smysl vlastní práce 

Práce v motivujícím prostředí 

Práce s přiměřeným učivem 

Hodnocení za to, co žák umí, ne za to, co neumí 

Využívání kladného hodnocení a dobrých výsledků jako motivace 

Výuka bez situací nerovnosti, ponížení apod. 

Stanovení postupných cílů 

Zařazování metod podporujících zvídavost 

Získané vědomosti a poznatky aplikovat v praktickém životě 

Osobní příklad 

Kompetence k řešení Přechod od frontálního vyučování k více aktivizujícím metodám 

problémů Široké uplatnění praktických cvičení 



Podpora netradičních způsobů řešení 

Kompetence 

komunikativní 

Prostor pro komunikace různými formami (ústně, písemně, 

výtvarnými prostředky, využitím technických prostředků) 

Dodržování etiky komunikace (věcnost, naslouchání, respektování 

různých názorů – originálních, nezdařených apod.) 

Základ spolupráce a společného prožívání 

Předpoklady pro poznávání sebe a vztahů k jiným 

Práce v týmu 

Kompetence sociální  

a personální 

Atmosféra demokracie a přátelství 

Kooperativní učení, spolupráce ve výuce 

Osobní odpovědnost za výsledky společné práce 

Spolupráce učitelů 

Spolupráce s rodiči a dalšími partnery 

Učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za svá rozhodnutí 

Demokracii a svobodu nezaměňovat za anarchii 

Nutnost dodržování mravních hodnot a slušného jednání 

Vhodnou formou prosazovat svoje zájmy 

Učit se argumentovat 

Učit se otevřeně a kultivovaně projevovat své city 

Kompetence občanské Stanovení jasných pravidel pro soužití ve škole – práva, povinnosti, 

sankce 

Vztahy ve škole – úcta, sounáležitost, uznání 

Otevřenost vůči spolužákům 

Solidarita s druhými 

Rozvíjení kritických postojů k negativním jevům ve škole  

i společnosti 

Integrace žáků vyžadujících speciální péči 

Multikulturní výchova – porozumění odlišnému způsobu života lidí 

z jiných kultur 

Vytváření podmínek pro adaptaci žáků z jiných kulturních prostředí 

Vhodné prostředí – funkční, estetické, bezpečné – spoluúčast  

na jeho úpravě 

Učit se ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, přírodě, 

kulturním a etickým hodnotám 

Kompetence pracovní Osvojování základních pracovních dovedností a návyků 

Důsledné dodržování bezpečnosti práce při činnostech ve škole 

Účast žáků při úpravách prostředí školy 

Uplatňování sebehodnocení žáků 

Uplatňování mezipředmětových vztahů při volbě povolání 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 

 

1. stupeň 

1. PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 

Očekávané výstupy – 1. období 

žák 

1.1  vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů 

1.2  pracuje podle slovního návodu a předlohy 

Očekávané výstupy – 2. období 

Žák 

1.3  vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti 

různé výrobky z daného materiálu 

1.4  využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic 

1.5  volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu 

1.6  udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 

poskytne první pomoc při úrazu 

 

Učivo: 

- vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, fólie aj.) 

- pracovní pomůcky a nástroje – funkce a využití 

- jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce 

- lidové zvyky, tradice, řemesla 

 

2. KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 

Očekávané výstupy – 1. období 

žák 

2.1  zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se  stavebnicemi 

Očekávané výstupy – 2. období 

žák 

2.2  provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž 

2.3  pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu 

2.4  dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu 

 

Učivo: 

- stavebnice (plošné, prostorové, konstrukční), sestavování modelů 

- práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem 

 

3. PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

Očekávané výstupy – 1. období 

žák 

3.1  provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování 

3.2  pečuje o nenáročné rostliny 



 

 

Očekávané výstupy – 2. období 

žák 

3.3  provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy 

a pozorování 

3.4  ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny 

3.5  volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní 

3.6  dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu 

 

Učivo: 

- základní podmínky pro pěstování rostlin, půda a její zpracování, výživa rostlin, osivo 

- pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě (okrasné rostliny, léčivky, koření, 

zelenina aj.) 

- pěstování pokojových rostlin 

- rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie 

 

4. PŘÍPRAVA POKRMŮ 

Očekávané výstupy – 1. období 

žák 

4.1  připraví tabuli pro jednoduché stolování 

4.2  chová se vhodně při stolování 

Očekávané výstupy – 2. období 

žák 

4.3  orientuje se v základním vybavení kuchyně  

4.4  připraví samostatně jednoduchý pokrm 

4.5  dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování 

4.6  udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti 

práce; poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni 

 

Učivo: 

- základní vybavení kuchyně 

- výběr, nákup a skladování potravin 

- jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování 

- technika v kuchyni – historie a význam 

 

1. ročník 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy 

Jednoduchými postupy vytváří předměty  

z různých materiálů. 

 

Práce s drobným materiálem – 

tradičním i netradičním.        

Lidové zvyky, tradice, řemesla. 

Bezpečnostní předpisy, pomoc při 

úrazu.                       

1.1 

1.3 

1.6 



Zvládá elementární dovednosti a činnosti 

při práci se stavebnicemi, pracuje podle 

obrazového návodu, ale i podle vlastní 

fantazie, osvojuje si základní pracovní 

návyky a dovednosti při organizaci práce, 

zná a dodržuje zásady hygieny  

a bezpečnosti při montáži a demontáži. 

Práce montážní a demontážní 2.1 

 

2. ročník 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy 
 Práce s materiály 1.1 

1.2 

1.3 

Rozliší různé druhy materiálu, jeho 

vlastnosti a různé způsoby zacházení, 

porovná vlastnosti zpracovaného 

materiálu. 

Zhotoví jednoduché výrobky. 

práce s drobným materiálem 

rozpozná jednoduché pracovní pomůcky  

a nářadí a předvede jak s nimi správně 

zacházet 

pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční 

opracování 

pracuje podle jednoduchého návodu jednoduché pracovní postupy 2.1 

2.2 

prokáže samostatnost v úpravě pracovního místa, pracovní místo udržuje v čistotě a pořádku 

 Práce montážní a demontážní 2.1 

bezpečně zachází s elementárními 

nástroji, pomůckami, stavebnicemi  

stavebnice, sestavování modelů, 

montáž a demontáž 

2.4 

 

3. ročník 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  
uvede jednoduchý pracovní postup práce s návodem, předlohou 1.2 

při tvorbě výrobků využívá praktické 

činnosti 

práce s rozmanitým materiálem 1.5 

Podle jednoduchého návodu zhotoví 

výrobek vztahující se k lidovým tradicím,  

k ročním obdobím 

lidové zvyky, tradice, řemesla 1.4 

provede jednoduché pěstitelské práce pěstitelské práce 3.3 

Pečuje o pokojové rostliny  3.4 

připraví tabuli pro jednoduché stolování  

a předvede správné chování při stolování 

jednoduchá úprava stolu, pravidla 

chování 

4.1  4.4 

4.5 

  

 

 



4. ročník 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy 

 bezpečnost a hygiena práce 1.6 

připraví jednoduchý studený pokrm příprava pokrmů 3.3 

zná zásady správné výživy  4.4 

dodržuje pravidla stolování  

a společenského chování 

 4.6, 4.6 

zvládne odměření a navléknutí nitě, uzel základy ručních prací 1.2 

provádí montáž a demontáž stavebnice 

podle předlohy a návodu 

práce montážní  

a demontážní 

1.5 

vytváří vlastní kompozice ze stavebních 

prvků 

práce s drobným materiálem 2.3, 2.2 

vytváří výrobky z daného materiálu na základě své představivosti 2.3   1.3 

určuje vlastnosti materiálu  1.5 

seznamuje se s prvky lidové tradice  1.4 

pracuje tvořivě s papírem a kartonem práce s papírem a kartonem 1.3 

1.5 

obkresluje podle šablony  1.2 

pracuje kreativně s modelovací hmotou práce s modelovací hmotou 1.3   1.5 

 

5. ročník 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy 
využívá při tvořivých činnostech  

s různými materiály prvky lidových tradic 

Práce s drobným materiálem 1.4 

pracuje samostatně podle předlohy  1.2 

dodržuje zásady bezpečnosti práce  1.6 

poskytne první pomoc při úrazu  1.6 

provádí montáž a demontáž samostatně 

podle předlohy, slovního návodu, využívá 

vlastní fantazie 

Práce montážní a demontážní 2.3 

sestaví model z vlastních prvků   

připraví samostatně jednoduchý pokrm, 

pracuje podle návodu  

Příprava pokrmů 4.4 

provede úpravu stolu pro slavnostní 

příležitost 

 4.5 

dbá na hygienu a bezpečnost práce   4.6 

poskytne první pomoc při úrazu  4.6 

zná základní elektrické přístroje používané v kuchyni 4.6 

 

 

 

 

 



2. stupeň 

 

1. PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY 

Očekávané výstupy 

žák 

1.1  provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň  

1.2  řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů 

a nářadí 

1.3  organizuje a plánuje svoji pracovní činnost 

1.4  užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku 

1.5  dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany 

při práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při úrazu 

1.6  vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti 

různé výrobky z daného materiálu  

1.7  volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu 

1.8  udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 

poskytne první pomoc při úrazu 

 

Učivo: 

- vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, kov, plasty, kompozity) 

- pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opracování 

- jednoduché pracovní operace a postupy 

- organizace práce, důležité technologické postupy 

- technické náčrty a výkresy, technické informace, návody 

- vlastnosti materiálu (textil, nit, bavlnka, vlna) 

- pracovní pomůcky a nástroje – funkce a využití 

- jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce 

 

 

2. PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ 

Očekávané výstupy 

žák 

2.1  volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin 

2.2  pěstuje a využívá květiny pro výzdobu 

2.3  používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu 

2.4  prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu             se 

zvířaty 

2.5  dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první 

pomoc při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty 

 

Učivo: 

základní podmínky pro pěstování – půda a její zpracování, výživa rostlin, ochrana rostlin 

a půdy 



zelenina – osivo, sadba, výpěstky, podmínky a zásady pěstování; pěstování vybraných druhů 

zeleniny 

okrasné rostliny – základy ošetřování pokojových květin, pěstování vybraných okrasných 

dřevin a květin; květina v exteriéru a interiéru (hydroponie, bonsaje), řez, jednoduchá 

vazba, úprava květin 

ovocné rostliny – druhy ovocných rostlin, způsob pěstování, uskladnění a zpracování 

léčivé rostliny, koření – pěstování vybrané rostliny; rostliny a zdraví člověka; léčivé účinky 

rostlin, rostliny jedovaté; rostliny jako drogy a jejich zneužívání; alergie 

chovatelství – chov zvířat v domácnosti, podmínky chovu, hygiena a bezpečnost chovu; 

kontakt se známými a neznámými zvířaty 

 

3. PŘÍPRAVA POKRMŮ 

Očekávané výstupy 

žák 

3.1  používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní spotřebiče 

3.2  připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy 

3.3  dodržuje základní principy stolování, společenského chování a obsluhy u stolu           ve 

společnosti  

3.4  dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazech 

v kuchyni 

 

Učivo 

kuchyně – základní vybavení, udržování pořádku a čistoty, bezpečnost a hygiena provozu 

potraviny – výběr, nákup, skladování, skupiny potravin, sestavování jídelníčku 

příprava pokrmů – úprava pokrmů za studena, základní způsoby tepelné úpravy, základní 

postupy při přípravě pokrmů a nápojů 

úprava stolu a stolování – jednoduché prostírání, obsluha a chování u stolu, slavnostní 

stolování v rodině, zdobné prvky a květiny na stole 

 

4. SVĚT PRÁCE  

Očekávané výstupy 

žák 

4.1  orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí 

4.2  posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy 

4.3  využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání 

4.4  prokáže v modelových situacích schopnost prezentace  své osoby při vstupu na trh práce 

 

Učivo 

trh práce – povolání lidí, druhy pracovišť, pracovních prostředků, pracovních objektů, 

charakter a druhy pracovních činností; požadavky kvalifikační, zdravotní a osobnostní; 

rovnost příležitostí na trhu práce 

volba profesní orientace – základní principy sebepoznávání: osobní zájmy a cíle, tělesný 

a zdravotní stav, osobní vlastnosti a schopnosti, sebehodnocení, vlivy na volbu profesní 



orientace informační základna pro volbu povolání, práce s profesními informacemi 

a využívání poradenských služeb 

možnosti vzdělávání – náplň učebních a studijních oborů, přijímací řízení, informace 

a poradenské služby 

zaměstnání – pracovní příležitosti v obci (regionu), způsoby hledání zaměstnání, psaní 

životopisu, pohovor u zaměstnavatele, problémy nezaměstnanosti, úřady práce práva 

a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů 

podnikání – druhy a struktura organizací, nejčastější formy podnikání, drobné a soukromé 

podnikání 

 

Pěstitelské práce a chovatelství 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  
  Základní podmínky  

pro pěstování rostlin: 

  

Provede jednoduché pokusy s půdou  

a na jejich základě odvodí vlastnosti půdy 

Půda(využití, vlastnosti,způsoby 

zpracování) 

2.3, 2.5 

Při práci na školním pozemku se seznámí 

se základními způsoby ručního 

obdělávání půdy 

   2.1 

Používá k práci vhodné pracovní 

pomůcky a podílí se na jejich údržbě 

   2.3 

Dodržuje zásady bezpečné práce  

a hygieny při práci 

   2.5 

Poskytne 1. pomoc při drobných 

poraněních 

   2.5 

Rozliší běžné druhy osiva a sadby Zelenina (osivo, sadba, pěstování 

vybraných druhů zeleniny)  

2.1 

Volí vhodné pracovní postupy  

při pěstování základních druhů zeleniny 

   2.1 

  Okrasné rostliny:   

Pěstuje a využívá květiny pro výzdobu Pěstování a ošetřování běžných 

druhů zahradních i pokojových 

okrasných rostlin 

2.2, 2.1 

  Jednoduchá vazba  2.2 

  Ovocné dřeviny:   

  

Pěstuje a ošetřuje ovocné dřeviny  

na školním pozemku 

Ošetřování a sklizeň pěstovaných 

ovocných dřevin 

2.1, 2.2 

  Koření:   

Pěstuje a využívá druhy koření typické 

pro místní klimatické podmínky 

Pěstování a způsob využití domácích 

druhů koření 

2.1 

 Chovatelství:   

Zajímá se o chov zvířat v domácnosti Zjišťuje podmínky chovu, zajímá se 

o hygienu a bezpečnost chovu. 

Dostává se do kontaktu se živými 

zvířaty. 

2.5 

 



Příprava pokrmů 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  

  Kuchyně    

Používá základní kuchyňský inventář Základní vybavení kuchyně, 

udržování čistoty a pořádku, 

bezpečnost práce 

3.1, 3.4 

Bezpečně obsluhuje základní kuchyňské 

spotřebiče 

   3.1 

Ošetří drobná poranění    3.4 

  Potraviny   

  Výběr, nákup a skladování potravin   

Sestaví jednoduchý jídelníček Sestavení jednoduchého jídelníčku  3.2 

  Příprava pokrmů   

Připraví jednoduché pokrmy v souladu  

se zásadami správné výživy 

Úprava pokrmů za studena 3.2  

  Základní způsoby tepelné úpravy 

pokrmů ( dušení, vaření, smažení, 

pečení) 

 3.1 

  Úprava stolu, stolování   

Prostře pro jednoduché i slavnostnější 

stolování 

Jednoduché prostírání 3.3 

Při stolování dodržuje zásady 

společenského chování a obsluhy u stolu 

Obsluha a chování u stolu  3.3 

  Slavnostní stolování  

v rodině 

 3.3 

 

 

 

Práce s technickými materiály 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  
  Organizace a bezpečnost práce   

v dílnách 

  

Žák je seznámen s dílenským řádem  

i obecnými zásadami bezpečnosti  

a hygieny práce, a dodržuje je. 

Nahlásí každé (i drobné) poranění 

vyučujícímu. 

Zásady bezpečnosti  

a hygieny při  práci. 

1.5 

  Dřevo   

Posoudí výhody a nevýhody použití dřeva 

pro určité výrobky vzhledem 

k vlastnostem dřeva (hořlavost, bobtnání, 

sesychání, ….) 

Vlastnosti a užití v praxi 1.2 

Na názvy nářadí a nástrojů pro ruční 

opracování, reaguje správným výběrem 

nářadí,… 

Ruční obrábění dřeva 1.2 



Spojuje názvy nářadí s pracovní operací, 

která se tímto nářadím vykonává 

Řeže, piluje, dlabe, brousí,… měkké 

dřevo.   

Samostatná tvořivá práce 1.1., 1.2., 

1.3., 1.4., 

1.5. 

  Kovy   

S pomocí vzorků kovů a tabulek posuzuje 

základní vlastnosti některých kovů (měď, 

hliník, cín, ocel, … 

Nejčastěji průmyslově využívané     

kovy 

1.2 

Pracuje s drátem a plechem 

(ohýbání, řezání, probíjení, …) 

Volí nářadí pro opracování kovů. 

Samostatná tvořivá práce 1.1., 1.2., 

1.3., 1.4., 

1.5. 

  Plasty   

Posuzuje výhody a nevýhody používání  

plastů vzhledem k vlastnostem plastů  

a k ekologii. 

Některé vlastnosti  

a zpracování plastů 

1.2. 

Opracovává plast (řeže, piluje, vrtá, 

ohýbá teplem,…) 

Volí vhodné nářadí a pomůcky. 

Samostatná tvořivá práce 1.1.,  1.2., 

1.3., 1.4., 

1.5. 

  Technické kreslení    

Přečte a sestrojí jednoduchý technický  

výkres (v zobrazení jedním průmětem 

Využívá pravidla kótování, dopíše kóty 

do neúplného výkresu. 

Seznámí se s pojmy měřítko technického 

výkresu, nárys, bokorys, půdorys.  

Technický výkres 1.4. 

Doplní popisové pole u technického 

výkresu (materiál, rozměry, součásti.) 

Vytvoří jednoduchý pracovní postup. 

U složitějších výrobků správně určí 

pořadí prováděných operací. 

Výrobní a pracovní postup 1.3., 1.4. 

  Měření a kontrola   

Používá úhelník a skládací metr k měření 

a kontrole výrobku. 

Pracuje s dalšími měřidly (posuvné 

měřítko, svinovací metr.) 

Rozměry výrobku 1.2. 

 Základy ručních prací  

Používá základní stehy pro ruční šití a 

vyšívání 
 1.6, 1.7, 

1.8 

Pracuje s jehlou, háčkem a pletacími 

jehlicemi 
 1.6, 1.7, 

1.8 

 
 

Průřezová témata 
 

Osobnostní a sociální výchova 

Ročník Předmět Téma 

1. PV Skupinové práce - kreativita, komunikace, rozhodování. 



1. PV Lidové zvyky a tradice 

2. PV Skupinové práce 

3. PV Skupinové práce : Vyjádření zážitku, nálady, atmosféry, 

uspořádání objektů do celku. 

4. PV Skupinové práce 

5. PV Skupinové práce 

 

Výchova demokratického občana 

Ročník Předmět Téma 

 PV  

 

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Ročník Předmět Téma 

 PV  

 

Multikulturní výchova 

Ročník Předmět Téma 

 PV  

 PV  

 

Environmentální výchova 

Ročník Předmět Téma 

 PV  

 PV  

 

Mediální výchova 

Ročník Předmět Téma 

 PV  

 

Finanční gramotnost 

Ročník Předmět Téma 

2. PV Práce montážní a demontážní, dopravní prostředky, značky 

5. PV Vánoční dárky 

6. PV Výrobky – odhad prodejnosti takto odvedené práce 

6. PV Diskuse o cenách materiálu i hotových výrobků 

7. PV Výrobky – odhad prodejnosti takto odvedené práce 

7. PV Diskuse o cenách materiálu i hotových výrobků 

8. PV Nakupování potravin, hospodaření s penězi 

9. PV Nakupování potravin a jejich hospodárné zpracování 

 PV  

 

 



4.10  Doplňující vzdělávací obory 
 

 

4.10.1 Matematika  cvičení 
 

Charakteristika vzdělávacího oboru 
  

Vzdělávací předmět Matematika cvičení je součástí vzdělávacího předmětu Matematika. 

Cvičení z matematiky jsou založena hlavně na aktivních činnostech žáků. Poskytují vědomosti 

a dovednosti potřebné především v praktickém životě. Žáci se učí získávat číselné údaje 

měřením, odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním. V okruzích zaměřených na geometrii 

zkoumají tvary a prostor při řešení problémů, které vycházejí z běžných životních situací. 

V této oblasti se uplatňují různé metody a formy práce (soutěže, skupinová práce, individuální 

přístup, využití výpočetní techniky). Žáci se učí řešit situace a úlohy z praxe. Snaží se pochopit 

problém, utřídit údaje, provádět situační náčrtky. Řešení těchto úloh, jejichž obtížnost je závislá 

na míře rozumové vyspělosti žáků, posiluje vědomí žáka ve vlastní schopnosti a může podchytit 

i ty žáky, kteří jsou v matematice méně úspěšní a naopak dále rozvíjet matematicky nadané 

žáky. 

 

Výchovně vzdělávací strategie k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 
 

Klíčová kompetence Výchovné a vzdělávací strategie 
Kompetence k učení Podpora rozvoje dovedností a způsobů rozhodování metodami, 

které umožňují přímou zkušenost 

Dostatek informačních zdrojů – knihovna, internet, exkurze atd. 

Propojení informací se skutečným životem 

Práce s informacemi 

Samostatnost, organizace vlastní činnosti 

Vlastní úsudek, iniciativa, tvořivost, zodpovědnost 

Komunikace, spolupráce v týmu 

Poznání vlastních možností 

Prezentace vlastních výsledků 

Tvořivost (práce na projektech) 

Chápat smysl vlastní práce 

Práce v motivujícím prostředí 

Práce s přiměřeným učivem 

Hodnocení za to, co žák umí, ne za to, co neumí 

Využívání kladného hodnocení a dobrých výsledků jako motivace 

Výuka bez situací nerovnosti, ponížení apod. 

Stanovení postupných cílů 

Zařazování metod podporujících zvídavost 

Osobní příklad 

Kompetence k řešení 

problémů 

Poznatky nejsou předkládány v hotové podobě 

Uplatňování mezipředmětových vztahů 

Objevování vzájemných příčin a souvislostí přírodních  

a společenských jevů a dějů 

Přechod od frontálního vyučování k více aktivizujícím metodám 

Široké uplatnění praktických cvičení 



Uplatňování základních myšlenkových operací – srovnávání, 

analýza, syntéza, zobecňování, abstrakce 

Rozvoj schopnosti logického uvažování 

Řešení problémů na základě kritického zhodnocení informací 

Podpora netradičních způsobů řešení 

Kompetence 

komunikativní 

Prostor pro komunikace různými formami (ústně, písemně, 

výtvarnými prostředky, využitím technických prostředků) 

Dodržování etiky komunikace (věcnost, naslouchání, respektování 

různých názorů – originálních, nezdařených apod.) 

Zásady komunikace s dospělými 

Základ spolupráce a společného prožívání 

Předpoklady pro poznávání sebe a vztahů k jiným 

Práce v týmu 

Kompetence sociální  

a personální 

Atmosféra demokracie a přátelství 

Kooperativní učení, spolupráce ve výuce 

Osobní odpovědnost za výsledky společné práce 

Spolupráce učitelů 

Spolupráce s rodiči a dalšími partnery 

Učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za svá rozhodnutí 

Demokracii a svobodu nezaměňovat za anarchii 

Nutnost dodržování mravních hodnot a slušného jednání 

Vhodnou formou prosazovat svoje zájmy 

Učit se argumentovat 

Učit se chápat bohatství a složitost citového života, rozvíjet citovou 

otevřenost vůči podnětům z prostředí, ve kterém žijí 

Učit se otevřeně a kultivovaně projevovat své city 

Kompetence občanské Stanovení jasných pravidel pro soužití ve škole – práva, povinnosti, 

sankce 

Vztahy ve škole – úcta, sounáležitost, uznání 

Otevřenost vůči spolužákům 

Solidarita s druhými 

Rozvíjení kritických postojů k negativním jevům ve škole  

i společnosti 

Integrace žáků vyžadujících speciální péči 

Multikulturní výchova – porozumění odlišnému způsobu života lidí 

z jiných kultur 

Vytváření podmínek pro adaptaci žáků z jiných kulturních prostředí 

Ohleduplnost vůči starým a nemocným lidem 

Učit se ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, přírodě, 

kulturním a etickým hodnotám 

Kompetence pracovní Osvojování základních pracovních dovedností a návyků 

Účast žáků při úpravách prostředí školy 

Uplatňování sebehodnocení žáků 

Uplatňování mezipředmětových vztahů při volbě povolání 

 

 

 



Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 
 

2. stupeň 

1. ČÍSLO A PROMĚNNÁ 

Očekávané výstupy 

žák 

1.1 provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou 

mocninu a odmocninu 

1.2 zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor 

1.3 modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel 

1.4 užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 

poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem) 

1.5 řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů 

1.6 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je větší než celek) 

1.7 matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, 

sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a 

vytýkáním 

1.8 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav 

1.9 analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 

matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel 

 

Učivo 

dělitelnost přirozených čísel – prvočíslo, číslo složené, násobek, dělitel, nejmenší společný 

násobek, největší společný dělitel, kritéria dělitelnosti 

celá čísla – čísla navzájem opačná, číselná osa 

desetinná čísla, zlomky – rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě; převrácené číslo, 

smíšené číslo, složený zlomek 

poměr – měřítko, úměra, trojčlenka 

procenta – procento, promile; základ, procentová část, počet procent; jednoduché úrokování 

mocniny a odmocniny – druhá mocnina a odmocnina 

výrazy – číselný výraz a jeho hodnota; proměnná, výrazy s proměnnými, mnohočleny 

rovnice – lineární rovnice, soustava dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými 

 

2. ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

Očekávané výstupy 

žák 

2.1 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data 

2.2 porovnává soubory dat 

2.3 určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti 

2.4 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem 

2.5 matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů 

 

 



Učivo 

závislosti a data – příklady závislostí z praktického života a jejich vlastnosti, nákresy, 

schémata, diagramy, grafy, tabulky; četnost znaku, aritmetický průměr 

funkce – pravoúhlá soustava souřadnic, přímá úměrnost, nepřímá úměrnost, lineární funkce 

 

3. GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

Očekávané výstupy 

žák 

3.1 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při 

řešení úloh a jednoduchých praktických problémů; využívá potřebnou matematickou 

symboliku 

3.2 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary 

3.3 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem 

3.4 odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů 

3.5 využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení 

polohových a nepolohových konstrukčních úloh 

3.6 načrtne a sestrojí rovinné útvary 

3.7 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků 

3.8 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, určí osově 

a středově souměrný útvar 

3.9 určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti 

3.10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles 

3.11 načrtne a sestrojí sítě základních těles 

3.12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině 

3.13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického 

aparátu 

 

Učivo 

rovinné útvary – přímka, polopřímka, úsečka, kružnice, kruh, úhel, trojúhelník, čtyřúhelník 

(lichoběžník, rovnoběžník), pravidelné mnohoúhelníky, vzájemná poloha přímek 

v rovině (typy úhlů), shodnost a podobnost (věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků) 

metrické vlastnosti v rovině – druhy úhlů, vzdálenost bodu od přímky, trojúhelníková 

nerovnost, Pythagorova věta 

prostorové útvary – kvádr, krychle, rotační válec, jehlan, rotační kužel, koule, kolmý hranol 

konstrukční úlohy – množiny všech bodů dané vlastnosti (osa úsečky, osa úhlu, Thaletova 

kružnice), osová souměrnost, středová souměrnost 

 

4. NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 

Očekávané výstupy 

žák 

4.1 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá 

řešení předkládaných nebo zkoumaných situací 

4.2 řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti 

z různých tematických a vzdělávacích oblastí 



7. ročník 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  
 Zlomky a racionální čísla 

žák porovnává zlomky s různými 

jmenovateli,využívá převodu zlomků  

na společného jmenovatele, případně 

převodu zlomků na desetinné číslo  

porovnávání zlomků s různými 

jmenovateli 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.9 

zapíše zlomek jako desetinné číslo  

a naopak 

vztah zlomku a desetinného čísla 

sčítá, odčítá, násobí a dělí zlomky, 

zjednoduší složený zlomek 

operace se zlomky, složený zlomek 

řeší úlohy se zlomky ze života kolem nás, 

zhodnotí reálnost získaného výsledku 

slovní úlohy ze života kolem nás 

 Shodnost trojúhelníků  

s užitím vět o shodnosti trojúhelníků 

dokáže sestrojit zadané trojúhelníky,  

s důrazem na přesnost rýsování 

konstrukce trojúhelníků 3.1, 3.5, 3.6, 

3.7, 3.13, 

3.8 

provede rozbor, konstrukci a zapíše postup 

konstrukce 

věty sss, sus, usu  

 Středová souměrnost  

 užití- geometrické útvary středově souměrné 

rozpozná středově souměrné útvary tvoření souměrně sdružených obrázků 

 dokáže sestrojit obraz geometrického útvaru ve středové souměrnosti, používá zásad přesného 

rýsování 

 Racionální čísla 

 Poměr, přímá a nepřímá úměrnost 

žák zapíše a  zjednoduší poměr, i postupný úprava poměrů 1.5, 1.9, 2.3, 

2.4, 2.5 

řeší úlohy z praxe na rozdělení celku  

v daném poměru, provádí odhady 

výsledků, a ověří si reálnost výsledku  

dělení celku na části v daném poměru 

rozumí měřítku mapy a požije poměru     

při práci s mapami 

poměr a měřítko mapy  

rozhodne, zda se jedná o přímou               

či nepřímou úměrnost, dokáže rozhodnutí 

odůvodnit, pracuje s grafy přímé               

a nepřímé úměrnosti 

přímá a nepřímá úměrnost- úvahy, tabulky, grafy 

řeší úlohy pomocí trojčlenky, provádí 

odhad, používá kalkulačku, ověří reálnost 

výsledku 

řešení slovních úloh ze života pomocí trojčlenky 

řeší s pomocí trojčlenky jednoduché úlohy 

z fyziky a chemie  

využití úměry k řešení úloh z fyziky, případně 

chemie 

 Čtyřúhelníky  

 rovnoběžníky, jejich vlastnosti, 

rozvahy 

3.1, 3.2, 3.4, 

3.5, 3.6, 

3.13 



provede náčrtek, konstrukci a zapíše 

postup konstrukce rovnoběžníků 

obsahy a obvody rovnoběžníků  

zná jejich vlastnosti , pomocí vzorců 

vypočítá jejich obvod a obsah 

mnohoúhelníky, jejich obsahy a obvody, úlohy  

z praxe 

vyřeší jednodušší úlohy na obvod a obsah 

mnohoúhelníků především z praxe 

jednotky větší než 1m2 (1a, 1ha, 1km2) 

dokáže převádět jednotky délky a obsahu, 

seznámí se s jednotkami většími než 1m2  

pravidelné mnohoúhelníky  

pojmenuje mnohoúhelníky konstrukce pravidelného pětiúhelníku  

a šestiúhelníku 

dokáže sestrojit pravidelný pětiúhelník a pravidelný šestiúhelník  

 Procenta  

 znázornění údajů  

v procentech 

1.4, 1.6, 1.9 

žák umí znázornit údaje zadané  

v procentech pomocí jednoduchých 

diagramů- kruhového, sloupcového 

diagramy- využití PC  

seznámí se s diagramy na PC přeměna zlomků  

na procenta 

 

část celku zadanou zlomkem převede  

na procenta 

smíšené slovní úlohy na procenta   z praxe 

řeší slovní úlohy na procenta z praxe, 

provádí odhad,náčrtek, používá 

kalkulačku, zhodnotí reálnost získaného 

výsledku 

počítáme úrok  

pochopí pojem úrok, řeší příklady na výpočet úroku  

 Hranoly  

provede náčrtek zadaného hranolu kolmé hranoly 3.9, 3.10, 

3.11, 3.12, 

3.13 

seznámí se s kolmými hranoly objem hranolů s podstavami různých 

geometrických útvarů 

umí vypočítat pomocí vzorců objem  

a povrch zadaných kolmých hranolů 

povrch hranolů  

umí vyhledávat v tabulkách, k výpočtům 

dokáže používat kalkulačku 

fyzika v matematice, výpočet hmotnosti 

uvědomí si vzájemné vztahy mezi hmotností, hustotou a objemem, řeší jednoduché příklady  

na výpočet hmotnosti 

 

8. ročník 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy 
 Výrazy 1.7, 1.9 

žák zapíše slovní text pomocí výrazů  

s proměnnými 

zápis slovního textu pomocí výrazů 

používá výrazů s proměnnou při řešení 

úloh z geometrie  

výrazy s proměnnou  

v geometrii 

 

 výraz s větším počtem proměnných 



zjednoduší výraz vytýkáním před závorku vytýkání společného činitele před závorku 

 Lineární rovnice  1.7, 1.8, 1.9  

vyřeší rovnice pomocí základních 

ekvivalentních úprav 

ekvivalentní úpravy a jejich užití při řešení rovnic 

vyřeší jednoduché rovnice s mnohočleny řešení rovnic  

s mnohočleny 

 

dokáže vyjádřit neznámou ze vzorce výpočet neznámé  

ze vzorce 

 

vyřeší slovní úlohy- provede rozbor, její 

řešení, napíše odpověď a ověří si reálnost 

získaného výpočtu 

slovní úlohy řešené rovnicemi-geometrické 

náměty 

 slovní úlohy na směsi  

 Mocniny a odmocniny  

použije pravidla pro počítání s mocninami početní výkony  

s mocninami- sčítání, odčítání, 

násobení, dělení 

1.1, 1.2, 1.4, 

1.9, 4.1 

provádí základní početní operace  

s mocninami 

početní výkony s mocninami- umocňování 

součinu, zlomku, mocniny 

 třetí mocnina a odmocnina  

zapíše dané číslo v desítkové soustavě 

pomocí mocnin ve tvaru a *10n 

velká čísla- zápis pomocí mocnin deseti 

 mocniny s přirozeným mocnitelem 

 Pythagorova věta 1.1, 1.2, 1.9, 

4.1 

seznámí se s odvozením Pythagorovy věty 

a jejím důkazem 

odvození Pythagorovy věty a její důkaz 

řeší úlohy z praxe, provede náčrtek, 

matematickou symbolikou zapíše vztahy  

a příklad vyřeší 

užití při řešení úloh  

ze života 

 

 Kružnice, kruh  

dokáže určit vzájemnou polohu dvou 

kružnic 

vzájemná polohy dvou kružnic 3.1, 3.2, 3.4, 

3.6, 3.13 

určí vzájemnou polohu kružnice a přímky vzájemná poloha kružnice a přímky 

vyřeší slovní úlohy- provede rozbor, 

případně náčrtek,její řešení a ověří si 

reálnost získaného výpočtu 

délka kružnice a obsah kruhu- úlohy ze života 

 Množiny bodů dané vlastnosti  

žák používá základní pravidla rýsován  

 důrazem na přesnost a čistotu projevu 

jednoduché konstrukce  

a jejich užití 

3.1, 3.2, 3.5, 

3.6, 3.7, 4.1, 

4.2 

zakreslí náčrtek zadaného úkolu, správně 

zapíše konstrukční postup 

konstrukční úlohy řešené pomocí množin bodů 

daných vlastností 

vysvětlí Thaletovu kružnici a využije ji  

ke konstrukcím 

Thaletova věta, užití množin bodů v konstrukcích 

trojúhelníků 

 Válec  

žák načrtne válec, vypočítá objem  

a povrch 

válce kolem nás- objem  

a povrch 

3.10, 3.11, 

3.12, 3.13 



teoretické znalosti dokáže použít při řešení 

úloh z praxe 

válce- vyrábíme obaly, polepujeme pláště válců 

pochopí vztah mezi objemem a  hmotností 

a využije ho při řešení úloh ze života 

rotační válec- objem  

a hmotnost 

 

 Statistika 2.1, 2.2, 2.4 

žák sám provede jednoduché statistické 

šetření  

statistické šetření- naplánování,vytvoření  

a zpracování na počítači,znázornění libovolným 

diagramem 

provádí pozorování, měření a zápis údajů   

získané informace  třídí a zpracovává, nejlépe na počítači  

výsledky znázorní na libovolném 

diagramu 

  

 

9. ročník 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy 
 Lomené výrazy 1.7, 1.9 

žák určí podmínky za kterých má lomený 

výraz smysl a provede příslušné početní 

operace 

početní operace se složitějšími lomenými výrazy-

sčítání, odčítání, násobení, dělení, umocňování 

 Rovnice 1.8, 1.9 

žák vyřeší za pomoci ekvivalentních úprav 

složitější rovnice a provede zkoušku 

řešení složitějších rovnic se závorkami  

a neznámou ve jmenovateli 

řeší slovní úlohy z praxe,provede zápis, 

výpočet a ověří si reálnost výsledku 

slovní úlohy o společné práci  

 Soustavy rovnic  

vyřeší alespoň jednou metodou složitější 

soustavu rovnic 

řešení složitějších soustav sčítací     

a dosazovací metodou 

1.7,1.8, 1.9 

řeší slovní úlohy ze života - sestaví 

soustavu dvou rovnic o dvou neznámých  

a samostatně alespoň jednou metodou 

vyřeší 

řešení slovních úloh ze života pomocí soustav 

rovnic 

 Podobnost 3.1, 3.6, 3.7, 

3.13 

dokáže zvětšit nebo zmenšit obrázek  

v daném poměru 

zvětšování a zmenšování obrázků v daném 

poměru 

provede náčrtek a vyřeší úlohu na zjištění 

nepřístupné výšky 

úlohy z praxe- nepřístupná výška 

rozumí měřítku mapy a použije poměru 

podobnosti při práci s plány a mapami 

užití podobnosti- plány  

a mapy 

 

 Funkce 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4. 2.5 

sestrojí grafy jednoduchých funkcí a chápe 

vzájemné souvislosti 

lineární funkce, přímá a nepřímá úměrnost, 

kvadratická funkce 

určí definiční obor a obor hodnot 

základních funkcí 

rovnice, grafy a jejich vlastnosti  



 použije funkci při řešení úloh z praxe využití funkcí při řešení slovních úloh, zápis 

závislostí 

 Jehlan, kužel, koule 3.9, 3.10, 

3.11, 3.12, 

3.13 

zvládne náčrtky daných těles náčrtky jehlanu, kuželu  

a koule 

 

používá vzorce pro výpočet objemu  

a povrchu daných těles 

vzorce pro výpočet objemu a povrchu jehlanu, 

kuželu a koule 

řeší slovní úlohy ze života kolem nás, 

provádí náčrtky, odhady  výsledků, 

používá tabulky a kalkulačku, ověří si 

reálnost výsledku 

jehlany, kužely a koule kolem nás-praktické úlohy 

 Finanční matematika 2.1, 2.2, 2.4 

pochopí princip jednoduchého a složeného 

úrokování 

jednoduché a složené úrokování  

seznámí se s historií vzniku mincí  

a bankovních karet 

mince, bankovky a platební karty 

seznámí se zahraničními platidly, vysvětlí důvody zavedení eura  

 Základy rýsování  

žák používá základní pravidla rýsování  

s důrazem na přesnost a čistotu projevu 

pomůcky a základní pravidla 

rýsování 

3.6, 3.11, 

3.12, 3.13 

narýsuje čárkovanou, plnou a čerchovanou 

čáru a určí v kterých případech ji použije 

druhy čar, technické písmo, kótování 

matematicky správně a přesně popíše 

základní geometrické útvary technickým 

písmem 

pravoúhlé promítání na dvě vzájemně kolmé 

průmětny 

pochopí princip zobrazení na dvě vzájemně kolmé průmětny  

sestrojí půdorys a nárys jednoduchých 

těles 

  

 

 

Průřezová témata 

 

Osobnostní a sociální výchova 

Ročník Předmět Téma 

 MCv  

 MCv  

 MCv  

 

Výchova demokratického občana 

Ročník Předmět Téma 

 MCv  

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Ročník Předmět Téma 



 MCv  

 

Multikulturní výchova 

Ročník Předmět Téma 

 MCv  

 MCv  

 

Environmentální výchova 

Ročník Předmět Téma 

 MCv  

 MCv  

 

Mediální výchova 

Ročník Předmět Téma 

 MCv  

 

Finanční gramotnost 

Ročník Předmět Téma 

8. Mcv Kružnice a kruh 

8. Mcv Množiny bodů dané vlastnosti 

8. Mcv Hranoly, válec 

8. Mcv Základy statistiky 

9.  Mcv Finanční matematik - úrokování 

   

 

 

4.10.2   Český jazyk  cvičení 
  

Charakteristika vzdělávacího oboru 
 

Předmět Čcv patří spolu s cvičením z matematiky do první skupiny předmětů povinně 

volitelných a doplňuje vzdělávací předmět Český jazyk. Mohou si ho zvolit žáci druhého stupně 

od 7. do 9. ročníku. Čcv představuje jednu z možností, kterou si vybere skupina žáků jednoho 

ročníku (tzn. buď žáci v jedné třídě, nebo žáci paralelních tříd příslušného ročníku).  

 

Učivo předmětu český jazyk je základem i pro Čcv avšak dané učivo se probírá v různé šíři a 

hloubce, některá učební látka se vynechává, jiná se naopak doplňuje. 

 

ŠVP je zpracován ve dvou variantách :   

A) pro žáky studijního typu a s opravdovým zájmem o prohloubení znalostí z českého 

jazyka 

            B) pro žáky, pro něž je běžná hodinová dotace ke zvládání základních požadavků 

českého jazyka z jakýchkoli důvodů nepostačující.Předpokládá se, že tento předmět budou volit 

zejména žáci se specifickými poruchami učení. 

 



Plán učiva předpokládá, že se žáci skupiny A, budou věnovat i učivu plánovanému   pro žáky 

skupiny B. 

 

Hlavním cílem vyučovacího předmětu je doplnit a navázat na obsah vzdělávání předmětu 

český jazyk, tzn. pomoci všem žákům, aby byli vybaveni znalostmi  a dovednostmi, které jim 

umožní správně chápat různá jazyková sdělení, vhodně se vyjadřovat (v mluvené i písemné 

podobě) a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání a svých vlastních 

zkušeností. Vyučovací hodiny mají být co nejpestřejší a nejzajímavější. Všichni žáci by měli 

být při práci aktivní, jejich činnost rozmanitá. Vedle částí hodin, které můžou být pravidelné, 

ustálené se zařazují různé zajímavosti o jazyce, jazykové hříčky apod. 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Čcv nemá na rozdíl od Českého jazyka a literatury 

komplexní charakter, proto není rozdělen do specifických složek, ačkoliv zahrnuje nejen učivo 

jazykové, ale samozřejmě jím prolíná zejména komunikační a slohová výchova a dotýká se i 

složky literární.  

 

I zde se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, zformulovat svoje myšlenky do 

náležitého projevu ústního či písemného, stylisticky i pravopisně bezchybného. Umí o svých 

názorech a nejrůznějších situacích kultivovaně diskutovat, logicky argumentovat, posuzovat je  

kriticky. 

 

Žáci si upevňují základní pravopisná pravidla (skupina B) a rozšiřují a prohlubují vědomosti a 

dovednosti (skupina A) potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka a rozlišují jeho 

další formy. Jsou vedeni k jasnému a srozumitelnému vyjadřování. Své znalosti z jazykové 

složky předmětu využívají při práci s literárními texty.   

 

Výchovně vzdělávací strategie k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

Klíčová kompetence Výchovné a vzdělávací strategie 
Kompetence k učení Podpora rozvoje dovedností a způsobů rozhodování metodami, 

které umožňují přímou zkušenost 

Dostatek informačních zdrojů – knihovna, internet, exkurze atd. 

Propojení informací se skutečným životem 

Práce s informacemi 

Samostatnost, organizace vlastní činnosti 

Vlastní úsudek, iniciativa, tvořivost, zodpovědnost 

Komunikace, spolupráce v týmu 

Poznání vlastních možností 

Prezentace vlastních výsledků 

Tvořivost (práce na projektech) 

Chápat smysl vlastní práce 

Práce v motivujícím prostředí 

Práce s přiměřeným učivem 

Hodnocení za to, co žák umí, ne za to, co neumí 

Využívání kladného hodnocení a dobrých výsledků jako motivace 

Výuka bez situací nerovnosti, ponížení apod. 

Stanovení postupných cílů 

Zařazování metod podporujících zvídavost 

Kompetence k řešení Poznatky nejsou předkládány v hotové podobě 



problémů Uplatňování mezipředmětových vztahů 

Objevování vzájemných příčin a souvislostí přírodních  

a společenských jevů a dějů 

Přechod od frontálního vyučování k více aktivizujícím metodám 

Uplatňování základních myšlenkových operací – srovnávání, 

analýza, syntéza, zobecňování, abstrakce 

Rozvoj schopnosti logického uvažování 

Řešení problémů na základě kritického zhodnocení informací 

Podpora netradičních způsobů řešení 

Kompetence 

komunikativní 

Prostor pro komunikace různými formami (ústně, písemně, 

výtvarnými prostředky, využitím technických prostředků) 

Dodržování etiky komunikace (věcnost, naslouchání, respektování 

různých názorů – originálních, nezdařených apod.) 

Základ spolupráce a společného prožívání 

Práce v týmu 

Kompetence sociální  

a personální 

Atmosféra demokracie a přátelství 

Kooperativní učení, spolupráce ve výuce 

Osobní odpovědnost za výsledky společné práce 

Spolupráce učitelů 

Spolupráce s rodiči a dalšími partnery 

Učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za svá rozhodnutí 

Demokracii a svobodu nezaměňovat za anarchii 

Nutnost dodržování mravních hodnot a slušného jednání 

Vhodnou formou prosazovat svoje zájmy 

Učit se argumentovat 

Učit se otevřeně a kultivovaně projevovat své city 

Kompetence občanské Stanovení jasných pravidel pro soužití ve škole – práva, povinnosti, 

sankce 

Vztahy ve škole – úcta, sounáležitost, uznání 

Rozvíjení kritických postojů k negativním jevům ve škole  

i společnosti 

Integrace žáků vyžadujících speciální péči 

Multikulturní výchova – porozumění odlišnému způsobu života lidí 

z jiných kultur 

Vytváření podmínek pro adaptaci žáků z jiných kulturních prostředí 

Vhodné prostředí – funkční,estetické, bezpečné 

Organizace denního režimu ve prospěch žáků (časová a obsahová) 

Důsledné předcházení sociálně – patologickým jevům 

Učit se ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, přírodě, 

kulturním a etickým hodnotám 

Kompetence pracovní Upevňování základních pracovních dovedností a návyků 

Uplatňování sebehodnocení žáků 

Důsledné dodržování bezpečnosti práce při činnostech ve škole 

 

 

 

 



Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 

 
2.stupeň 

 

1. JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

Očekávané výstupy 

žák 

1.1    spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova 

1.2    rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby 

a zásady  

             tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování 

1.3    samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny, 

Slovníkem  

              cizích slov a s dalšími jazykovými příručkami 

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

komunikační situaci 

1.5    využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle 

komunikační situace 

1.6    rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí 

1.7    v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve 

větě jednoduché i souvětí 

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

1.9    dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou 

komunikační činnost 

1.10  rozpoznává manipulativní funkci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj 

 

7. ročník 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  
 

uplatňuje spisovný jazyk 

odstraňuje gramatické a stylistické 

nedostatky 

používá správné a morfologické tvary slov 

 

 

 TVAROSLOVÍ 

 TVOŘENÍ SLOV 

1.1, 1.8, 

 

 

1.5 

poznává v textu ohebné a neohebné slovní    

druhy 
   podstatná jména 

A – tvary dvojného čísla 

       hromadná, pomn.  

       a látková  

B – vzory a skloňování 

1.4  

1.7 

1.3 

určí mluvnické významy      přídavná jména 

 A – jmenné tvary 

       odvozování     

        příponami 

 B – druhy, zakončení –ovi/ovy  

 

rozpozná druhy zájmen a číslovek    zájmena 

 A – druhy zájmen 

 B – pravopis mě, mně 

      



     číslovky 

 A – druhy 

 B – základní a řadové 

 

rozpozná a uváženě používá způsoby  

a vidy sloves 
  slovesa 

 A – podmiňovací způsob   

        a vidy 

 B – mluvnické kategorie 

 

píše podle základních pravidel 

vyhledává odkazy v jazykových 

příručkách 

PRAVOPIS  

  velkých písmen 

 A – histor. události,  

        svátky,  

        významné listiny  

        a dok. 

 B – osoby, zeměpis.  

        názvy 

 

dovede rozlišit vrstvy ČJ a umí je vhodně 

používat  NAUKA O  SLOVNÍ ZÁSOBĚ 

   zásoba aktivní a pasivní 

   slova slovní spojení 

1.2 

1.9 

 
A – slang  

B – vrstvy nespisovného jazyka 

 

 
SKLADBA 

 

rozliší větu hlavní a vedlejší, větné členy 
A – větné členy 

B – věty hlavní a vedlejší 

1.6 

naslouchá a komunikuje kultivovaně 
kulturně výchovné aktivity 

1.9 

zformuluje ústně i písemně dojmy    

z literárního textu, návštěvy divadelního 

nebo filmového  představení, zhodnotí je 

vlastním názorem 

 
1.10 

 

8. ročník 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  
rozpozná slovanské a světové jazyky OBECNÉ VÝKLADY O 

JAZYCE     

 A – charakterizuje hl. znaky 

slovan. a evrops. jazyků 

 B – český jazyk a slovanské j. 

 1.8 

používá české ekvivalenty slov přejatých 

  

 

 podstatná jména přejatá 

 A – skloňování přejatých slov 

 B – běžně používaná cizí slova  

1.1, 1.3 

 

utvoří správné tvary sloves  podmiňovací 

způsob, rozkaz, 3.os č.mn. 
 TVAROSLOVÍ 

 slovesa – mluvnické kategorie 

1.4, 1.5 

1.6 



 A – způsob, vid, třídy a vzory 

 B – zákl. mluvnické významy 

používá rozmanité spojky a spojovací 

výrazy, aby se ve vlastní mluvní i písemné 

tvorbě projevoval  kultivovaně 

používá literární texty jako zdroj poznání 

rozliší fakta od demagogických 

konstatování 

SKLADBA 

A – složitá souvětí souřadná a   

       podřadná 

 B – věty hlavní, vedl., druh souvětí 

        parazitní slova v souvětí 

1.7, 1.9 

   

 

rozpozná hlavní způsoby obohacování 

slovní zásoby a zásady tvoření českých 

slov 

OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ 

ZÁSOBY 

A – způsoby obohacování 

B – slovotvorné prostředky, 

       slova základová a odvozená 

1.2 

používá kultivovaný projev na základě 

poznatků o jazyce 

 1.5, 1.9 

 

9. ročník 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  
 

 

 

  SLOVNÍ ZÁSOBA 
 

rozeznává a používá citově zabarvená 

slova 

tvoří vlastní slohově bohatě rozmanité 

texty 

chápe mluvnický a věcný význam slov 

 význam slov a slov. spojení 

 A – metafora, metonymie 

       sousloví, termíny 

 B – homonyma, synonyma 

       přísloví, rčení  

 

1.3, 1.8, 1.9 

1.1, 1.2 

používá správné a morfologické tvary slov  TVAROSLOVÍ 1.4 

třídí slova podle slovních druhů 

blíže specifikuje neohebné druhy 

A – druhy spojek,    

      předložek,příslovcí  

B – druhy příslovcí 

       interpunkce citoslovcí 

 

   SKLADBA  

rozlišuje jevy lexikální a syntaktické  

ve větě jednoduché a v souvětí, 

určuje druh souvětí a poměry mezi větami 

odstraňuje skladební nedostatky 

A – nepravidelnosti větné stavby 

      složité souvětí 

B – interpunce ve větě jednoduché 

1.6, 1.7 

využívá získaných poznatků k vytváření 

vlastních jazykových projevů 

  

využívá jazykových příruček 
 

1.3 

 

 

Průřezová témata 
 

Osobnostní a sociální výchova 

Ročník Předmět Téma 



 Čcv  

 Čcv  

 Čcv  

 

Výchova demokratického občana 

Ročník Předmět Téma 

 Čcv  

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Ročník Předmět Téma 

 Čcv  

 

 

Multikulturní výchova 

Ročník Předmět Téma 

 Čcv  

 Čcv  

 

 

Environmentální výchova 

Ročník Předmět Téma 

 Čcv  

 Čcv  

 

Mediální výchova 

Ročník Předmět Téma 

 Čcv  

 

Finanční gramotnost 

Ročník Předmět Téma 

   

 

 

4.10.3   Český jazyk specializovaný 
 

Charakteristika vzdělávacího oboru 
 

Hlavním cílem vyučovacího předmětu je doplnit a navázat na obsah vzdělávání předmětu český 

jazyk, tzn. pomoci všem žákům, aby byli vybaveni znalostmi  a dovednostmi, které jim umožní 

správně chápat různá jazyková sdělení, vhodně se vyjadřovat (v mluvené i písemné podobě) a 

účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání a svých vlastních zkušeností. 

Vyučovací hodiny mají být co nejpestřejší a nejzajímavější. Všichni žáci by měli být při práci 

aktivní, jejich činnost rozmanitá. Vedle částí hodin, které můžou být pravidelné, ustálené se 

zařazují různé zajímavosti o jazyce, jazykové hříčky apod. 



 

 Předmět je určen žákům, pro něž je běžná hodinová dotace ke zvládání základních požadavků 

českého jazyka z jakýchkoli důvodů nepostačující a žákům nadaným k rozšíření a prohloubení 

vědomostí.  

 

Výchovně vzdělávací strategie k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 
 

Klíčová kompetence Výchovné a vzdělávací strategie 
Kompetence k učení Podpora rozvoje dovedností a způsobů rozhodování metodami, které 

umožňují přímou zkušenost 

Dostatek informačních zdrojů – knihovna, internet, exkurze atd. 

Propojení informací se skutečným životem 

Práce s informacemi 

Samostatnost, organizace vlastní činnosti 

Vlastní úsudek, iniciativa, tvořivost, zodpovědnost 

Komunikace, spolupráce v týmu 

Poznání vlastních možností 

Prezentace vlastních výsledků 

Tvořivost (práce na projektech) 

Chápat smysl vlastní práce 

Práce v motivujícím prostředí 

Práce s přiměřeným učivem 

Hodnocení za to, co žák umí, ne za to, co neumí 

Využívání kladného hodnocení a dobrých výsledků jako motivace 

Výuka bez situací nerovnosti, ponížení apod. 

Stanovení postupných cílů 

Zařazování metod podporujících zvídavost 

Kompetence k řešení 

problémů 

Poznatky nejsou předkládány v hotové podobě 

Uplatňování mezipředmětových vztahů 

Objevování vzájemných příčin a souvislostí přírodních  

a společenských jevů a dějů 

Přechod od frontálního vyučování k více aktivizujícím metodám 

Uplatňování základních myšlenkových operací – srovnávání, 

analýza, syntéza, zobecňování, abstrakce 

Rozvoj schopnosti logického uvažování 

Řešení problémů na základě kritického zhodnocení informací 

Podpora netradičních způsobů řešení 

Kompetence 

komunikativní 

Prostor pro komunikace různými formami (ústně, písemně, 

výtvarnými prostředky, využitím technických prostředků) 

Dodržování etiky komunikace (věcnost, naslouchání, respektování 

různých názorů – originálních, nezdařených apod.) 

Základ spolupráce a společného prožívání 

Práce v týmu 

Kompetence sociální  

a personální 

Atmosféra demokracie a přátelství 

Kooperativní učení, spolupráce ve výuce 

Osobní odpovědnost za výsledky společné práce 

Spolupráce učitelů 



Spolupráce s rodiči a dalšími partnery 

Učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za svá rozhodnutí 

Demokracii a svobodu nezaměňovat za anarchii 

Nutnost dodržování mravních hodnot a slušného jednání 

Vhodnou formou prosazovat svoje zájmy 

Učit se argumentovat 

Učit se otevřeně a kultivovaně projevovat své city 

Kompetence občanské Stanovení jasných pravidel pro soužití ve škole – práva, povinnosti, 

sankce 

Vztahy ve škole – úcta, sounáležitost, uznání 

Rozvíjení kritických postojů k negativním jevům ve škole  

i společnosti 

Integrace žáků vyžadujících speciální péči 

Multikulturní výchova – porozumění odlišnému způsobu života lidí 

z jiných kultur 

Vytváření podmínek pro adaptaci žáků z jiných kulturních prostředí 

Vhodné prostředí – funkční,estetické, bezpečné 

Organizace denního režimu ve prospěch žáků (časová a obsahová) 

Důsledné předcházení sociálně – patologickým jevům 

Učit se ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, přírodě, 

kulturním a etickým hodnotám 

Kompetence pracovní Upevňování základních pracovních dovedností a návyků 

Uplatňování sebehodnocení žáků 

Důsledné dodržování bezpečnosti práce při činnostech ve škole 

 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 

1. ročník 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy 
 Čtení a literární výchova   

skládá a rozkládá slova podle sluchu rozvoj fonetického sluchu, 2.1. 

 

pozná jednotlivá písmena ve vztahu k jim sluchová syntéza, analýza 2.1 

odpovídajícím hláskám  2.1 

rozlišuje písmo tiskací a psací písmena malá, velká, tiskací, 2.1 

 psací    

 

2.1 

skládá a čte všechny druhy slabik Slabiky otevřené, zavřené 2.1 

skládá a čte všechny druhy slov slova - čtení otevřených slabik  

ve slovech 

2.1 

 čtení zavřených slabik na konci 

slov 

2.1 

 slova se skupinou dvou souhlásek 2.1 

 čtení slov se slabikotvornými 

souhláskami 

2.1 

  slova s písmenem ě, se skupinami 

di, ti, ni a se shluky souhlásek 

2.1 



plynule čte slova ve větách, rozlišuje je 

sluchem i zrakem 

hlasité čtení jednoduchých vět  

se správnou intonací 

2.1 

správně řadí slova ve větě, slabiky  

ve slově a hlásky ve slabice 

uspořádání slov ve větách 2.1 

používá znaménka ve slovech i větách interpunkční znaménka 2.1 

čte správně dlouhé a krátké samohlásky délka samohlásek 2.1 

správně odpovídá na kontrolní otázky porozumění přečteným větám 1.2, 1.3, 3.1 

rozpozná členění textů nadpis, sloupec, řádek, odstavec 1.7 

naslouchá pohádkám, příběhům, vypráví 

podle obrázkové osnovy, dramatizuje 

poslech, vyprávění, dramatizace 1.4,1.5,1.11, 

3.3, 3.4 

recituje básničky, zná říkadla, rozpočítadla recitace 1.4, 1.5, 3.1 

rozumí mluveným pokynům přiměřené 

složitosti 

plnění úkolu podle zadání 1.2, 1.3 

 Psaní :  

uvolňuje si ruku, nacvičuje správné držení 

těla, držení psacího náčiní 

příprava na psaní, uvolňovací cviky 1.8, 1.9 

píše čárky, oblouky, zátrhy, vlnovky psaní prvků písmen a číslic 1.8, 1.9 

rozlišuje písmo tiskací a psací písmo tiskací a psací 1.8, 1.9 

píše správné tvary písmen, spojuje 

písmena a slabiky 

psaní - písmeno, slabika, slovo, 

věta 

1.8, 1.9 

píše interpunkční a diakritická znaménka  1.8, 1.9 

dodržuje správné pořadí písmen, píše 

podle diktátu slova a jednoduché věty 

diktát slov, jednoduchých vět 1.8, 1.9, 

1.10 

píše velká písmena u vlastních jmen osob 

a na počátku věty 

velké počáteční písmeno  

u vlastních jmen osob  

a prvního slova věty 

1.8, 1.9 

 

 
 

2. ročník 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  
rozvíjí řeč na jednoduchém obrazovém 

materiálu, z dětských časopisů a knih, 

popíše ústně jednoduchý obrázek 

Přípravné období pro výuku čtení 

a psaní se zaměřením na 

odstraňování dyslektických obtíží. 

1.11 

dovede se vyjádřit ústně v krátkých větách  Čtení slov a vět 1.7 

rozliší zrakově podobná písmena   

zvládne čtení otevřených a zavřených 

slabik 

 1.1, 1.4 

správně rozlišuje délku slabik  1.4, 2.1 

správně napíše dvojslabičná a trojslabičná slova (opisem, přepisem)  1.8 

čte slova se shlukem souhlásek, slova složená ze souhlásek, tato slova dovede i 

napsat  

1.4, 1.9 

čte jednoduché věty se správnou intonací  1.4, 1.5 

nacvičuje čtení s předložkovými vazbami   3.1 

prohlubuje a upevňuje čtecí návyky správného dýchání 1.4, 1.5 

zvládne tiché čtení s jednoduchým úkolem  1.2 



orientuje se v krátkém textu,dovede ho převyprávět 1.1 

zvládne psaní všech malých a velkých 

písmen abecedy 
Abeceda 1.9 

rozlišuje písmena tiskací a psací  1.9 

zná abecedu   

dovede řadit slova v abecedním pořadí   

dovede řadit slova podle druhého a třetího písmene abecedy  

rozezná věty oznamovací, rozkazovací, 

tázací, přací 
Druhy vět 2.7 

doplní správné znaménko za větami  2.7 

tyto věty přečte intonačně správně  2.7 

při mluvení a psaní seřadí věty  

do správného větného pořádku 
Pořádek vět 1.21 

rozezná větu jednoduchou a souvětí,jednoduché věty spojí vhodnými spojkami 

do souvětí 

2. 

zná význam slov Věta, slovo a slovní význam 1.6, 2.2, 

2.12 

skládá věty s daným počtem slov, dovede používat ve větách určená slova 1.10 

dokáže určit slova nadřazená, souřadná i významem podřazená 2.2 

řekne slova opačného významu i slova souznačná 2.2 

slova dovede správně seřadit do vět  1.10 

rozdělí slova na slabiky Slovo,slabika, hláska,písmeno 2.1 

rozliší samohlásky krátké a dlouhé  2.1 

určí dvojhlásky  2.1 

souhlásky rozliší na tvrdé a měkké  2.8 

správně používá u,ú,ů   

dovede rozlišit tvrdou a měkkou 

slabiku,barevně ji označit a správně určit 

i,y 

Psaní i-y,í-ý po tvrdých a měkkých 

souhláskách 

2.8 

v textu najde slova, která jinak 

vyslovujeme a jinak píšeme  
Výslovnost a psaní souhlásek na 

konci a uvnitř slov 

2.1 

dokáže najít vhodný tvar slova na určení správné hlásky 2.8 

slova s touto skupinou dovede správně 

přečíst i napsat 
Slova se skupinami 

dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě 

2.8 

v základních slovech dovede používat mě  2.8 

osvojí si názvy všech slovních druhů Slovní druhy 2.4 

zná názvy slovních druhů v uvedeném 

pořadí 

 2.4 

pozná podstatná jména, slovesa, předložky 

a spojky  

 

 2.5 

   

na začátku věty píše vždy velké písmeno Psaní velkých písmen 2.8 

pozná vlastní jména osob, zvířat a věcí a píše je s velkým písmenem na začátku 2.8 

 

v textu pozná vlastní jména měst, obcí, řek a hor 2.8 

 



 

3. ročník 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy 
 MLUVNICE  

Rozliší větu jednoduchou a souvětí. Věta jednoduchá a souvětí 2.14 

Určí počet vět v souvětí  2.13, 2.14 

Vytvoří k daným slovům slova 

souznačná, protikladná. 

Nauka o slově - synonyma, opozita 2.2 

Rozlišuje slabiky ve slovech, chápe 

rozdíly mezi hláskou a písmenem. 

Hláskosloví 2.1 

Vyjmenuje vyjmenovaná slova, používá 

jejich znalost v praktických cvičeních. 

Vyjmenovaná slova  

po B,L,M,P,S,V,Z 

2.16 

Přiřazuje k vyjmenovaným slovům slova 

příbuzná. 

 2.2 

Má všeobecný přehled o slovních 

druzích. Pozná podstatné jméno, přídavné 

jméno, číslovku, sloveso a předložku. 

Slovní druhy 2.4 

Vyskloňuje podstatné jméno. Rozlišuje 

číslo, rod. 

podstatná jména 2.11 

 

4. ročník 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy 
 Nauka o slově  

užívá různé podoby slova, rozlišuje slova 

dle významu 

význam slov a jejich dělení 2.2 

určuje kořen, předponu a příponu stavba slova - kořen, předpona, 

přípona 

2.10 

ovládá pravopis vlastních jmen, států, 

ulic 

vlastní jména - zeměpisné názvy, 

jména ulic a států - jednoslovná 

2.8 

využívá znalosti psaní -i/-y po 

obojetných souhláskách uvnitř slov  

u vyjmenovaných a příbuzných slov 

vyjmenovaná slova po b, f, l, m, p, s, 

v, z, slova příbuzná 

2.16 

 Tvarosloví  

poznává slovní druhy neohebné slovní druhy - ohebné, neohebné 2.4 

skloňuje podstatná jména podstatná jména - mluvnické 

kategorie a vzory podstatných jmen 

2.5 

určuje osobu, číslo, čas, časuje slovesa  

v oznamovacím způsobu, vyhledá 

infinitiv, rozlišuje způsob oznamovací, 

rozkazovací a podmiňovací 

slovesa - mluvnické kategorie, 

slovesné způsoby, tvary, infinitiv 

2.5 

 Skladba  

určuje větu jednoduchou a souvětí, 

spojuje věty spojovacími výrazy 

stavby věty 2.14 

určuje podmět a přísudek podmět a přísudek 2.13 

píše správně -i/-y v příčestí minulém shoda podmětu a přísudku  



 

5. ročník 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  
 Slovní zásoba a tvoření slov 

určuje kořen, předponu a příponu, 

vyznačuje slovotvorné základy, dodržuje 

pravopis - užívá správné koncovky, 

používá správný pravopis předpon a 

předložek 

stavba slova, slovotvorný základ, 

slova příbuzná 

2.10 

využívá znalost vyjmenovaných slov  

v praktických cvičeních 

vyjmenovaná slova 2.16 

píše pravopisně správně vlastní jména víceslovné názvy států, jména 

národností, názvy uměleckých děl, 

novin a časopisů 

2.8 

 Tvarosloví  

rozlišuje a určuje slovní druhy  slovní druhy 2.11 

určuje pád, číslo, rod, vzor; skloňuje 

podle vzoru 

mluvnické kategorie podstatných 

jmen 

2.11 

rozpozná druhy přídavných jmen; 

skloňuje přídavná jména podle vzoru 

přídavná jména 2.11 

pozná a určuje druh zájmen zájmena 2.11 

pozná číslovky a určuje druh číslovky 2.11 

rozezná mluvnické kategorie sloves; 

používá správné tvary podmiňovacího 

způsobu 

slovesa 2.11 

pozná slovní druhy neohebné neohebné slovní druhy 2.11 

 Skladba  

určuje základní větné členy, rozvíjející 

skladební dvojici 

základní a rozvíjející větné členy 2.13 

vyhledává různé podměty podmět vyjádřený a nevyjádřený 2.13 

užívá několikanásobných podmětů  

ve větách 

podmět několikanásobný 2.13 

píše správně i-y v koncovkách příčestí 

minulého 

shoda podmětu s přísudkem 2.13 

určuje věty jednoduché, spojuje věty 

 v souvětí, užívá vhodných spojovacích 

výrazů 

věta jednoduchá a souvětí 2.13 

píše větné vzorce u souvětí                

nebo podle vzorců tvoří souvětí 

interpunkce v souvětí 2.13 

píše správně věty uvozovací, užívá 

interpunkci v přímé řeči 

přímá řeč - nepřímá řeč 2.13 

 

 

 

 

 



 

Průřezová témata 
 

Osobnostní a sociální výchova 

Ročník Předmět Téma 

 ČJSp  

 ČJSp  

 ČJSp  

 

 

Výchova demokratického občana 

Ročník Předmět Téma 

 ČJSp  

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Ročník Předmět Téma 

 ČJSp  

 

Multikulturní výchova 

Ročník Předmět Téma 

 ČJSp  

 ČJSp  

 

Environmentální výchova 

Ročník Předmět Téma 

 ČJSp  

 ČJSp  

 

Mediální výchova 

Ročník Předmět Téma 

 ČJSp  

 

Finanční gramotnost 

Ročník Předmět Téma 

   

 

 

4.10.4   Matematika  specializovaná 
 

Charakteristika vzdělávacího oboru 
 

Vzdělávací předmět Matematika – specializovaná navazuje na vzdělávací předmět Matematika. 

Náplň předmětu je založena hlavně na aktivních činnostech žáků. Poskytuje vědomosti a 



dovednosti potřebné především v praktickém životě. V této oblasti se uplatňují různé metody a 

formy práce (soutěže, skupinová práce, individuální přístup, využití výpočetní techniky). Žáci 

se učí řešit situace a úlohy z praxe. Řešení těchto úloh, jejichž obtížnost je závislá na míře 

rozumové vyspělosti žáků, posiluje vědomí žáka ve vlastní schopnosti a může podchytit i ty 

žáky, kteří jsou v matematice méně úspěšní 

. 

Předmět je určen žákům, pro něž je běžná hodinová dotace ke zvládání základních požadavků 

matematiky z jakýchkoli důvodů nepostačující a žákům nadaným k rozšíření a prohloubení 

vědomostí. 

 

 

 

Výchovně vzdělávací strategie k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

Klíčová kompetence Výchovné a vzdělávací strategie 
Kompetence k učení Podpora rozvoje dovedností a způsobů rozhodování metodami, 

které umožňují přímou zkušenost 

Dostatek informačních zdrojů – knihovna, internet, exkurze atd. 

Propojení informací se skutečným životem 

Práce s informacemi 

Samostatnost, organizace vlastní činnosti 

Vlastní úsudek, iniciativa, tvořivost, zodpovědnost 

Komunikace, spolupráce v týmu 

Poznání vlastních možností 

Prezentace vlastních výsledků 

Tvořivost (práce na projektech) 

Chápat smysl vlastní práce 

Práce v motivujícím prostředí 

Práce s přiměřeným učivem 

Hodnocení za to, co žák umí, ne za to, co neumí 

Využívání kladného hodnocení a dobrých výsledků jako motivace 

Výuka bez situací nerovnosti, ponížení apod. 

Stanovení postupných cílů 

Zařazování metod podporujících zvídavost 

Osobní příklad 

Kompetence k řešení 

problémů 

Poznatky nejsou předkládány v hotové podobě 

Uplatňování mezipředmětových vztahů 

Objevování vzájemných příčin a souvislostí přírodních  

a společenských jevů a dějů 

Přechod od frontálního vyučování k více aktivizujícím metodám 

Široké uplatnění praktických cvičení 

Uplatňování základních myšlenkových operací – srovnávání, 

analýza, syntéza, zobecňování, abstrakce 

Rozvoj schopnosti logického uvažování 

Řešení problémů na základě kritického zhodnocení informací 

Podpora netradičních způsobů řešení 

Kompetence 

komunikativní 

Prostor pro komunikace různými formami (ústně, písemně, 

výtvarnými prostředky, využitím technických prostředků) 



Dodržování etiky komunikace (věcnost, naslouchání, respektování 

různých názorů – originálních, nezdařených apod.) 

Zásady komunikace s dospělými 

Základ spolupráce a společného prožívání 

Předpoklady pro poznávání sebe a vztahů k jiným 

Práce v týmu 

Kompetence sociální  

a personální 

Atmosféra demokracie a přátelství 

Kooperativní učení, spolupráce ve výuce 

Osobní odpovědnost za výsledky společné práce 

Spolupráce učitelů 

Spolupráce s rodiči a dalšími partnery 

Učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za svá rozhodnutí 

Demokracii a svobodu nezaměňovat za anarchii 

Nutnost dodržování mravních hodnot a slušného jednání 

Vhodnou formou prosazovat svoje zájmy 

Učit se argumentovat 

Učit se chápat bohatství a složitost citového života, rozvíjet citovou 

otevřenost vůči podnětům z prostředí, ve kterém žijí 

Učit se otevřeně a kultivovaně projevovat své city 

Kompetence občanské Stanovení jasných pravidel pro soužití ve škole – práva, povinnosti, 

sankce 

Vztahy ve škole – úcta, sounáležitost, uznání 

Otevřenost vůči spolužákům 

Solidarita s druhými 

Rozvíjení kritických postojů k negativním jevům ve škole 

 i společnosti 

Integrace žáků vyžadujících speciální péči 

Multikulturní výchova – porozumění odlišnému způsobu života lidí 

z jiných kultur 

Vytváření podmínek pro adaptaci žáků z jiných kulturních prostředí 

Ohleduplnost vůči starým a nemocným lidem 

Učit se ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, přírodě, 

kulturním a etickým hodnotám 

Kompetence pracovní Osvojování základních pracovních dovedností a návyků 

Účast žáků při úpravách prostředí školy 

Uplatňování sebehodnocení žáků 

Uplatňování mezipředmětových vztahů při volbě povolání 

 

 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 
 

3. ročník 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy 
Počítání po jednotkách, desítkách  

a stovkách. 

Číselná řada do 1000 1.1 

Čtení a psaní trojciferných čísel. Zápis čísel 1.2 



Znázorňování dvoj a trojciferných čísel na číselné ose. 1.3 

Porovnávání čísel pomocí číselné osy, 

používání znamének <,>,=. 

Porovnávání čísel 1.2 

Řešení úloh na porovnávání čísel.  1.5, 1.9 

Zaokrouhlování čísel na desítky a stovky  

 

Zaokrouhlování a rozklad čísel 1.8 

Rozkládání čísel do 1000 v desítkové soustavě. 1.4 

Sčítání a odčítání násobků sta. Součet a rozdíl čísel 1.4 

Písemné sčítání a odčítání dvou 

trojciferných čísel a provádění kontroly 

výpočtu. 

Písemné sčítání a odčítání 1.7 

Používání výrazů sčítanec, sčítanec, součet, menšenec, menšitel rozdíl.  

Řešení úloh typu o n více a o n méně.  1.9 

Řešení a vytváření úloh na sčítání  

a odčítání. 

 1.9 

Provádění předběžného odhadu výsledků 

řešení. 

Odhad a kontrola výsledků 1.8 

Vyjmenovávání řady násobků od 1 do 10. Násobilky 1 - 10 1.4 

Chápání násobení jako opakovaného 

sčítání stejných sčítanců. 

Násobení deseti 1.4 

Řešení příkladů násobení a dělení v oboru násobilek. 1.9 

Řešení úloh typu n krát více a n krát méně.  1.9 

Sestavování a čtení tabulky násobků.  2.3 – 2.5 

Využívání tabulek násobků v praxi (ceny zboží, vzdálenosti…)  

při tvorbě úloh. 

1.9, 2.3 – 

2.5 

Používání výrazů dělenec, dělitel, podíl, neúplný podíl, činitel, činitel, součin.  

Provádění samostatné kontroly svých početních výkonů. 1.8 

Odhady výsledků.  1.8 

 

4. ročník 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  
počítá po tisících, desetitisících, statisících 

do 1 000 000 
číselná osa, čtení a zápis čísel 1.1, 1.3 

porovnává čísla a řeší nerovnice jednoduché nerovnice 1.2 

zaokrouhluje čísla na desítka, stovky, 

tisíce, desetitisíce, statisíce 

zaokrouhlování čísel 1.8 

sčítá a odčítá písemně písemné sčítání a odčítání 1.7 

násobí a dělí zpaměti jednociferným 

číslem 
pamětné násobení  

a dělení 

1.4, 1.9 

násobí písemně jednociferným  

a dvouciferným činitelem 

písemné násobení 1.7 

dělí písemně jednociferným dělitelem písemné dělení 1.7 

 

5. ročník 
 



Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  
početní operace s přirozenými čísly, 

pořadí výpočtů, záměna sčítanců, 

sdružování sčítanců, záměna činitelů,  

násobení nulou 

Přirozená čísla do a přes 1 000 000  1.6, 1.7, 1.9 

desítková soustava a řád číslice, zápis a 

čtení přirozených čísel, rozvinutý zápis 

čísla v desítkové soustavě 

Numerace v oboru přirozených 

čísel 

1.7, 1.9 

písemné násobení  1.7 

násobení 10, 100, 1 000  1.4 

samostatně kontroluje výpočty, 

spolupracuje při kontrole se spolužáky,  

ke kontrole výsledků používá kalkulačku 

Provádění kontroly 1.8 

 

Průřezová témata 
 

Osobnostní a sociální výchova 

Ročník Předmět Téma 

 MSp  

 MSp  

 MSp  

 

 

Výchova demokratického občana 

Ročník Předmět Téma 

 MSp  

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Ročník Předmět Téma 

 MSp  

 

Multikulturní výchova 

Ročník Předmět Téma 

 MSp  

 MSp  

 

Environmentální výchova 

Ročník Předmět Téma 

 MSp  

 MSp  

 

Mediální výchova 

Ročník Předmět Téma 

 MSp  



 

Finanční gramotnost 

Ročník Předmět Téma 

   

 

 

4.10.5    Pohybové hry 
 

Charakteristika vzdělávacího oboru 
 

Předmět Pohybové hry  jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví 

směřuje na jedné straně k poznání a zlepšení vlastních pohybových možností a zájmů nad rámec 

tělesné výchovy, na druhé straně k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na 

tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní 

pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové, jejímž smyslem je schopnost samostatně 

ohodnotit úroveň své zdatnosti 

 

 

 

 

 

Výchovně vzdělávací strategie k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 
 

Klíčová kompetence Výchovné a vzdělávací strategie 
Kompetence k učení Podpora rozvoje dovedností a způsobů rozhodování metodami, které 

umožňují přímou zkušenost 

Dostatek informačních zdrojů – knihovna, internet, exkurze atd. 

Samostatnost, organizace vlastní činnosti 

Vlastní úsudek, iniciativa, tvořivost, zodpovědnost 

Komunikace, spolupráce v týmu 

Poznání vlastních možností 

Prezentace vlastních výsledků 

Práce v motivujícím prostředí 

Výuka bez situací nerovnosti, ponížení apod. 

Stanovení postupných cílů 

Osobní příklad 

Kompetence k řešení 

problémů 

Poznatky nejsou předkládány v hotové podobě 

Uplatňování mezipředmětových vztahů 

Objevování vzájemných příčin a souvislostí přírodních  

a společenských jevů a dějů 

Široké uplatnění praktických cvičení 

Rozvoj schopnosti logického uvažování 

Řešení problémů na základě kritického zhodnocení informací 

Kompetence 

komunikativní 

Dodržování etiky komunikace (věcnost, naslouchání, respektování 

různých názorů – originálních, nezdařených apod.) 

Zásady komunikace s dospělými 



Základ spolupráce a společného prožívání 

Předpoklady pro poznávání sebe a vztahů k jiným 

Práce v týmu 

Kompetence sociální  

a personální 

Atmosféra demokracie a přátelství 

Kooperativní učení, spolupráce ve výuce 

Osobní odpovědnost za výsledky společné práce 

Učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za svá rozhodnutí 

Nutnost dodržování mravních hodnot a slušného jednání 

Vhodnou formou prosazovat svoje zájmy 

Učit se argumentovat 

Učit se chápat bohatství a složitost citového života, rozvíjet citovou 

otevřenost vůči podnětům z prostředí, ve kterém žijí 

Učit se otevřeně a kultivovaně projevovat své city 

Kompetence občanské Stanovení jasných pravidel pro soužití ve škole – práva, povinnosti, 

sankce 

Vztahy ve škole – úcta, sounáležitost, uznání 

Otevřenost vůči spolužákům 

Solidarita s druhými 

Integrace žáků vyžadujících speciální péči 

Multikulturní výchova – porozumění odlišnému způsobu života lidí 

z jiných kultur 

Učit se ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, přírodě, 

kulturním a etickým hodnotám 

Kompetence pracovní Osvojování základních pracovních dovedností a návyků 

Důsledné dodržování bezpečnosti práce při činnostech ve škole 

Uplatňování mezipředmětových vztahů při volbě povolání 

 

 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 
 

3. ročník 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  
Respektuje pokyny učitele v hodinách Tv Návyky z Tv a sportu  

Základní hygienická pravidla v hodinách 

TV 
  

Seznámení se základními povely   

Seznámení se základními pravidly pohybových her a výchova pro fair play  

V rámci pravidelné výuky zařazení cviků 

vedoucích ke kompenzaci a nápravě 

špatného držení těla 

Průpravná, kondiční, rytmická, kompenzační  

a relaxační cvičení 

Jednoduchý taneční krok s hudbou   

Tvořivé vyjádření rytmu pohybem   

Cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti (flexibility) a pohybové obratnosti  

Cvičení motivační, tvořivá, napodobivá   



Nácvik základních gymnastických 

dovedností 
Gymnastika  

Jednoduché přeskoky tělocvičného nářadí 

- lavička, bedna 

přeskok - lavička  

Rozvoj silových schopností, šplh  

s přírazem 

šplh o tyči s přírazem  

Rozvoj pohybových dovedností - cvičení  

s náčiním (krátká tyč, švihadlo, míč) 

cvičení s náčiním  

Základní průpravná cvičení  Atletika  

Atletická abeceda běžecká abeceda  

Informace o spektru atletických disciplín rychlé běhy do 60m  

Rozvoj silových schopností - skok daleký, 

hod míčkem - spojení rozběhu s odhodem 

skok do dálky z místa  

 skok do dálky z rozběhu  

 hod míčkem z rozběhu  

Zvládá základní pravidla vybraných her Sportovní hry  

Pravidla bezpečnosti při hrách minifotbal  

Rozvoj herních dovedností a nácvik 

herních činností (přihrávky) 

vybíjená  

Střelba jednoruč a obouruč na koš, 

přihrávky jednoruč a obouruč (vrchní, 

trčením) 

minikošíková  

 přehazovaná  

 

4. ročník 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  
Pozná vhodné oblečení a obuv na sport NÁVYKY Z TV A SPORTU 

Dodržuje zásady fair play chování   

Příprava před pohybovou činností   

Protahovací cvičení   

Uklidnění po zátěži   

Naučí se samostatně rozcvičit PRŮPRAVNÁ A KONDIČNÍ CVIČENÍ 

Průpravné úpoly, přetahy a přetlaky   

Posilovací a relaxační cviky   

Kotoul vpřed GYMNASTIKA  

Kotoul vzad Akrobacie  

Práce a správná technika cvičení  

se švihadlem 

Cvičení s náčiním  

Správná technika cvičení s lanem   

Cvičení s míčem   

Přeskok- bedna, koza Cvičení na nářadí  

Rychlý běh ATLETIKA  

Vytrvalostní běh Běh, hod  

Hod míčkem   

Manipulace s míčkem, pálkou či jiným 

herním náčiním 
ZÁKLADY SPORTOVNÍCH 

HER 

 



Herní činnosti jednotlivce   

Spolupráce ve hře   

Průpravné hry   

 

5. ročník 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  
 NÁVYKY Z TV A SPORTU 

Zná zásady fair play chování   

Rychle a přesně reaguje na povely: pozor, 

pohov, rozchod 
POŘADOVÁ CVIČENÍ  

Umí se samostatně rozcvičit PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOMPENZAČNÍ 

A RELAXAČNÍ CVIČENÍ 

Umí předvést rozcvičení těla   

Umí předvést 2 relaxační cviky   

 GYMNASTIKA  

Kotoul vzad  

Provede rozběh a odraz z můstku snožmo Přeskok  

Předvede roznožku přes kozu   

Zvládne posilovací a protahovací cviky Žebřiny  

Pod vedením učitele přesně opakuje cviky, 

i po spolužácích 
RYTMICKÁ A KONDIČNÍ GYMNASTIKA 

 ATLETIKA  

Na povely odstartuje z polovysokého         

a z nízkého startu  

Běh  

Předvede běžeckou zdatnost -60 m, vytrvalostní běh /rozložení sil/  

Podle pokynů učitele si dovede rozměřit rozběh  

Odhodí míček z rozběhu ze správného 

odhodového postoje 

Hod  

 SPORTOVNÍ HRY  

 Kopaná  

Spolupracuje se svými spoluhráči při hře   

Ovládá základní pravidla kopané   

Chytá míč do „koše“ i volně, odhazuje míč 

jednou rukou, přihrává i oběma rukama 

Vybíjená  

Nácvik přehodu hřiště jednou rukou   

Spolupracuje rychle se svými spoluhráči 

při hře 

  

Ovládá základní pravidla vybíjené   

Používá správné držení míče(oběma 

rukama) 

Minikošíková  

Přihrává obouruč i jednoruč trčením  

a o zem 

  

Dribluje na místě i za pohybu   

Spolupracuje se svými spoluhráči při hře   

Ovládá základní pravidla minikošíkové   

Přehodí síť na přehazovanou ve hře  Přehazovaná  



i při podání 

Spolupracuje se svými spoluhráči při hře - důraz  na přihrávku spoluhráčům v poli 

Ovládá základní pravidla přehazované   

 

 

Průřezová témata 

 

Osobnostní a sociální výchova 

Ročník Předmět Téma 

 PH  

 PH  

 PH  

 

Výchova demokratického občana 

Ročník Předmět Téma 

 PH  

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Ročník Předmět Téma 

 PH  

 

Multikulturní výchova 

Ročník Předmět Téma 

 PH  

 PH  

 

Environmentální výchova 

Ročník Předmět Téma 

 PH  

 PH  

 

Mediální výchova 

Ročník Předmět Téma 

 PH  

 

Finanční gramotnost 

Ročník Předmět Téma 

   

 

 

 

 



4.10.6    Estetická výchova 
 

Charakteristika vzdělávacího oboru 
 

Pojetí předmětu estetická výchova je založeno na předpokladu, že pro většinu žáků končí školou 

zajišťovaná estetická výchova. V tomto období dochází k restrukturaci dětské osobnosti na 

novou strukturaci osobnosti mladistvých. Zde vystupuje do popředí osobitá funkce estetické 

výchovy a její možnosti harmonizace, integrace všech složek psychiky          v jednotě aspektů 

senzuálních, racionálních i volních součástí, zakládajících estetické osvojování světa. Cílem 

předmětu je nenásilné formování a citlivá kultivace osobnosti mladistvého, rozvoj jeho 

přirozených dispozic, zájmů a potřeb těmi prostředky, které má estetická výchova k dispozici. 

 

Výchovně vzdělávací strategie k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

Klíčová kompetence Výchovné a vzdělávací strategie 
Kompetence k učení Podpora rozvoje dovedností 

Dostatek informačních zdrojů – knihovna, internet, exkurze atd. 

Propojení informací se skutečným životem 

Práce s informacemi 

Samostatnost, organizace vlastní činnosti 

Vlastní úsudek, iniciativa, tvořivost, zodpovědnost 

Komunikace, spolupráce v týmu 

Poznání vlastních možností 

Prezentace vlastních výsledků 

Tvořivost (práce na projektech) 

Práce v motivujícím prostředí 

Práce s přiměřeným učivem 

Hodnocení za to, co žák umí, ne za to, co neumí 

Využívání kladného hodnocení a dobrých výsledků jako motivace 

Výuka bez situací nerovnosti, ponížení apod. 

Zařazování metod podporujících zvídavost 

Osobní příklad 

Získané vědomosti a poznatky aplikovat v praktickém životě 

Kompetence k řešení 

problémů 

Poznatky nejsou předkládány v hotové podobě 

Uplatňování mezipředmětových vztahů 

Přechod od frontálního vyučování k více aktivizujícím metodám 

Široké uplatnění praktických cvičení 

Podpora netradičních způsobů řešení 

Kompetence 

komunikativní 

Prostor pro komunikace různými formami (ústně, písemně, 

výtvarnými prostředky, využitím technických prostředků) 

Dodržování etiky komunikace (věcnost, naslouchání, respektování 

různých názorů – originálních, nezdařených apod.) 

Zásady komunikace s dospělými 

Základ spolupráce a společného prožívání 

Předpoklady pro poznávání sebe a vztahů k jiným 

Práce v týmu 

Kompetence sociální  

a personální 

Atmosféra demokracie a přátelství 

Kooperativní učení, spolupráce ve výuce 



Osobní odpovědnost za výsledky společné práce 

Učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za svá rozhodnutí 

Demokracii a svobodu nezaměňovat za anarchii 

Nutnost dodržování mravních hodnot a slušného jednání 

Vhodnou formou prosazovat svoje zájmy 

Učit se argumentovat 

Učit se chápat bohatství a složitost citového života, rozvíjet citovou 

otevřenost vůči podnětům z prostředí, ve kterém žijí 

Učit se otevřeně a kultivovaně projevovat své city 

Kompetence občanské Stanovení jasných pravidel pro soužití ve škole – práva, povinnosti, 

sankce 

Vztahy ve škole – úcta, sounáležitost, uznání 

Otevřenost vůči spolužákům 

Solidarita s druhými 

Integrace žáků vyžadujících speciální péči 

Multikulturní výchova – porozumění odlišnému způsobu života lidí 

z jiných kultur 

Vytváření podmínek pro adaptaci žáků z jiných kulturních prostředí 

Učit se ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, přírodě, 

kulturním a etickým hodnotám 

Kompetence pracovní Osvojování základních pracovních dovedností a návyků 

Účast žáků při úpravách prostředí školy 

Uplatňování sebehodnocení žáků 

 

 

Očekávané výstupy 

1.1 Uvědomuje si význam osobně založených podnětů na vznik estetického prožitku. 

1.2 Snaží se odhalit vlastní zkušenosti i zkušenosti s uměním, které s jeho vznikem souvisejí. 

1.3 Porovnává různé znakové systémy, např. mluveného i psaného jazyka, hudby, 

dramatického umění. 

1.4 Při vlastní tvorbě uplatňuje osobní prožitky, zkušenosti a znalosti, rozpozná jejich vliv a 

individuální přínos pro tvorbu, interpretaci a přijetí vizuálně obrazných vyjádření. 

1.5 Charakterizuje obsahové souvislosti vlastních vizuálně obrazných vyjádření a 

konkrétních uměleckých děl, porovnává výběr a způsob užití prostředků. 

1.6 Rozlišuje jednotlivé znakové systémy a volí vhodné prostředky pro vyjádření vlastních 

prožitků, emocí, představ i rozličných jevů, procesů a vztahů. 

1.7 Jazyk umění užívá jako specifický a nezastupitelný způsob komunikace. 

1.8 Při vlastní tvorbě hledá různé varianty přístupu k tématu, zvažuje vhodnost uplatněných 

prostředků a porovnává různé možnosti uchopení tématu. 

1.9 Uvědomuje si a respektuje přirozenost a hodnotu rozmanitosti projevů života, kultury a 

každého jednotlivého člověka. 

 

 

 

 

 

 

 



Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  
Prakticky uplatňuje bohatší a citlivější 

vnímání světa, obohacuje se citovými 

dojmy a představami. 

Význam umění 

Malování obrazu 

Barvy, tvary, materiály 

 

1.1, 1.4 

Získá přehled o okolnostech souvisejících 

s uspořádáním výstavy. 

Uspořádání výstavy 

 

1.4 

Doplní si informace o kultu fandovství. Populární kultura 

 

1.9 

Experimentuje s různými vizuálně 

obraznými prostředky. Převádí teoretické 

poznatky guerilla marketingu v praxi. 

 

Reklama 

Masmédia 

Guerilla marketing 

 

1.4, 1.7 

Získá představu o svobodě uměleckého 

vyjadřování. Osvojí si informace  

o vybraných osobnostech, jichž se týkala 

nesvoboda vyjadřování. 

 

Umění a svoboda 

 

1.9 

Rozliší adaptaci hudební, divadelní, 

literární, filmovou. 

Adaptace 1.3 

Seznámí se s léčebným využitím umění 

prostřednictvím výtvarných a hudebních 

aktivit. 

 

Arteterapie  1.3 

Na základě porozumění, tolerance, ale i 

kritičnosti vytváří vstřícnou a 

podnětnou atmosféru pozitivního vztahu k 

různým uměleckým hodnotám. 

 

Vkus, krása, kýč 

 

1.1, 1.4 

Srovnává umělecké hodnoty ve vztahu 

k hodnotám považovaným za společensky 

uznávané. 

Graffiti, Street art 

 

1.5 

Rozpozná a slovně popíše principy 

symetrie a asymetrie. Získá přehled o 

použití symetrické kompozice. 

 

Symetrie 

 

1.7 

Chápe magii a mýtus v historickém pojetí; 

jeho společensko-náboženskou funkci. 

Umění, magie, mýtus 

 

1.9 



Využije poznatky základů animace. 

Rozvine smysl pro kompozici a jemnou 

motoriku. Vytvoří příběh, scénář.  

Animace 

 

1.7, 1.8 

Rozvíjí utváření kreativní stránky své 

osobnosti.  

Oděvní design 1.2, 1.8 

Osvojí si přehled o vývoji umění od 

raných dějin lidstva, přehled o 

uměleckých slozích a stěžejních 

uměleckých dílech. Tvůrčím způsobem 

získané poznatky rozvíjí na základě 

paměti a fantazie. 

Původ umění 

Historický proměny uměleckého 

procesu 

Nekonvenční umělci současnosti 

 

1.9 

Chápe islámskou kulturu jako součást 

celosvětové kultury. Osvojí si principy 

dekorace v islámském umění. 

Umění a krása v mimoevropských 

kulturách 

1.9 

Rozvíjí utváření kreativní stránky své 

osobnosti. Vnímá a hodnotí umělecké 

dílo, chápe jeho základní funkci ve vztahu 

ke skutečnosti, k životu člověka a 

společnosti. 

Tvůrčí aktivity: 

Fymáž  

Savování 

Zážitkové tvoření 

Makulatura 

Origami 

Modelování 

Enkaustika 

Linoryt 

Recyklace  

 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5, 1.6, 

1.7, 1.8, 1.9 

 

Průřezová témata 

 

Osobnostní a sociální výchova 

Ročník Předmět Téma 

 EV  

 EV  

 EV  

 

Výchova demokratického občana 

Ročník Předmět Téma 

 EV  

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Ročník Předmět Téma 

 EV  

 

Multikulturní výchova 

Ročník Předmět Téma 



 EV  

 EV  

 

Environmentální výchova 

Ročník Předmět Téma 

 EV  

 EV  

 

Mediální výchova 

Ročník Předmět Téma 

 EV  

 

Finanční gramotnost 

Ročník Předmět Téma 

   

 

 

4.10.7  Volitelná informatika 
 

Charakteristika vzdělávacího oboru 

Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných 

informací pomocí internetu a jiných digitálních médií, umožňuje realizovat metodu „učení 

kdekoliv a kdykoliv“, vede k žádoucímu odlehčení paměti při současné možnosti využít 

mnohonásobně většího počtu dat a informací než dosud, urychluje aktualizaci poznatků a 

vhodně doplňuje standardní učební texty a pomůcky. 

Získané dovednosti umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou 

vzdělávacího software a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech celého 

základního vzdělávání. Tato aplikační rovina přesahuje rámec vzdělávacího obsahu vzdělávací 

oblasti Informační a komunikační technologie a stává se součástí všech vzdělávacích oblastí 

základního vzdělávání. 

 

Výchovně vzdělávací strategie k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

Klíčová kompetence Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení Podpora rozvoje dovedností a způsobů rozhodování metodami, 

které umožňují přímou zkušenost 

 Dostatek informačních zdrojů – knihovna, internet, exkurze atd. 

Propojení informací se skutečným životem 

Práce s informacemi 

Samostatnost, organizace vlastní činnosti 

Vlastní úsudek, iniciativa, tvořivost, zodpovědnost 

Komunikace, spolupráce v týmu 

Poznání vlastních možností 



Prezentace vlastních výsledků 

Tvořivost (práce na projektech) 

Chápat smysl vlastní práce 

Práce v motivujícím prostředí 

Práce s přiměřeným učivem 

Hodnocení za to, co žák umí, ne za to, co neumí 

Využívání kladného hodnocení a dobrých výsledků jako motivace 

Výuka bez situací nerovnosti, ponížení apod. 

Stanovení postupných cílů 

Zařazování metod podporujících zvídavost 

Osobní příklad 

Získané vědomosti a poznatky aplikovat v praktickém životě 

Kompetence k řešení 

problémů 

Poznatky nejsou předkládány v hotové podobě 

Uplatňování mezipředmětových vztahů 

Objevování vzájemných příčin a souvislostí přírodních a 

společenských jevů a dějů 

Přechod od frontálního vyučování k více aktivizujícím metodám 

Široké uplatnění praktických cvičení 

Uplatňování základních myšlenkových operací – srovnávání, 

analýza, syntéza, zobecňování, abstrakce 

Rozvoj schopnosti logického uvažování 

Řešení problémů na základě kritického zhodnocení informací 

Podpora netradičních způsobů řešení 

Kompetence 

komunikativní 

Prostor pro komunikace různými formami (ústně, písemně, 

výtvarnými prostředky, využitím technických prostředků) 

Dodržování etiky komunikace (věcnost, naslouchání, respektování 

různých názorů – originálních, nezdařených apod.) 

Zásady komunikace s dospělými 

Základ spolupráce a společného prožívání 

Předpoklady pro poznávání sebe a vztahů k jiným 

Práce v týmu 

Kompetence sociální  

a personální 

Atmosféra demokracie a přátelství 

Kooperativní učení, spolupráce ve výuce 

Osobní odpovědnost za výsledky společné práce 

Spolupráce učitelů 

Spolupráce s rodiči a dalšími partnery 

Učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za svá rozhodnutí 

Demokracii a svobodu nezaměňovat za anarchii 

Nutnost dodržování mravních hodnot a slušného jednání 

Vhodnou formou prosazovat svoje zájmy 

Učit se argumentovat 



Učit se chápat bohatství a složitost citového života, rozvíjet citovou 

otevřenost vůči podnětům z prostředí, ve kterém žijí 

Učit se otevřeně a kultivovaně projevovat své city 

Kompetence občanské Stanovení jasných pravidel pro soužití ve škole – práva, povinnosti, 

sankce 

Vztahy ve škole – úcta, sounáležitost, uznání 

Otevřenost vůči spolužákům 

Solidarita s druhými 

Rozvíjení kritických postojů k negativním jevům ve škole  

i společnosti 

Integrace žáků vyžadujících speciální péči 

Multikulturní výchova – porozumění odlišnému způsobu života lidí 

z jiných kultur 

Vytváření podmínek pro adaptaci žáků z jiných kulturních prostředí 

Ohleduplnost vůči starým a nemocným lidem 

Učit se ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, přírodě, 

kulturním a etickým hodnotám 

Škola bez kouření a drog 

Důsledná prevence šikany a násilí 

Kompetence pracovní Osvojování základních pracovních dovedností a návyků 

Účast žáků při úpravách prostředí školy 

Uplatňování sebehodnocení žáků 

Uplatňování mezipředmětových vztahů při volbě povolání 

 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 

8. ročník 

 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  
Utvrzuje si a rozvíjí poznané 

z předchozích ročníků. Aktivně vyhledává 

informace a zpracovává je. 

Hardware, Word, Excel 1.1.-1.3. 

5.2., 5.5. 

2.1.-2.3. 

3.1., 4.1. 

Získává další znalosti při úpravách 

obrázků a fotografií. Dokáže provádět 

pokročilé úpravy obrázků a fotografií 

v různých editorech. Práce s bitmapovými 

a vektorovými programy. 

Grafický editor, Úprava 

fotografií 

5.1.-5.5. 

Vytvoří tematické prezentace, jako možné 

výukové nástroje. 
Prezentační nástroje - projekty 4.1.,5.4.,5.5. 

 

 

 



9. ročník 
 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  

 Projektová činnost  

Žáci pracují ve skupinách na zvolených 

projektech z nabídky aktivit a připravují 

své vlastní výstupy. 

Spolupráce, komunikace, kreativita, 

sebehodnocení.  

Aktivity: žákovský web, 

videoprogramy, úprava fotografií 

a správa fotogalerií, redakce 

školního časopisu, počítačové 

zpracování fyzikálních měření, 

prezentace na témata z ICT 

 

   

 

Průřezová témata 
 

Osobnostní a sociální výchova 

Ročník Předmět Téma 

8.,9. VINF Prezentační dovednosti 

9. VINF Projektové aktivity – příprava a realizace výstupů 

 

Výchova demokratického občana 

Ročník Předmět Téma 

9. VINF Projektové aktivity– příprava a realizace výstupů 

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Ročník Předmět Téma 

8.,9. VINF Práce s internetem 

 

Multikulturní výchova 

Ročník Předmět Téma 

 VINF  

 VINF  

 

Environmentální výchova 

Ročník Předmět Téma 

 VINF  

 VINF  

 

Mediální výchova 

Ročník Předmět Téma 



8., 9. VINF Žákovský web, prezentace, tvorba videa, práce s fotografiemi a 

fotogaleriemi 

 

Finanční gramotnost 

Ročník Předmět Téma 

   

 

 

4.10.8  Seminář z přírodovědných předmětů 
 

Charakteristika vzdělávacího oboru 
 

Seminář z přírodovědných  předmětů má za úkol aplikovat do praxe poznatky z přírodopisu, 

fyziky a chemie, rozvíjet a prohlubovat mezipředmětové vztahy. Důraz je kladen na ekologické 

hledisko výuky, chápání vzájemných souvislostí mezi přírodními ději a nemalý vliv člověka na 

přírodní zákonitosti. Žáci se učí práci ve dvojici popř. ve skupině, poznávají význam 

spolupráce, tolerance, odpovědnosti, ale i konkurence a schopnosti prosadit se. 

 

Výchovně vzdělávací strategie utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

 

Klíčová kompetence Výchovné a vzdělávací strategie 
Kompetence k učení Podpora rozvoje dovedností a způsobů rozhodování metodami, 

které umožňují přímou zkušenost 

Dostatek informačních zdrojů – knihovna, internet, exkurze atd. 

Propojení informací se skutečným životem 

Samostatnost, organizace vlastní činnosti 

Vlastní úsudek, iniciativa, tvořivost, zodpovědnost 

Komunikace, spolupráce v týmu 

Prezentace vlastních výsledků 

Práce v motivujícím prostředí 

Práce s přiměřeným učivem 

Hodnocení za to, co žák umí, ne za to, co neumí 

Stanovení postupných cílů 

Zařazování metod podporujících zvídavost 

Získané vědomosti a poznatky aplikovat v praktickém životě 

Osobní příklad 

Kompetence k řešení 

problémů 

Poznatky nejsou předkládány v hotové podobě 

Uplatňování mezipředmětových vztahů 

Objevování vzájemných příčin a souvislostí přírodních  

a společenských jevů a dějů 

Široké uplatnění praktických cvičení 

Uplatňování základních myšlenkových operací – srovnávání, 

analýza, syntéza, zobecňování, abstrakce 

Rozvoj schopnosti logického uvažování 

Podpora netradičních způsobů řešení 



Kompetence 

komunikativní 

Prostor pro komunikace různými formami (ústně, písemně, 

výtvarnými prostředky, využitím technických prostředků) 

Dodržování etiky komunikace (věcnost, naslouchání, respektování 

různých názorů – originálních, nezdařených apod.) 

Základ spolupráce a společného prožívání 

Práce v týmu 

Kompetence sociální  

a personální 

Atmosféra demokracie a přátelství 

Kooperativní učení, spolupráce ve výuce 

Osobní odpovědnost za výsledky společné práce 

Spolupráce učitelů 

Učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za svá rozhodnutí 

Demokracii a svobodu nezaměňovat za anarchii 

Nutnost dodržování mravních hodnot a slušného jednání 

Vhodnou formou prosazovat svoje zájmy 

Učit se argumentovat 

Kompetence občanské Stanovení jasných pravidel pro soužití ve škole – práva, povinnosti, 

sankce 

Vztahy ve škole – úcta, sounáležitost, uznání 

Solidarita s druhými 

Integrace žáků vyžadujících speciální péči 

Vytváření podmínek pro adaptaci žáků z jiných kulturních prostředí 

Ohleduplnost vůči ostatním lidem 

Vhodné prostředí – funkční, estetické, bezpečné – spoluúčast  

na jeho úpravě 

Učit se ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, přírodě, 

kulturním a etickým hodnotám 

Kompetence pracovní Osvojování základních pracovních dovedností a návyků 

Důsledné dodržování bezpečnosti práce při činnostech ve škole 

Dodržování zásad hygieny práce 

Vedení k systematické, soustavné a přesné práci 

Chápe význam sebehodnocení a učí se jej uplatňovat 

Uplatňování mezipředmětových vztahů při volbě povolání 

 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 
 

1. PRÁCE S LABORATORNÍ TECHNIKOU 

Očekávané výstupy 

žák 

1.1   Vybere a prakticky využívá vhodné pracovní postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro 

       konání konkrétních pozorování, měření a experimentů 

1.2   Zpracuje protokol o cíli, průběhu a výsledcích své experimentální práce a zformuluje 

v nich závěry, k nimž dospěl 

1.3   Vyhledá v dostupných informačních zdrojích všechny podklady, jež mu co nejlépe 

pomohou provést danou experimentální práci 

1.4   Dodržuje pravidla bezpečné práce a ochrany životního prostředí při experimentální práci 

1.5   Poskytne první pomoc při úrazu v laboratoři 

 

 



2. PRÁCE S ROSTLINNÝM A ŽIVOČIŠNÝM MATERUÁLEM 

Očekávané výstupy 

žák 

2.1   Provádí sběr rostlinného a živočišného materiálu pro svá pozorování a pokusy        

       a dodržuje při tom zásady bezpečné práce a hygieny i zásady ochrany přírody 

2.2   Zhotoví a pozoruje nativní preparáty, o svém pozorování vypracuje zápis 

 

3. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Očekávané výstupy 

žák 

3.1   Pracuje s pojmem ekosystém a vysvětlí základní principy jeho fungování 

3.2   Formuluje zásady udržitelného rozvoje Země 

 

 

 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  
 Práce s laboratorní technikou: 

Zásady bezpečné práce  

  

Dodržuje pravidla bezpečné práce 

 při experimentální práci. 

Poskytne 1. pomoc při úrazu v laboratoři 

 

Zásady bezpečné práce v chemické 

a fyzikální laboratoři. 

Zásady bezpečnosti práce  

při pracích v terénu. 

Zásady bezpečné manipulace 

s rostlinným  

a živočišným materiálem. 

Zásady bezpečné práce 

s laboratorní technikou.  

 Spp: 1.4., 

1.5. 

  Práce s mikroskopem   

Pracuje s mikroskopem, výsledky práce 

zaznamená 

Příprava, pozorování nativ. 

preparátu, zhotovení zápisu  

 Spp: 1.1., 

1.2., 2.2. 

  Práce s rostlinným materiálem   

Pracuje s atlasy, Klíčem k určování Určování rostlin podle Klíče, 

atlasů 

 Spp: 1.1., 

1.3. 

Dodržuje zásady ochrany přírody Sběr a pozorování rostlin  

v přírodě 

 Spp: 1.4., 

2.1. 

Nepodceňuje nebezpečí jedovatých 

rostlin 

Základy herbářování   

  Práce s živočišným materiálem   

Používá lupu, mikroskop 

Vyhledá informace prostřednictvím 

atlasů, encyklopedií, PC 

Formuluje průběh a výsledky svých 

pozorování a pokusů 

 Práce s lupou, mikroskopem, 

atlasy, PC 

 

 Spp: 1.1., 

1.2., 1.3., 2.2. 

Dodržuje zásady ochrany přírody i zásady 

bezpečnosti práce a hygieny                   

při manipulaci s živočišným materiálem 

Sběr živočišného materiálu   Spp: 1.4., 

2.1. 

  Environmentální výchova:   



Definuje pojem ekosystém, sestaví jeho 

konkrétní příklady a popíše vztahy, které 

zde fungují 

Ekosystémy a vztahy v nich  Spp: 3.1. 

Objasní pojem udržitelný rozvoj  

a prostřednictvím simulačních her  

a projektových prací odvodí cesty 

k udržitelnému rozvoji 

Zásady udržitelného rozvoje 

Země( odpady, urbanizace, 

turismus,nerovnoměrný rozvoj,..) 

 Spp: 3.2. 

  Metody měření a výpočtů  Spp: 

1.1.,1.2.,1.3., 

1.5. 

Zjistí hmotnost a hustotu látky a tělesa  Zjišťování hmotnosti, hustoty   

Změří teplotu varu, tání a tuhnutí látky Měření teploty varu, tání, tuhnutí   

Výsledky měření zanese do grafu 

 

Grafické znázornění výsledků 

měření 

  

Provede základní chemické výpočty  Výpočet koncentrace látky, hmot. 

zlomku, výpočty z chemických 

rovnic  

  

  Laboratorní techniky v chemii Spp: 1.1.,1.2., 

1.3., 1.4., 

1.5.  

Provede základní druhy chemických 

reakcí 

Základní chemické reakce 

(slučování, reakce s kovy, 

neutralizace, srážecí reakce,..) 

  

Používá základní způsoby oddělování 

složek směsí 

Metody oddělování složek 

směsí(filtrace, destilace, 

sublimace, extrakce, 

chromatografie, krystalizace) 

  

Ověří činnost organických katalyzátorů  Organické látky (činnost kvasinek, 

enzymu ptyalinu) 

  

O průběhu a výsledcích své práce zhotoví 

zápis 

    

Poskytne 1. pomoc při poranění 

v chemické laboratoři 

    

 

 

Průřezová témata 
 

Osobnostní a sociální výchova 

Ročník Předmět Téma 

7. – 9. SPvP Všechny laboratorní a praktické práce, simulační hry 

 

Výchova demokratického občana 

Ročník Předmět Téma 

 SPvP  

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Ročník Předmět Téma 



 SPvP  

 

Multikulturní výchova 

Ročník Předmět Téma 

9. SPvP Simulační hra – „Africká vesnice“ 

 

Environmentální výchova 

Ročník Předmět Téma 

7. – 9. SPvP Práce s přírodninami 

7. – 9. SPvP Simulační hry 

 

Mediální výchova 

Ročník Předmět Téma 

 SPvP  

 

Finanční gramotnost 

Ročník Předmět Téma 

7. SPP Možnost chovu a pěstování některých organizmů a jejich prodej, 

výtěžky z jejich produktů 

8. SPP Možnost chovu a pěstování některých organizmů a jejich prodej, 

výtěžky z jejich produktů 

9. SPP Simulační hry – Peníze jako prostředek k zajištění existenčních 

potřeb 

   

 

 

4.10.9  Seminář ze společenskovědních předmětů 
 

Charakteristika vzdělávacího oboru 
 

Seminář ze společensko-vědních předmětů je volitelný předmět určený žákům se zájmem o 

dějiny i současnost různých oblastí lidského života a kultury. Předmět se zaměřuje také na 

problémy života v současném světě, na praktické otázky života a vztahů mezi lidmi. Může se 

soustřeďovat i na hlubší poznání problémů souvisejících s utvářením osobnosti člověka. Jinou 

možností je obrácení pozornosti na regionální dějiny a tvorbu propagačních materiálů pro 

turisty, případně na průvodcovskou činnost po městě. 

 

Kromě seznamování žáků s vybranými problémy minulosti i současnosti ve společenskovědní 

oblasti a ve vztazích mezi lidmi jde o to, aby si žáci upevnili základní životní orientace  a postoje 

pro kulturní, občansky bezúhonný a mravně i citově hodnotný život v současné 

přetechnizované společnosti.  

 

 



Pro 8. a 9. ročník byly zpracovány dvě varianty osnov. V prvním případě jsme  se zaměřili spíše 

na historii, dějiny umění a regionální problematiku. Druhá varianta směřuje spíše k psychologii, 

sociologii a dramatické výchově. 

 

Vyučující tak bude mít možnost vybrat si vhodnější tématickou náplň podle svých schopností 

a odbornosti, event. je propojit. Může se tak věnovat obsahovým námětům, které budou pro 

žáky přitažlivé a zajímavé.  

 

Výchovně vzdělávací strategie k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

Klíčová kompetence Výchovné a vzdělávací strategie 
Kompetence k učení Podpora rozvoje dovedností a způsobů rozhodování metodami, 

které umožňují přímou zkušenost 

Dostatek informačních zdrojů – knihovna, internet, exkurze atd. 

Propojení informací se skutečným životem 

Práce s informacemi 

Samostatnost, organizace vlastní činnosti 

Vlastní úsudek, iniciativa, tvořivost, zodpovědnost 

Komunikace, spolupráce v týmu 

Poznání vlastních možností 

Prezentace vlastních výsledků 

 Tvořivost (práce na projektech) 

Chápat smysl vlastní práce 

Práce v motivujícím prostředí 

Práce s přiměřeným učivem 

Hodnocení za to, co žák umí, ne za to, co neumí 

Využívání kladného hodnocení a dobrých výsledků jako motivace 

Výuka bez situací nerovnosti, ponížení apod. 

Stanovení postupných cílů 

Zařazování metod podporujících zvídavost 

Získané vědomosti a poznatky aplikovat v praktickém životě 

Osobní příklad 

Kompetence k řešení 

problémů 

Poznatky nejsou předkládány v hotové podobě 

Uplatňování mezipředmětových vztahů 

Objevování vzájemných příčin a souvislostí přírodních  

a společenských jevů a dějů 

Přechod od frontálního vyučování k více aktivizujícím metodám 

Široké uplatnění praktických cvičení 

Uplatňování základních myšlenkových operací – srovnávání, 

analýza, syntéza, zobecňování, abstrakce 

Rozvoj schopnosti logického uvažování 

Řešení problémů na základě kritického zhodnocení informací 

Podpora netradičních způsobů řešení 

Kompetence 

komunikativní 

Prostor pro komunikace různými formami (ústně, písemně, 

výtvarnými prostředky, využitím technických prostředků) 

Dodržování etiky komunikace (věcnost, naslouchání, respektování 

různých názorů – originálních, nezdařených apod.) 

Základ spolupráce a společného prožívání 

Předpoklady pro poznávání sebe a vztahů k jiným 



Práce v týmu 

Kompetence sociální  

a personální 

Atmosféra demokracie a přátelství 

Kooperativní učení, spolupráce ve výuce 

Osobní odpovědnost za výsledky společné práce 

Spolupráce učitelů 

Spolupráce s rodiči a dalšími partnery 

Učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za svá rozhodnutí 

Demokracii a svobodu nezaměňovat za anarchii 

Nutnost dodržování mravních hodnot a slušného jednání 

Vhodnou formou prosazovat svoje zájmy 

Učit se argumentovat 

Učit se chápat bohatství a složitost citového života, rozvíjet citovou 

otevřenost vůči podnětům z prostředí, ve kterém žijí 

Učit se otevřeně a kultivovaně projevovat své city 

Kompetence občanské Stanovení jasných pravidel pro soužití ve škole – práva, povinnosti, 

sankce 

Vztahy ve škole – úcta, sounáležitost, uznání 

Otevřenost vůči spolužákům 

Solidarita s druhými 

Rozvíjení kritických postojů k negativním jevům ve škole  

i společnosti 

 Integrace žáků vyžadujících speciální péči 

Multikulturní výchova – porozumění odlišnému způsobu života lidí 

z jiných kultur 

Vytváření podmínek pro adaptaci žáků z jiných kulturních prostředí 

Ohleduplnost vůči starým a nemocným lidem 

Vhodné prostředí – funkční, estetické, bezpečné – spoluúčast  

na jeho úpravě 

Učit se ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, přírodě, 

kulturním a etickým hodnotám 

Kompetence pracovní Osvojování základních pracovních dovedností a návyků 

Důsledné dodržování bezpečnosti práce při činnostech ve škole 

Účast žáků při úpravách prostředí školy 

Uplatňování sebehodnocení žáků 

Uplatňování mezipředmětových vztahů při volbě povolání 

 

 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 
 

8. ročník – varianta se zaměřením na historii a dějiny 

 
1. KULTURA V MINULOSTI A SOUČASNOSTI 

Očekávané výstupy 

žák 

1.1 vysvětlí funkci kultury v životě společnosti 

1.2 popíše průběh vývoje kultury v souvislosti s vývojem společenským 

1.3 objasní projevy kultury v různých oblastech života jedince  společnosti 

1.4 zhodnotí nabídku kulturních institucí 



1.5 objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnost i odlišné 

názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje 

k menšinám 

 

Učivo 

- kultura 

- vývoj české kultury 

- různé sféry kultury 

- kultura a její odlišnosti   

 

2. VĚDA A TECHNIKA  

Očekávané výstupy 

žák 

2.1 rozlišuje funkci vědy a techniky 

2.2 posoudí kladné a záporné přínosy vědy a techniky pro život společnosti v minulosti i 

současnosti 

2.3 rozlišuje a porovnává výsledky vědy a možnosti techniky včetně praktického využití 

2.4 na příkladech vysvětlí pozitivní a negativní vlivy na dnešní moderní společnost 

 

Učivo 

- věda, její metody a obory 

- kapitoly z dějin vědy a poznání 

- významní vědci 

- nejdůležitější vynálezy 

- technika  

 

3. UMĚNÍ 

Očekávané výstupy 

žák 

3.1 vysvětlí úlohu umění v životě jedince i společnosti 

3.2 uvede konkrétní příklady jednotlivých druhů umění 

3.3 uvede příklady jednotlivých uměleckých žánrů, rozpozná hodnotná umělecká díla 

3.4 uvede příklady významných uměleckých děl a osobností našeho regionu 

 

Učivo  

- charakteristika umění a jeho druhů 

- vývoj umění 

- druhy umění 

- významná umělecká díla 

- významní umělci Podorlicka 

 

4. DĚJINY A MÍSTOPIS KOSTELECE NAD ORLICÍ 

Očekávané výstupy 

žák 

4.1 uvede poznatky o historii a místopisu Kostelce nad Orlicí 

4.2 uvede příklady významných osobností a místa města 

4.3 rozvíjí své občanské vědomí 

 

Učivo 

- historie Kostelec nad Orlicí 



- významné osobnosti 

- významná místa 

 

 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  
 Kultura v minulosti  

a současnosti: 

1.1, 1.2, 

1.3.,1.4, 1.5     

Chápe českou kulturu jako součást 

celoevropského kulturního vývoje. 

Porovnává s jinými kulturami. 

Vývoj české kultury a její ovlivňování jinými 

kulturami. Odlišnost kultur. 

 Věda a technika: 2.1, 2.2., 

2.3., 2.4 

Dokáže vysvětlit pojmy: věda, vědecká 

metoda, sběr informací a jejich hodnocení, 

práce s nimi.  

Věda, její metody a obory.  

Získá stručný přehled o nejdůležitějších 

momentech dějin vědy a vědeckých 

objevů. Zjistí jména vědců, kteří mají 

vztah k našemu regionu. 

Kapitoly z dějin vědy  

a poznání. 

 

Je schopen smysluplně diskutovat  

o významu vědy a techniky pro moderní 

společnost. 

Věda a technika v dnešní společnosti. 

 Umění: 3.1, 3.2., 3.3., 

3.4  

Ví, co se skrývá za pojmem umění, dokáže 

určit jeho druhy. 

Charakteristika umění  

a jeho druhů. 

 

Má představu o počátcích umění  

v pravěkém období. 

Počátky umění.  

Seznámí se s nejdůležitějšími uměleckými 

památkami a upevní své znalosti o vývoji 

uměleckých slohů. Získá informace  

o vybraných osobnostech, které vynikly 

na poli výtvarného umění a architektury. 

Vývoj umění se zdůrazněním architektury  

a malířství - umělecké slohy a estetický vkus. 

Osobnosti výtvarného umění a architektury. 

Do kartotéky regionálních zajímavostí 

zpracuje zadané architektonické památky  

a charakteristiky vybraných umělců.  

Ve spolupráci se spolužáky se tak podílí 

na sestavení "databáze" informací  

o dějinách regionu.  

Kapitoly z dějin umění v Podorlicku: architektura 

období baroka, klasicismu, slohy 19. století, 

moderní architektura. Významní umělci, kteří měli 

vztah k regionu. 

 Dějiny a místopis Kostelce nad Orlicí:4.1., 4.2.,             

4.3 

Dále se zapojí do týmové práce a pomůže 

vytvořit propagační materiál o městě  

a okolí. O získané poznatky doplní svou 

kartotéku. 

Vytváření "průvodce" městem a nejbližším okolím 

- tvůrčí dílna. 

 

 

 



8. ročník – varianta se zaměřením na psychologii a sociologii 

 
1.ETICKÉ PROBLÉMY SOUČASNOSTI 

Očekávané výstupy 

Žák 

1.1 rozlišuje morální svobodu jedince a základní povinnosti člověka ve společnosti 

1.2 zdůvodní příčiny problémů a uvědomuje si nutnost a možnosti jejich řešení 

1.3 doloží na příkladech základní etické problémy 

 

Učivo  

- morálka a mravní zákon 

- jednota morální svobody a mravního zákona 

- život a jeho hodnota 

- mezilidské vztahy,pomoc druhým; vztahy ke zvířatům – nutnost ochrany 

- etika a konec lidského života 

2. ČLOVĚK A SOCIÁLNÍ SKUPINY 

Očekávané výstupy 

žák  

2.1 uvědomuje si existenci různých sociálních skupin, zdůvodní nutnost nekonfliktního 

soužití jednotlivce a skupiny 

2.1 uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné 

konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem 

2.2 rozpozná netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a 

zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti 

2.3 posoudí a na příkladech doloží nutnost spolupráce lidí při řešení úkolů a dosahování 

společných cílů 

 

Učivo 

- sociologie, sociální jevy, vztahy 

- partnerství ve škole, v rodině, v práci 

- komunikace 

- negativní sociální jevy 

- globalizace, globální problémy – přírodní zdroje, životní prostředí a jeho ochrana, 

problematika zachování světového míru, hlad ve světě, spolupráce mezi národy 

 

3. PSYCHOLOGIE 

Očekávané výstupy 

žák 

3.1uvědomuje si význam psychologie pro rozpoznání jednotlivých typů osobnosti 

3.2rozpozná a na konkrétních příkladech uvede význam charakteru a temperamentu 

vzhledem k lidskému chování 

3.3popíše a vysvětlí základní psychologické pojmy 

 

Učivo 

- psychologie, psychika 

- osobnost 

- charakter 

- temperament 

- smyslové a rozumové poznání 

 



 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  
 Etické problémy současnosti: 1.1, 1.2, 1.3 

Rozlišuje morální svobodu a základní 

povinnosti. 

Jednota morální svobody a mravního zákona. 

Chápe nutnost ochrany zvířat. SOS zvířata.  

Uvědomuje si nutnost péče, výchovy  

a soužití lidí. Chápe význam sociálního 

prostředí. 

Život a jeho hodnota.  

Uznává a chápe význam pomoci 

handicapovaným lidem a soužití s nimi. 

Žijeme opravdu spolu?  

Hluboce uvažuje nad problematikou trestu 

smrti, sebevraždy, eutanázie. 

Etické otázky konce lidského života. 

 Člověk a sociální skupiny: 2.1, 2.2, 2.3 

Žák se zabývá otázkami: volba životního 

partnera, úcta k lidem, otevřené sociální 

vztahy. Je schopen rozlišovat mezi 

formálními a neformálními sociálními 

skupinami. 

Partnerství v rodině, ve škole, v práci. 

 

 

 

 

  

Rozlišuje: druhy komunikace, zásady 

komunikace, řeč těla. 

Komunikace.  

Kriticky zkoumá záporné sociální jevy 

(nesnášenlivost, nacionalismus, 

diskriminace). 

Svět kolem nás.  

 

 

 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo  Výstupy 

 Psychologie  2.1, 3.2, 3.3 

Chápe význam psychiky jako výsledku 

vlivu  sociálního, kulturního a výchovného 

prostředí.  Seznámí se se základními 

otázkami  psychologie,   

Psychologie, psychika  

Uvědomuje si vnější a vnitřní vlivy  

na utváření osobnosti, seznámí se s 

dynamikou a vývojem osobnosti.  

Osobnost  

Rozlišuje základní rysy charakteru a 

jednotlivé typy temperamentu, dokáže 

uvést příklady. 

Charakter, temperament  

Uvědomuje si význam správného lidského 

poznání. 

Smyslové a rozumové poznání  

 

 

 

 

 

 



9. ročník – varianta se zaměřením na historii a dějiny 

 
1.NÁBOŽENSTVÍ A FILOZOFIE 

Očekávané výstupy 

žák 

1.1 objasní význam a existenci víry a filozofie z hlediska jejich historického a společenského 

vývoje 

1.2 popíše úlohu náboženství a filozofie v současném světě 

1.3 objasní potřebu tolerance, uvede konkrétní příklady nesnášenlivosti a negativních 

postojů 

 

Učivo 

- náboženství a jeho místo v současném světě 

- hlavní světová náboženství – křesťanství, islám, židovství, východní náboženství 

- stručné dějiny filozofie 

 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  
 Náboženství a filozofie: 1.1, 1.2, 1.3 

V hrubých rysech se seznámí s úlohou 

náboženství a filozofie ve společnosti. Má 

základní znalosti o vzniku a vývoji 

náboženských představ. Je schopen 

vyjádřit své subjektivní stanovisko  

k významu náboženství a zdůvodnit ho. 

Náboženství a jeho místo v současném světě. 

Stručně charakterizuje hlavní světová 

náboženství - křesťanství, islám, 

judaismus, budhismus, hinduismus.  

Hlavní světová náboženství.  

Na základě samostatné badatelské práce 

žáci vytvoří "medailonky" 

nejvýznamnějších osobností z dějin 

filozofie - kolektivní práce s rozdělením 

dílčích úkolů pomůže k osvojení 

základních pravidel tvůrčí týmové práce. 

Stručné dějiny filozofie - od starověku do 20. 

století - portréty nejvýznamnějších osobností 

filozofie. 

 

 

9. ročník – varianta se zaměřením na psychologii a sociologii 

 
1. JEDINEC, ČLOVĚK, OSOBNOST 

Očekávané výstupy 

žák 

  1.1 posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů, objasní 

význam vůle při dosahování těchto cílů a překonávání překážek 

  1.2. rozpozná projevy záporných charakterových vlastností u sebe i druhých lidí, kriticky 

hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání 

  1.3 uvede příklady různých typů osobnosti 

 

Učivo  

- osobnost, rysy, schopnosti 

- charakter, temperament, vlastnosti 



- životní partner 

- sebevzdělávání 

 

2. ORIENTACE V SOUČASNÉM SVĚTĚ 

Očekávané výstupy 

žák  

  2.1 uvede příklady základních problémů globalizace 

  2.2 popíše nejdůležitější globální problémy 

  2.3 objasní příčiny a souvislosti globálních problémů v současném světě, uvede příklady 

možných způsobů řešení 

 

Učivo  

- globalizace 

- globální problémy – přelidněny, přírodní katastrofy, odpady a recyklace, hlad a 

podvýživa, válečné konflikty, nakažlivé nemoci, toxikomanie, úroveň vzdělání, 

heterosexualita – homosexualita 

3. DRAMATICKÁ VÝCHOVA 

Očekávané výstupy 

žák  

  3.1 orientuje se v problematice dramatických žánrů 

  3.2 uplatňuje kultivovaný  projev, orientuje se v divadelní tvorbě 

 

Učivo  

- dramatická výchova 

- divadelní projev, pohyb na divadle 

- významná dramatická tvorba česká i světová 

 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  
 Seznámí se se strukturou osobnosti, 

dynamikou a vývojem osobnosti. Ví, jaké 

existují typy lidí podle temperamentu, 

chápe rozdíly mezi introverty a extroverty. 

Uvědomuje si vnější a vnitřní vlivy  

na utváření osobnosti. Pokusí se  

o sebepoznání. 

Jedinec, člověk, osobnost: 1.1, 1.2, 1.3 

Dokáže charakterizovat pojmy: láska, 

zamilovanost, žárlivost, heterosexualita, 

homosexualita. 

Osobnost  

pod drobnohledem. Mezilidské 

vztahy. 

 

Pochopí a pokusí se sám vysvětlit význam 

role životního partnera. 

Životní partner.  

 Sebevzdělávání.  

Orientuje se v problematice největších 

problémů současného lidstva - 

přelidněnost, poškozování životního 

prostředí, hlad a podvýživa, nakažlivé 

nemoci, toxikománie, úroveň vzdělání. Je 

schopen o těchto otázkách smysluplně 

Orientace v současném světě: 2.1, 2.2, 2.3 



diskutovat a uvede příklady, jak se to vše 

může projevit na naší zemi a regionu. 

Má základní přehled národnostních 

konfliktech, je schopen zaujmout kritický 

postoj k extrémnímu nacionalismu, etnické 

nesnášenlivosti, projevům rasové nenávisti. 

Orientuje s v podstatě největších 

náboženských konfliktů. Ví, co jsou to 

sociální konflikty. Je schopen uvést 

příklady krize mezilidských vztahů. 

Dokáže uvést příklady i z ČR, případně  

z blízkého okolí našeho města. 

Globální problémy současnosti.  

 Konflikty současného světa.  

Naučí se: podstata divadelní tvorby; funkce 

divadla ve společnosti 
Dramatická výchova 3.1, 3.2, 3.2 

Rozvíjí své citové a volní reakce vzhledem 

k pochopení obsahu a významu dramatické 

tvorby. 

Vyhledává témata v literatuře 

Literatura a dramatická tvorba.  

Cvičí a rozvíjí paměť, řečové dovednosti. 

Získává a upevňuje smysl pro týmovou 

práci. 

Hry s komunikativními prvky.  

 

 

Průřezová témata 

 

Osobnostní a sociální výchova 

Ročník Předmět Téma 

8. SSP Jednota morální svobody a mravního zákona. 

8. SSP Život a jeho hodnota. 

8. SSP Žijeme opravdu spolu? 

8. SSP Etické otázky konce lidského života. 

8. SSP Partnerství v rodině, ve škole, v práci. 

8. SSP Komunikace mezi lidmi. 

8. SSP Svět kolem nás a my. 

8. - 9. SSP Osobnost pod drobnohledem. 

9. SSP Životní partner. 

9. SSP Sebevzdělávání. 

9. SSP Základy dramatické výchovy. 

 

Výchova demokratického občana 

Ročník Předmět Téma 



8. SSP Svět kolem nás a my. 

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Ročník Předmět Téma 

8. SSP Svět kolem nás. 

9. SSP Kapitoly z dějin vědy a poznání. 

9. SSP Náboženství a jeho místo v současném světě. Hlavní světová 

náboženství. 

9. SSP Stručné dějiny filozofie od starověku do 20. století. 

9. SSP Globální problémy současnosti. 

9. SSP Konflikty současného světa. 

 

Multikulturní výchova 

Ročník Předmět Téma 

8. SSP Náboženství a jeho místo v současném světě. Hlavní světová 

náboženství. 

8. SSP Vývoj české kultury a její ovlivňování jinými kulturami. 

Odlišnost kultur. 

 

Environmentální výchova 

Ročník Předmět Téma 

8. SSP Věda a technika v dnešní společnosti. 

 

Mediální výchova 

Ročník Předmět Téma 

8. – 9. SSP Vytváření "průvodce" městem a nejbližším okolím 

9. SSP "Informační středisko Podorlicka" - tvorba propagačních 

materiálů 

 

Finanční gramotnost 

Ročník Předmět Téma 

8. SSP Já a životní partner 

8. SSP Já a budoucí profese, sebevzdělávání 

8. SSP Orientace v současném světě 

 

 

4.10.10  Sportovní výchova 
 

Charakteristika vzdělávacího oboru 
 

Předmět Sportovní výchova  jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice 

zdraví směřuje na jedné straně k poznání a zlepšení vlastních pohybových možností a zájmů 

nad rámec tělesné výchovy, na druhé straně k poznávání účinků konkrétních pohybových 

činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. Pohybové vzdělávání postupuje      od 



spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové, jejímž smyslem je schopnost 

samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti. 

 

Výchovně vzdělávací strategie k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

Klíčová kompetence Výchovné a vzdělávací strategie 
Kompetence k učení Podpora rozvoje dovedností a způsobů rozhodování metodami, 

které umožňují přímou zkušenost 

Dostatek informačních zdrojů – knihovna, internet, exkurze atd. 

Propojení informací se skutečným životem 

Samostatnost, organizace vlastní činnosti 

Komunikace, spolupráce v týmu 

Prezentace vlastních výsledků 

Tvořivost (práce na projektech) 

Práce v motivujícím prostředí 

Hodnocení za to, co žák umí, ne za to, co neumí 

Stanovení postupných cílů 

Získané vědomosti a poznatky aplikovat v praktickém životě 

Osobní příklad 

Kompetence k řešení 

problémů 

Poznatky nejsou předkládány v hotové podobě 

Uplatňování mezipředmětových vztahů 

Objevování vzájemných příčin a souvislostí přírodních  

a společenských jevů a dějů 

Široké uplatnění praktických cvičení 

Uplatňování základních myšlenkových operací – srovnávání, 

analýza, syntéza, zobecňování, abstrakce 

Rozvoj schopnosti logického uvažování 

Podpora netradičních způsobů řešení 

Kompetence 

komunikativní 

Prostor pro komunikace různými formami (ústně, písemně, 

výtvarnými prostředky, využitím technických prostředků) 

Dodržování etiky komunikace (věcnost, naslouchání, respektování 

různých názorů – originálních, nezdařených apod.) 

Základ spolupráce a společného prožívání 

Předpoklady pro poznávání sebe a vztahů k jiným 

Práce v týmu 

Kompetence sociální  

a personální 

Atmosféra demokracie a přátelství 

Kooperativní učení, spolupráce ve výuce 

Osobní odpovědnost za výsledky společné práce 

Spolupráce učitelů 

Spolupráce s rodiči a dalšími partnery 

Učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za svá rozhodnutí 

Demokracii a svobodu nezaměňovat za anarchii 

Nutnost dodržování mravních hodnot a slušného jednání 

Vhodnou formou prosazovat svoje zájmy 

Učit se argumentovat 

Učit se chápat bohatství a složitost citového života, rozvíjet citovou 

otevřenost vůči podnětům z prostředí, ve kterém žijí 

Učit se otevřeně a kultivovaně projevovat své city 



Kompetence občanské Stanovení jasných pravidel pro soužití ve škole – práva, povinnosti, 

sankce 

Vztahy ve škole – úcta, sounáležitost, uznání 

Otevřenost vůči spolužákům 

Solidarita s druhými 

Rozvíjení kritických postojů k negativním jevům ve škole  

i společnosti 

Integrace žáků vyžadujících speciální péči 

Multikulturní výchova – porozumění odlišnému způsobu života lidí 

z jiných kultur 

Vytváření podmínek pro adaptaci žáků z jiných kulturních prostředí 

Ohleduplnost vůči starým a nemocným lidem 

Vhodné prostředí – funkční, estetické, bezpečné – spoluúčast  

na jeho úpravě 

Prevence šikany a násilí 

Učit se ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, přírodě, 

kulturním a etickým hodnotám 

Kompetence pracovní Osvojování základních pracovních dovedností a návyků 

Důsledné dodržování bezpečnosti práce při činnostech ve škole 

Účast žáků při úpravách prostředí školy 

Uplatňování sebehodnocení žáků 

Dodržování zásad hygieny práce 

 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 

 

1. ATLETIKA 

Očekávané výstupy 

žák 

1.1   Orientuje se v pravidlech atletických soutěžích   

1.2   Používá různou techniku atletických disciplín 

1.3   Zaznamená a vyhodnotí výkony 

 

2. SPORTOVNÍ HRY 

Očekávané výstupy 

žák 

2.1   Aplikuje pravidla sportovních her 

2.2   Využívá různé herní funkce (brankář, obránce, útočník, nahrávač….) 

2.3   Dodržuje bezpečnost při sportovních hrách 

2.4   Připraví a zorganizuje utkání 

2.5   Zlepšuje techniku používanou při sportovních hrách 

2.6   Navrhne taktiku hry 

 

 

 



3. PLAVÁNÍ 

Očekávané výstupy 

žák 

3.1   Zlepšuje techniku plaveckých disciplín 

3.2   Provede záchranu tonoucího 

 

4. BRUSLENÍ 

Očekávané výstupy 

žák 

4.1   Užívá prvky při jízdě na ledě – jízda vpřed,vzad, obraty, zastavení, změna směru 

 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  

Rozpozná význam atletiky jako vhodné 

průpravy pro jiné sporty 
Atletika SV: 1.1, 

1.2,1.3, 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4, 

2.5, 2.6, 3., 

3.2, 4.1 

Provede organizaci jednotlivých soutěží, změří, zapíše a vyhodnotí výkony.  

Užívá a rozpozná základní sportovní 

povely. 

Pojmy olympijské disciplíny  

 Základní pravidla atletických soutěží 

Aplikuje průpravná cvičení pro jednotlivé 

atletické činnosti 

Základy techniky disciplín  

 Průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: 

běh, skok, hod míčkem 

 Základy evidence výkonů  

Snaží se o fair play jednání a dodržování 

bezpečnosti při hrách 
Sportovní hry  

Využívá různé herní funkce (brankář, útočník,…)  

Ovládá základní pravidla a uplatňuje je  

ve hře 

Základní principy pro řízení a rozhodování 

pohybových her 

Provede základní údržbu náčiní a úpravu 

hřišť před utkáním a po utkání. 

Úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí ve hře 

Připraví a zorganizuje utkání, navrhne 

taktiku hry 

Radost ze hry, prožitek a spolupráce 

Učí se a zlepšuje techniku sportovních her Význam sportovních her pro rozvoj herních 

dovedností 

 Herní funkce (brankář, kapitán, atd) 

 Základní pravidla sportovních her 

 Specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních 

hrách 

 Příprava a organizace utkání  

 Úprava různých povrchů hřišť  

 Sportovní hry:fotbal, basketbal, volejbal, florbal….  



 Plavání  

Používá různé plavecké způsoby, 

startovní skok, obrátku 

Význam plavání pro zdraví a regeneraci 

Předvede první pomoc při záchraně 

tonoucího 

Základní plavecké disciplíny  

 Záchrana tonoucího  

Zařadí bruslení jako vhodnou pohybovou 

i společenskou činnost. 

Bruslení   (Dle možnosti školy)  

Ukáže jednoduché prvky při jízdě   

 Osvojení sportu na ledě  

 Jednoduché prvky při jízdě - jízda vpřed a vzad, 

obraty, zastavení, změna směru 

 

Průřezová témata 

 

Osobnostní a sociální výchova 

Ročník Předmět Téma 

 SpV  

 SpV  

 SpV  

 

Výchova demokratického občana 

Ročník Předmět Téma 

 SpV  

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Ročník Předmět Téma 

 SpV  

 

Multikulturní výchova 

Ročník Předmět Téma 

 SpV  

 SpV  

 

Environmentální výchova 

Ročník Předmět Téma 

 SpV  

 SpV  

 

Mediální výchova 

Ročník Předmět Téma 

 SpV  



 

Finanční gramotnost 

Ročník Předmět Téma 

   

 

 

4.10.11  Etická výchova 
 

Charakteristika vzdělávacího oboru 
 

Vzdělávací obor Etická výchova navazuje na výstupy vzdělávací oblasti Člověk a zdraví 

a svým pojetím tyto výstupy rozvíjí. Obsahově je zařazen do vzdělávacího předmětu Výchova 

ke zdraví. Předmět posiluje osobní samostatnost žáka a převzetí odpovědnosti žáka za své 

chování a jednání. Jsou zde zastoupeny různé tématické okruhy průřezových témat, zvláště 

osobnostní a sociální výchova. Využívá metody a formy práce zaměřené na žákovskou 

spolupráci v malé i početnější skupině, prezentaci zadaných témat a ochotu žáků zapojit se i do 

hravých aktivit, u nichž je samozřejmostí reflexe. Výuka se zaměřuje na upevnění správného 

náhledu na život. 

 

Výchovně vzdělávací strategie k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

Klíčová kompetence Výchovné a vzdělávací strategie 
Kompetence k učení Podpora rozvoje dovedností a způsobů rozhodování metodami, 

které umožňují přímou zkušenost 

Dostatek informačních zdrojů – knihovna, internet, exkurze atd. 

Propojení informací se skutečným životem 

Samostatnost, organizace vlastní činnosti 

Komunikace, spolupráce v týmu 

Prezentace vlastních výsledků 

Tvořivost (práce na projektech) 

Práce v motivujícím prostředí 

Získané vědomosti a poznatky aplikovat v praktickém životě 

Osobní příklad 

Kompetence k řešení 

problémů 

Poznatky nejsou předkládány v hotové podobě 

Uplatňování mezipředmětových vztahů 

Objevování vzájemných příčin a souvislostí přírodních  

a společenských jevů a dějů 

Široké uplatnění praktických cvičení 

Uplatňování základních myšlenkových operací – srovnávání, 

analýza, syntéza, zobecňování, abstrakce 

Podpora netradičních způsobů řešení 

Kompetence 

komunikativní 

Prostor pro komunikace různými formami (ústně, písemně, 

výtvarnými prostředky, využitím technických prostředků) 

Dodržování etiky komunikace (věcnost, naslouchání, respektování 

různých názorů – originálních, nezdařených apod.) 

Základ spolupráce a společného prožívání 

Předpoklady pro poznávání sebe a vztahů k jiným 



Práce v týmu 

Kompetence sociální  

a personální 

Atmosféra demokracie a přátelství 

Kooperativní učení, spolupráce ve výuce 

Osobní odpovědnost za výsledky společné práce 

Spolupráce učitelů 

Spolupráce s rodiči a dalšími partnery 

Učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za svá rozhodnutí 

Demokracii a svobodu nezaměňovat za anarchii 

Nutnost dodržování mravních hodnot a slušného jednání 

Vhodnou formou prosazovat svoje zájmy 

Učit se argumentovat 

Učit se chápat bohatství a složitost citového života, rozvíjet citovou 

otevřenost vůči podnětům z prostředí, ve kterém žijí 

Učit se otevřeně a kultivovaně projevovat své city 

Kompetence občanské Stanovení jasných pravidel pro soužití ve škole – práva, povinnosti, 

sankce 

Vztahy ve škole – úcta, sounáležitost, uznání 

Otevřenost vůči spolužákům 

Solidarita s druhými 

Rozvíjení kritických postojů k negativním jevům ve škole  

i společnosti 

Integrace žáků vyžadujících speciální péči 

Multikulturní výchova – porozumění odlišnému způsobu života lidí 

z jiných kultur 

Vytváření podmínek pro adaptaci žáků z jiných kulturních prostředí 

Ohleduplnost vůči starým a nemocným lidem 

Vhodné prostředí – funkční, estetické, bezpečné – spoluúčast  

na jeho úpravě 

Prevence šikany a násilí 

Učit se ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, přírodě, 

kulturním a etickým hodnotám 

Kompetence pracovní Osvojování základních pracovních dovedností a návyků 

Důsledné dodržování bezpečnosti práce při činnostech ve škole 

Účast žáků při úpravách prostředí školy 

Uplatňování sebehodnocení žáků 

Dodržování zásad hygieny práce 

 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 

 

1. KOMUNIKACE 

Očekávané výstupy 

žák 

1.4   Komunikuje otevřeně a pravdivě 

1.5   Komunikuje s porozuměním pro potřeby druhých 

1.6   Komunikuje přiměřeně situaci 

 



2. DŮSTOJNOST LIDSKÉ OSOBY, ÚCTA K SOBĚ 

Očekávané výstupy 

žák 

2.1   Respektuje velikost a důstojnost lidské osoby 

2.2   Objevuje vlastní jedinečnost a identitu 

2.3   Vytváří si zdravé sebevědomí 

 

3. POZITIVNÍ HODNOCENÍ SEBE A DRUHÝCH 

Očekávané výstupy 

žák 

3.1   Osvojí si základy pozitivního hodnocení a přijetí sebe a druhých 

 

4. TVOŘIVOST A INICIATIVA 

Očekávané výstupy 

žák 

4.1   Využívá prvky tvořivosti při společném plnění úkolů 

 

5. VYJÁDŘENÍ A KOMUNIKACE CITŮ 

Očekávané výstupy 

žák 

5.1   Vyjadřuje city v jednoduchých situacích   

5.2   Zvládá pomoc v běžných školních situacích, dělení se   

5.3   Dovede vyjádřit soucit 

5.4   Projevuje zájem o spolužáky  

 

6. EMPATIE 

Očekávané výstupy 

žák 

6.1   Analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu 

6.2   Na základě emfatického vnímání přemýšlí nad konkrétní pomocí 

 

 

7. ASERTIVITA 

Očekávané výstupy 

žák 

7.1   Nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním 

7.2   Neagresivním způsobem obhajuje svá práva    

 

 

8. REÁLNÉ A ZOBRAZENÉ VZORY 

Očekávané výstupy 



žák 

8.1   Rozlišuje manipulační působení médií a identifikuje se s pozitivními prosociálními 

vzory 

 

9. POMOC, PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE 

Očekávané výstupy 

žák 

9.1   Spolupracuje i v obtížných sociálních situacích    

9.2   Reaguje na situaci druhých a adekvátně poskytuje pomoc 

 

10. KOMPLEXNÍ PROSOCIÁLNOST 

Očekávané výstupy 

žák 

10.1  Je vnímavý k sociálním problémům 

10.2  V kontextu své situace a svých možností přispívá k řešení sociálních problémů    

 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  

Komunikuje otevřeně, pravdivě, 

s porozuměním pro potřeby druhých a 

přiměřeně situaci 

Otevřená komunikace 

 

 

 Aktivní naslouchání  

Respektuje velikost a důstojnost lidské 

osoby, objevuje vlastní jedinečnost a 

identitu a vytváří si zdravé sebevědomí 

Úcta k lidské osobě  

 Jedinečnost a identita člověka 

Osvojí si základy pozitivního hodnocení a 

přijetí sebe a druhých 

Sebepojetí  

 Pozitivní hodnocení druhých 

 Akceptace druhého  

Využívá prvky tvořivosti při společném 

plnění úkolů 

Tvořivost v mezilidských vztazích  

 Iniciativa ve ztížených podmínkách 

Vyjadřuje city v jednoduchých situacích Identifikace 

 Vyjádření citů 

Zvládá pomoc v běžných školních 

situacích, dělení se, vyjádření soucitu, 

zájem o spolužáky 

Usměrňování základních citů 

Analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu Interpersonální empatie 

Na základě emfatického vnímání přemýšlí 

nad konkrétní pomocí 

Sociální empatie 

Nahrazuje agresivní a pasivní chování 

chováním asertivním, neagresivním 

způsobem obhajuje svá práva 

Asertivní chování 



 Obrana před manipulací – asertivní techniky 

 Fair play  

Rozlišuje manipulační působení médií     

a identifikuje se s pozitivními 

prosociálními vzory 

Pozitivní vzory versus pochybné 

idoly 

 

 Podpora  působení televize a médií  

 Já – potenciální vzor pro druhé  

Spolupracuje i v obtížných sociálních 

situacích 

Schopnost spolupráce 

Reaguje na situaci druhých a adekvátně 

poskytuje pomoc 

Elementární prosociálnost  

Je vnímavý k sociálním problémů , 

v kontextu své situace a svých možností 

přispívá k jejich řešení 

Uplatňuje komplexní prosociálnost  

 

Průřezová témata 
 

Osobnostní a sociální výchova 

Ročník Předmět Téma 

 EtV Otevřená komunikace, aktivní naslouchání 

 EtV Úcta k lidské osobě, jedinečnost a identita člověka 

 EtV Sebepojetí, pozitivní hodnocení druhých, akceptace druhého 

 EtV Tvořivost v mezilidských vztazích, iniciativa ve ztížených 

podmínkách 

 EtV Identifikace, vyjádření citů, usměrňování citů 

 EtV Interpersonální empatie, sociální empatie 

 EtV Asertivní chování, obrana před manipulací, fair play 

 EtV Pozitivní vzory,já – potenciální vzor pro druhé 

 EtV Schopnost spolupráce, elementární prosociálnost 

 EtV Komplexní prosociálnost 

 

Výchova demokratického občana 

Ročník Předmět Téma 

 EtV Úcta k lidské osobě, jedinečnost a identita člověka 

 EtV Iniciativa ve ztížených podmínkách 

 EtV Schopnost spolupráce, elementární prosociálnost 

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Ročník Předmět Téma 

 EtV Komplexní prosociálnost 

 

 



Multikulturní výchova 

Ročník Předmět Téma 

 EtV  

 EtV  

 

Environmentální výchova 

Ročník Předmět Téma 

 EtV  

 EtV  

 

Mediální výchova 

Ročník Předmět Téma 

 EtV Pozitivní vzory versus pochybné vzory, podpora pozitivního 

působení televize a médií 

 

Finanční gramotnost 

Ročník Předmět Téma 

   

 

 

 

4.10.12  Dopravní výchova 
 

Charakteristika vzdělávacího oboru 
 

Základním smyslem začlenění dopravní výchovy do výchovně-vzdělávacího procesu na 1. 

stupni ZŠ je zajistit pro žáky příležitost poznat, pochopit a přijmout faktickou i etickou stránku 

bezpečnosti v silničním provozu. Základním cílem zařazení dopravní výchovy do výuky je 

získání vědomostí, dovedností a návyků v oblasti bezpečného a ohleduplného chování v 

silničním provozu, přijetí etických norem chování, rozvoj klíčových kompetencí žáka s 

důrazem na rozvoj komunikace, sounáležitosti, úcty ke zdraví, odpovědnosti za své zdraví a 

bezpečnost i zdraví jiných. Dále jde o výchovu k toleranci a ohleduplnosti k ostatním. Dopravní 

výchova by měla mít kladný dopad na celoživotní učení dětí a vést následně ke snížení 

nehodovosti a rizikových situací v silničním provozu. Vzdělávací obor Dopravní výchova 

navazuje na výstupy vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a svým pojetím tyto výstupy rozvíjí. 

Obsahově je zařazena do vzdělávacích předmětů Prvouka, Komunikace a Tělesná výchova.  

Ve čtvrtém ročníku je výuka posílena zařazením kurzu dopravní výchovy, který má teoretickou 

část realizovanou ve škole v rámci projektového dopoledne a navazující praktickou část 

uskutečněnou na dopravním hřišti. 

Cílem začlenění dopravní výchovy do výchovně-vzdělávacího procesu na 2. stupni ZŠ je 

prohlubovat a upevňovat znalosti a dovednosti z oblasti bezpečnosti v silničním provozu 

získané na 1. stupni ZŠ. Dále rozvíjet poznání a obohacovat tuto oblast o další poznatky a 

etickou stránku problematiky. Položit základy pro utváření vztahů mezi účastníky silničního 

provozu, orientaci v nich a pěstování správných reakcí, vedoucích k bezpečnosti vlastní  i okolí, 



rozvíjet základy první předlékařské pomoci a připravit žáky na získání řidičského oprávnění 

pro malé motocykly a další skupiny. Rozvíjet klíčové kompetence s důrazem na úctu ke zdraví, 

k odpovědnému chování a odpovědnosti za své zdraví, k toleranci a ohleduplnosti k ostatním a 

na svoji bezpečnost. Vzdělávací obor Dopravní výchova navazuje na výstupy vzdělávací oblasti 

Člověk a společnost a Člověk a zdraví. Svým pojetím tyto výstupy rozvíjí. Obsahově je zařazen 

do vzdělávacích předmětů Český jazyk (komunikace), Občanská a rodinná výchova, Výchova 

ke zdraví a Tělesná výchova. 

Doplňující vzdělávací obor Dopravní výchova je na 2. stupni realizován jednak integrací do 

výše jmenovaných předmětů  a dále je výuka zintenzívněna projektovým dnem, který je 

věnován především praktickým dovednostem, spolupráci s odborníky a odbornými pracovišti 

dopravní výchovy.  

Cíle výuky: 

1. ročník 

seznámit žáky se základními pravidly bezpečnosti v silničním provozu; položit základ pro 

pochopení bezpečného a ohleduplného chování; poznat nejbližší okolí s ohledem na bezpečnost 

silničního provozu 

2. ročník 

vést žáky k pochopení nutnosti bezpečného a ohleduplného chování, k uvědomování si rizik 

a nebezpečí v silničním provozu 

3. ročník 

rozvíjet schopnost uvědomovat si rizika a nebezpečí v silničním provozu, vnímat okolní dění 

všemi smysly a učit se vyvozovat správné závěry pro bezpečné chování; uvědomovat si ostatní 

účastníky provozu, zejména v roli chodce 

4. ročník 

být zodpovědný za svoje chování, uvědomovat si rizika a vztahy mezi všemi účastníky 

silničního provozu; hledat řešení krizových situací; zejména v roli cyklisty; 

vnímat všemi smysly, zhodnotit a zpracovat získané informace a vyvodit z nich správné závěry 

pro bezpečnou cestu 

5. ročník 

upevňovat a rozvíjet získané vědomosti, dovednosti a návyky účastníka silničního provozu -

chodce i cyklisty; poznávat vztahy mezi všemi účastníky, uvědomovat si je, učit se bezpečnému 

chování i v krizových situacích; seznámit se s první před lékařskou pomocí 

 

 

 



Výchovně vzdělávací strategie k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

Klíčová kompetence Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení žák poznává nové oblasti života, novou problematiku, navazuje     

na známá fakta, učí se porozumět neznámým oblastem, apod. 

Kompetence k řešení 

problémů 

při práci žáci používají i jiné zdroje – např. internet, odbornou 

literaturu apod. 

Kompetence 

komunikativní 

žáci mezi sebou konverzují, vedou rozhovory, projevují své názory, 

přijímají názory ostatních a posuzují je, komunikují s dospělými, 

apod. 

Kompetence sociální  

a personální 

na simulovaných situacích a zadáních žáci řeší vztahové situace 

mezi sebou, mezi účastníky silničního provozu, snaží se vžít se     

do situací, snaží se je řešit, učí se je správně řešit, učí se správným 

reakcím apod. 

Kompetence občanské žáci mezi sebou konverzují, vedou rozhovory, projevují své názory, 

přijímají názory ostatních a posuzují je, komunikují s dospělými, 

apod. 

výchova k bezpečnosti a ohleduplnosti v silničním provozu patří    

do etické výchovy, vybudování základů etických norem, etické 

chování  

Kompetence pracovní je žádoucí zpracovávat úlohy či zadání na počítači, zejména žáci 

vyšších ročníků pracují i se záznamovou technikou, žáci 

zpracovávají materiál digitálně (např. fotografie či kresby                

v grafických programech) 

 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 

 

1. CHODEC 

Očekávané výstupy 

Žák 

     1.1 rozezná účastníky silničního provozu a vztahy mezi nimi 

     1.2 pozná nebezpečné situace a způsoby jejich řešení 

     1.3 zvládá pravidla chůze po chodníku a stezkách a uplatňuje je (při akcích školy) 

     1.4 uplatňuje bezpečné chování při chůzi po silnici 

     1.5 používá reflexní doplňky pro svou dobrou viditelnost 

     1.6 bezpečně přechází u (bez přechodu, s přechodem, se světelnými signály,  

přes dvojpruh) 

     1.7 bezpečně cestuje v hromadných dopravních prostředcích, chová se s respektem 

 k ostatním cestujícím 



     1.8 bezpečně cestuje autem, při jízdě v autě používá autosedačku a zádržný systém, zná 

význam a techniku poutání 

      1.9 rozeznává a využívá bezpečná místa pro hru, uplatňuje bezpečnou jízdu na in-linech, 

koloběžce atd. 

     1.10 vnímá dopravní situaci všemi smysly, vyhodnotí ji a vyvodí správné závěry 

 

2. CYKLISTA 

Očekávané výstupy 

Žák 

     2.1 popíše výbavu jízdního kola a její funkci 

     2.2 charakterizuje postavení cyklisty v silničním provozu 

     2.3 zvládá základní techniku jízdy na kole (pokud jsou vhodné podmínky pro nácvik), 

zvládá základní manévry (změnu směru jízdy, odbočování, předjíždění, objíždění, otáčení, 

výjezd na silnici) 

     2.4 volí bezpečnou trasu jízdy (zvládá jízdu přes křižovatku, včetně jízdy po kruhovém 

objezdu, včetně situací s dalšími účastníky provozu) 

     2.5 vnímá dopravní situaci všemi smysly (vyhodnotí ji a vyvodí správné závěry pro 

bezpečnou jízdu) 

    2.6 ovládá základní postupy při předlékařské první pomoci 

 

3. DOPRAVNÍ ZNAČKY 

Očekávané výstupy 

Žák 

     3.1 zná dopravní značky a jejich význam: 

Stezka pro chodce – Stezka pro chodce a cyklisty – Stezka pro cyklisty – Podchod nebo nadchod 

Přechod pro chodce – Pozor, přechod pro chodce – Pěší zóna – Obytná zóna – Dej přednost 

v jízdě – Stop, dej přednost v jízdě – Železniční přejezd – Zákaz vjezdu všech vozidel – Zákaz 

vstupu chodců – semafory pro chodce a řidiče 

     3.2 zná dopravní značky a jejich význam: 

Dálnice – Jednosměrný provoz – Přikázaný směr jízdy vpravo – Hlavní pozemní komunikace 

 

1. ročník 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  

v běžných činnostech školy uplatňuje 

pravidla chůze po chodníku a po silnici 

kulturní a sportovní akce, školní výlet, 

exkurze  

Kdo je účastník silničního provozu 

(chodec, cyklista, dopravní 

prostředky) 

 



Pojmy v silničním provozu 

(chodník, obrubník, zábradlí, 

silnice, přechod pro chodce, 

semafor) 

Na chodníku (základní pravidla 

chůze po chodníku) 

bezpečně překoná silnici – prvouka, 

vycházky, přesun na tělesnou výchovu 

Na silnici (co se děje na silnici, chůze 

po silnici, reflexní doplňky) 

 

rozlišuje bezpečná a nebezpečná místa   

pro hru – tělesná výchova, prvouka 

Kde si hrát (vhodná a nevhodná 

místa ke hře) 

 

v modelových situacích prokáže znalost 

správného cestování autem - prvouka 

Jízda autem (základní pravidla –            

autosedačka a zádržné systémy,                      

výstup a nástup) 

rozezná a používá bezpečnou cestu        

do školy - prvouka 

Přecházení silnice bez přechodu, 

přecházení silnice po přechodu, 

přecházení silnice podle světelných 

signálů 

Cesta do školy (bezpečná cesta do 

školy, konkrétní situace) 

 

   

 

2. ročník 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  

správně používá pravidla chování            

na stezkách pro chodce (při akcích školy)  

kulturní a sportovní akce, školní výlet, 

exkurze 

Vztahy mezi účastníky silničního 

provozu (chodec, cyklista, dopravní 

prostředky) 

Na chodníku a stezkách (základní 

pravidla, co a kdo kam smí a nesmí, 

správné chování, vztahy mezi 

účastníky na stezkách) 

 

rozeznává vybrané dopravní značky cesta 

do školy v prvouce, výroba značek 

v pracovním vyučování 

Značky (Stezka pro chodce, Zákaz 

vstupu, Chodník uzavřen) 

 

bezpečně překoná silnici se světelnými 

signály 

Přecházení silnice bez přechodu 

Přecházení silnice po přechodu 

Přecházení silnice po přechodu se 

světelnými signály 

 



rozlišuje a používá bezpečná místa         

pro hru, vyprávění v komunikaci 

Kde si hrát (vhodná a nevhodná                        

místa ke hře) 

Na čem se ještě jezdí (in-line brusle,       

skateboard, koloběžka;                                  

ochrana - přilba a chrániče) 

v modelových situacích a při akcích školy 

uplatňuje pravidla správného cestování 

dopravními prostředky 

Jízda autem (pravidla bezpečné 

jízdy – autosedačka a zádržné 

systémy, výstup a nástup) 

Cesta dopravními prostředky 

(základní pravidla cestování, nástup 

a výstup, chování za jízdy) 

Vztahy mezi cestujícími v autě,        

v hromadných prostředcích 

 

rozezná a používá bezpečnou cestu        

do školy, zvládá modelové situace „sám 

domů”, cesta do školy v prvouce 

Na silnici (základní pravidla                             

chůze po silnici, reflexní doplňky) 

Krajnice a její nástrahy 

Cesta do školy (pravidla bezpečné                     

cesty do školy, konkrétní situace            

a nebezpečí) 

Poslouchej, dívej se, přemýšlej                    

(vnímání všemi smysly a chápání           

souvislostí) 

   

 

3. ročník 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  

reaguje v roli chodce na ostatní účastníky 

SP – v prvouce 

Pravidla chůze po chodníku (co se 

smí a nesmí na chodníku) 

Kdo je chodec (brusle, koloběžka, 

apod.) 

Nebezpečí a nebezpečné chování 

(vztahy mezi účastníky na stezkách) 

Značky (Stezka pro chodce, Zákaz 

vstupu chodců, Chodník uzavřen) 

 



používá reflexní doplňky a zná jejich 

dopad – v prvouce 

  

v modelových situacích využívá osvojená 

pravidla chování na stezkách pro chodce, 

v obytné zóně – prvouka 

 

Silnice a chodník (vhodná                 

a nevhodná místa ke hře) 

Hřiště a cesta na něj 

Obytná zóna a její pravidla 

 

rozeznává vybrané dopravní značky – 

výtvarná výchova 

 

bezpečně překonává silnici se světelnými 

signály, přejde mezi zaparkovanými vozy 

a silnici s více jízdními pruhy – v prvouce 

 

Pravidla chůze po silnici (pravidla 

pro jednotlivce a skupiny, Vidět       

a být viděn – reflexní doplňky) 

Nebezpečí na silnici (vozidla           

s právem přednosti v jízdě, 

tramvaj)  

Značky (Zákaz vstupu chodců, 

Chodník uzavřen, Silnice             

pro motorová vozidla, Dálnice) 

Přecházení silnice bez přechodu; 

přecházení silnice po přechodu; 

přecházení silnice s více pruhy; 

přecházení silnice po přechodu se 

světelnými signály 

Přecházení mezi zaparkovanými 

vozy 

Přecházení po přechodu s jízdním 

kolem 

 

seznámí se s pravidly jízdy na bruslích a 

koloběžce – v prvouce 

Na čem se ještě jezdí (in-line brusle, skateboard, 

koloběžka; ochrana - přilba a chrániče) 

v modelových situacích a při akcích školy 

(výlet, plavecký výcvik, bruslení) 

uplatňuje bezpečné chování v dopravních 

prostředcích a na zastávkách – tělesná 

výchova 

 

Pravidla chování na parkovišti 

Nástup a výstup; odpovídající místo 

k sezení; pravidla chování mezi 

cestujícími v autě; zádržné systémy 

– autosedačky a poutání 

 



Druhy dopravních prostředků          

a jejich specifika 

Pravidla chování na zastávce 

   

 

4. ročník 

 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  

popíše výbavu cyklisty a jízdního kola k 

bezpečné jízdě – dopravní kurz 

Povinná a doporučená výbava 

jízdního kola a cyklisty (přilba, její 

funkce a použití, reflexní doplňky    

a ostatní doplňky pro bezpečnou 

jízdu) 

Odpovědnost cyklisty a vztahy mezi 

účastníky silničního provozu 

 

zná způsob a pravidla bezpečné jízdy na 

jízdním kole – dopravní kurz 

Technika jízdy; přeprava zavazadel  

prokáže bezpečný pohyb na kole (na 

silnici, na stezkách i v terénu), chová se 

ohleduplně k ostatním účastníkům 

silničního provozu; bezpečně překoná s 

kolem silnici a zvládá základní manévry 

cyklisty – dopravní kurz 

Problematika silnice z pohledu 

cyklisty a značení (základní pravidla 

bezpečné jízdy na silnici, jízda       

za snížené viditelnosti a zhoršených 

podmínek) 

Znamení, zastavování, odbočování, 

předjíždění a objíždění 

Vedení kola, vyjíždění do silnice 

Přecházení s kolem bez přechodu    

a po přechodu 

Kde si hrát (vhodná a nevhodná 

místa ke hře) 

Značky 

Druhy křižovatek a kruhový objezd 

(zásady přednosti v jízdě, 

odbočování) 

 



Vztahy mezi účastníky silničního 

provozu 

vybere bezpečné místo pro pohyb na kole 

- dopravní kurz 

Místa pro jízdu na kole (stezky                             

pro cyklisty, obytná zóna) 

 

jako cyklista správně používá reflexní i 

ostatní doplňky a výbavu kola – dopravní 

kurz 

  

rozeznává vybrané značky – dopravní 

kurz 

 

naplánuje jednoduchý cyklistický výlet, 

včetně cesty dopravními prostředky; 

posoudí rizika cesty – dopravní kurz 

Plánování trasy a výbava na cestu 

Cyklista v dopravních prostředcích 

Způsob jízdy ve skupině (zásady 

ohleduplnosti k ostatním 

účastníkům silničního provozu) 

 

v modelových situacích prokáže znalost 

chování v krizové situaci – dopravní kurz 

Zásady správného chování v krizové 

situaci (možnosti krizových situací, 

jejich řešení, důležitá spojení) 

 

   

 

5. ročník 

 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  

bezpečně ovládá pravidla chodce (výlet)    

i cyklisty  – český jazyk (beseda s policií) 

Shrnutí pravidel bezpečného            

a ohleduplného chování na 

chodníku 

Vztahy mezi účastníky silničního 

provozu 

Potřeba správné výbavy jízdního 

kola a cyklisty (reflexní doplňky     

a ostatní doplňky pro bezpečnou 

jízdu) 

Odpovědnost cyklisty a vztahy mezi 

účastníky silničního provozu 

 



Shrnutí pravidel bezpečného            

a ohleduplného chování při pohybu 

na silnici 

Pravidla chůze po silnici              

pro skupiny i jednotlivce 

Pravidla jízdy za snížené 

viditelnosti 

Základní pravidla bezpečné jízdy   

na silnici (bezpečné manévry 

cyklisty na silnici) 

Technika jízdy 

Pravidla jízdy po stezkách a mimo 

silnici 

Pravidla pro bezpečné překonání 

křižovatky 

Vztahy mezi účastníky silničního 

provozu 

Druhy volnočasových aktivit 

souvisejících se silničním provozem 

a dodržování pravidel (vhodné         

a nevhodné lokality k uskutečnění 

aktivit, konkretizace aktivit podle 

lokality ZŠ a obce) 

Shrnutí základních pravidel 

bezpečnosti  při cestování 

dopravními  prostředky 

Pravidla při jízdě autem (zádržné 

systémy) 

Vztahy mezi cestujícími a účastníky 

hromadné dopravy 

Zásady bezpečného chování v době 

volna a cestování (specifika lokality 



bydliště a obce pro trávení dnů 

volna) 

rozeznává další vybrané dopravní značky  

- výtvarná výchova 

Dopravní značky (odpovídající 

značky pro jednotlivé celky)  

 

poznává vztahy účastníků silničního 

provozu – český jazyk 

Shrnutí základních pravidel 

překonání silnice ve městě i mimo 

něj (vztahy mezi účastníky 

silničního provozu) 

 

 

odhadne dopravní situaci, její nebezpečí  a 

vyvodí správné řešení; snaží se zachovat 

adekvátně situaci - dopravní hřiště, 

tělesná výchova 

Krizové situace (možnosti, jejich                    

řešení, důležitá spojení) 

 

první pomoc, zná ohleduplné chování       

a osvojuje si ho - přírodověda 

V silničním provozu nejsi sám 

(vnímání tématu v souvislostech 

zejména vztažených k dané situaci, 

řešení situací, sociální pohled, 

hledisko sounáležitosti, spolupráce) 

 

snaží se předcházet nebezpečí s ohledem 

na sebe i ostatní účastníky silničního 

provozu – beseda s policií, český jazyk 

 

   

 

Průřezová témata 
 

Osobnostní a sociální výchova 

Ročník Předmět Téma 

 DV sebepoznání a sebepojetí – vztah k sobě samému, vztah k 

druhým lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí  

 DV seberegulace a sebeorganizace činností a chování – cvičení 

sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání a zvládání 

problémových situací; stanovení osobních cílů a postupných 

kroků k jejich dosažení  

 DV psychohygiena v sociální dovednosti pro předcházení a zvládání 

stresu, hledání pomoci při problémech  

 DV mezilidské vztahy, komunikace a kooperace – respektování sebe 

sama i druhých, přijímání názoru druhého, empatie; chování 

podporující dobré vztahy, aktivní naslouchání, dialog, efektivní  

a asertivní komunikace a kooperace v různých situacích  



 DV morální rozvoj – cvičení zaujímání hodnotových postojů             

a rozhodovacích dovedností; dovednosti pro řešení problémů      

v mezilidských vztazích; pomáhající a prosociální chování  

 DV  

 

Kurz dopravní výchovy 

Obsahem kurzu jsou tyto základní povinnosti účastníka silničního provozu: 

a) popíše výbavu cyklisty a jízdního kola k bezpečné jízdě 

b) rozezná dopravní značky 

c) zná způsob a pravidla bezpečné jízdy na kole 

d) prokáže bezpečný pohyb na kole (na silnici, na stezkách i v terénu), chová se 

ohleduplně k ostatním účastníkům silničního provozu; bezpečně překoná s kolem 

silnici a zvládá základní manévry cyklisty (znamení o změně směru jízdy, vyjíždění, 

zastavení, objíždění, řešení situací na křižovatkách) 

e) v modelových situacích prokáže znalost chování v krizové situaci (železniční 

přejezdy, dopravní nehody) 

f) první pomoc 

 

Cíle výuky: 

6. ročník 

dovést žáky k pochopení pravidel bezpečného a ohleduplného chování v silničním provozu 

zejména v roli chodce; rozšířit jejich poznání z nižších ročníků, obohatit výchovně-vzdělávací 

proces o etické vzdělávání na dané téma; soustředit se na sociální vztahy a způsoby jednání 

a chování jedince; zabývat se zejména vztahy mezi všemi účastníky silničního provozu; zvládat 

svoje reakce, vlastní agresivitu a reakce a chování ostatních 

7. ročník 

dovést žáky k pochopení pravidel bezpečného a ohleduplného chování v silničním provozu, 

zejména v roli cyklisty; rozšířit jejich poznání z nižších ročníků, obohatit výchovně-vzdělávací 

proces o etické vzdělávání na dané téma; soustředit se na sociální vztahy a způsoby jednání 

a chování jedince; rozvíjet zejména vztahy mezi všemi účastníky silničního provozu; zvládat 

svoje vlastní reakce a agresivitu i reakce na chování ostatních 

8. ročník 

pochopit pravidla bezpečného a ohleduplného chování v silničním provozu, rizika a důležitost 

tématu; odhalit včas hrozící nebezpečí a odvodit bezpečné chování; zabývat se všemi účastníky 

silničního provozu a chovat se zodpovědně a ohleduplně; naučit se zvládat agresivitu svoji 

i ostatních; poznat další zásady první předlékařské pomoci; dokázat prakticky uplatňovat 

nejdůležitější prvky témat 

9. ročník 



pochopit vztahy mezi účastníky silničního provozu, být zodpovědný za svoje chování, dokázat 

rychle a správně vyhodnotit situaci a vyvodit závěry; naučit se potlačit svoji agresivitu 

a zvládnout agresivitu ostatních; poznat zásady první předlékařské pomoci a seznámit se 

s legislativou v oboru silničního provozu; pochopit důležitost tématu, ovládat pravidla 

bezpečného a ohleduplného chování v silničním provozu i možná rizika; uplatňovat v 

praxi  nejdůležitější prvky témat 

 

Výchovně vzdělávací strategie k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

Klíčová kompetence Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení navazuje na známá fakta, učí se porozumět neznámým oblastem, 

apod. 

Kompetence k řešení 

problémů 

při práci žáci používají i jiné zdroje – např. internet, odbornou 

literaturu apod. 

Kompetence 

komunikativní 

žáci mezi sebou konverzují, vedou rozhovory, projevují své názory, 

přijímají názory ostatních a posuzují je, komunikují s dospělými, 

apod. 

Kompetence sociální  

a personální 

na simulovaných situacích a zadáních žáci řeší vztahové situace 

mezi sebou, mezi účastníky silničního provozu, snaží se vžít se     

do situací, snaží se je řešit, učí se je správně řešit, učí se správným 

reakcím apod. 

Kompetence občanské žáci mezi sebou konverzují, vedou rozhovory, projevují své názory, 

přijímají názory ostatních a posuzují je, komunikují s dospělými, 

apod. 

výchova k bezpečnosti a ohleduplnosti v silničním provozu patří    

do etické výchovy, vybudování základů etických norem, etické 

chování  

Kompetence pracovní je žádoucí zpracovávat úlohy či zadání na počítači, zejména žáci 

vyšších ročníků pracují i se záznamovou technikou, žáci 

zpracovávají materiál digitálně (např. fotografie či kresby                

v grafických programech) 

 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 

 

1. CHODEC 

Očekávané výstupy 

Žák 

1.1 Pravidla bezpečného a ohleduplného chování na chodníku 

1.2 Vztahy mezi účastníky silničního provozu 

1.3 Pravidla překonání ve městě i mimo něj (překonávání různých křižovatek, křižovatka 

řízená příslušníkem policie) 



1.4 Vztahy mezi účastníky silničního provozu 

1.5  Role chodce v silničním provozu (odpovědnost chodce a jeho chování, vztahy chodce k 

ostatním účastníkům silničního provozu) 

1.6 Přestupky chodců a ukázka legislativy 

1.7 Zážitkové lekce, projekty a další aktivity 

 

2. CYKLISTA 

Očekávané výstupy 

Žák 

2.1 Pravidla bezpečného a ohleduplného chování při pohybu na silnici (chůze jednotlivce po 

silnici a ve skupině, pravidla pohybu na silnici za snížené viditelnosti) 

2.2 Odpovědnost cyklisty a vztahy mezi účastníky silničního provozu 

2.3 Výbava jízdního kola, výbava cyklisty (doplňky pro bezpečnou jízdu) 

2.4 Odpovědnost cyklisty a vztahy mezi účastníky silničního provozu (bezpečné a ohleduplné 

chování na chodníku, vztahy mezi účastníky silničního provozu) 

2.5 Technika jízdy a její pravidla mimo silnici 

2.6 Pravidla bezpečné jízdy na silnici (pravidla jízdy za snížené viditelnosti a zhoršených 

podmínek) 

2.7 Pravidla pro bezpečné překonání křižovatky 

2.8 Vztahy mezi účastníky silničního provozu 

2.9  Křižovatka řízená příslušníkem policie 

2.10 Role cyklisty v silničním provozu (odpovědnost cyklisty a jeho chování, vztahy cyklisty 

k ostatním účastníkům silničního provozu) 

2.11 Přestupky cyklistů a ukázka legislativy 

2.12 Zážitkové lekce, projekty a další aktivity 

 

3. DOPRAVNÍ ZNAČKY 

Očekávané výstupy 

Žák 

3.1 Odpovídající značky pro jednotlivá témata 

 

 

 

 

 



6. ročník 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  

ovládá pravidla bezpečného a 

ohleduplného chování chodce v silničním 

provozu a řídí se jimi 

Pravidla bezpečného                         

a ohleduplného chování na 

chodníku 

Vztahy mezi účastníky silničního 

provozu 

Odpovědnost cyklisty a vztahy mezi 

účastníky silničního provozu 

 

chová se bezpečně v dopravních 

prostředcích a na zastávkách (v 

modelových situacích a při akcích školy) 

Pravidla bezpečnosti při cestování 

dopravními prostředky (pravidla při 

jízdě autem, zádržné systémy, 

vztahy mezi cestujícími a účastníky 

hromadné dopravy) 

 

dodržuje povinnosti spolujezdce v autě– 

zejména poutání 

  

rozlišuje další dopravní značky a jejich 

význam 

Odpovídající značky pro jednotlivá                 

témata 

posoudí situaci i z pohledu ostatních 

účastníků silničního provozu 

Pravidla překonání ve městě i mimo 

něj (překonávání různých 

křižovatek, křižovatka řízená 

příslušníkem policie) 

 

vysvětlí bezpečné chování, zejména z 

pohledu chodce 

Pravidla bezpečného a 

ohleduplného chování při pohybu na 

silnici (chůze jednotlivce po silnici 

a ve skupině, pravidla pohybu na 

silnici za snížené viditelnosti) 

Volnočasové aktivity související se 

silničním provozem (vhodné 

lokality k uskutečnění takových 

aktivit; konkretizace podle lokality 

ZŠ a obce) 

 

 

7. ročník 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  

ovládá pravidla bezpečného a 

ohleduplného chování cyklisty v silničním 

provozu a uplatňuje je v praktických 

situacích školních akcí 

Technika jízdy a její pravidla mimo 

silnici 

 



Pravidla bezpečné jízdy na silnici 

(pravidla jízdy za snížené 

viditelnosti a zhoršených podmínek) 

Pravidla pro bezpečné překonání 

křižovatky 

Křižovatka řízená příslušníkem 

policie 

chová se bezpečně a ohleduplně v roli 

cyklisty, používá správnou výbavu 

jízdního kola; orientuje se ve vztazích 

cyklisty k ostatním účastníkům silničního 

provozu 

Výbava jízdního kola, výbava 

cyklisty (doplňky pro bezpečnou 

jízdu) 

Odpovědnost cyklisty a vztahy mezi 

účastníky silničního provozu 

(bezpečné a ohleduplné chování     

na chodníku, vztahy mezi účastníky 

silničního provozu) 

 

odhadne nebezpečí konkrétní situace a 

vyvodí správné řešení, zachová se 

adekvátně situaci; předchází nebezpečí s 

ohledem na sebe i ostatní účastníky 

silničního provozu (prokazuje 

v modelových situacích) 

Možné krizové situace (jejich 

řešení, důležitá spojení; oprava 

jízdního kola) 

 

 

poskytne první předlékařskou pomoc (v 

modelových situacích) 

Nejjednodušší základy poskytnutí                     

první předlékařské pomoci 

rozlišuje další dopravní značky a jejich 

význam 

Odpovídající značky pro jednotlivá 

témata 

 

vysvětlí bezpečné chování zejména z 

pohledu cyklisty 

Zásady bezpečného chování v době                 

volna a při cestování 

Specifika lokality ZŠ, obce,               

prázdninových oblastí pro trávení dnů             

volna 

   

 

8. ročník 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  

vysvětlí souvislosti celkového chováním 

člověka, sounáležitosti a spolupráce 

v dopravních situacích pro uchování 

zdraví a života svojí osoby i druhých 

Role chodce v silničním provozu 

(odpovědnost chodce a jeho 

 



chování, vztahy chodce k ostatním 

účastníkům silničního provozu) 

Role cyklisty v silničním provozu 

(odpovědnost cyklisty a jeho 

chování, vztahy cyklisty k ostatním 

účastníkům silničního provozu) 

aktivně se zapojuje do činností 

podporujících snižování rizik a 

nehodovosti v dopravě 

Přestupky cyklistů a ukázka 

leislativy  

Přestupky chodců a ukázka 

legislativy 

 

charakterizuje souvislost mezi jednáním a 

charakterovými vlastnostmi osobnosti 

  

vymezí propojení mezi daným tématem a 

dalšími oblastmi života 

 

   

 

9. ročník 

Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy  

používá své znalosti a dovednosti v praxi Zážitkové lekce, projekty a další 

aktivity 

 

orientuje se v základní legislativě 

související s tématem doprava 

Spolupráce s odborníky  

interpretuje význam pojmů a 

problematiky bezpečnosti a ohleduplnosti 

v silničním provozu 

  

chová se tak, aby v silničním provozu 

chránil zdraví a život svůj i jiných osob – 

uvědomuje si dopad svého chování a 

koriguje jej podle situace 

 

analyzuje konkrétní situaci a vyvozuje 

bezpečné chování 

  

aplikuje znalosti z dané oblasti i do jiných 

oblastí život orientuje se v souvislostech 

chování všech účastníků silničního 

provozu  

 

aktivně se zapojuje do činností 

podporujících snižování rizik a 

nehodovosti 

  



vyřeší testy “řidičský průkaz nanečisto” Zopakování a upevňování znalostí   

a dovedností  

Znalostní testy, závěrečná zkouška 

 

   

 

Průřezová témata 
 

Osobnostní a sociální výchova 

Ročník Předmět Téma 

 DV sebepoznání a sebepojetí – vztah k sobě samému, vztah k 

druhým lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí  

 DV seberegulace a sebeorganizace činností a chování – cvičení 

sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání a zvládání 

problémových situací; stanovení osobních cílů a postupných 

kroků k jejich dosažení  

 DV psychohygiena v sociální dovednosti pro předcházení a zvládání 

stresu, hledání pomoci při problémech  

 DV mezilidské vztahy, komunikace a kooperace – respektování sebe 

sama i druhých, přijímání názoru druhého, empatie; chování 

podporující dobré vztahy, aktivní naslouchání, dialog, efektivní  

a asertivní komunikace a kooperace v různých situacích  

 DV morální rozvoj – cvičení zaujímání hodnotových postojů             

a rozhodovacích dovedností; dovednosti pro řešení problémů      

v mezilidských vztazích; pomáhající a prosociální chování  

 DV  

 

 

4.10.13 Konverzace v anglickém jazyce 
 

Charakteristika vzdělávacího oboru 
Volitelný předmět Konverzace v anglickém jazyce je určen pro žáky 8. – 9. ročníků 

s dvouhodinovou týdenní dotací. Jeho obsah navazuje na obsah vzdělávacího předmětu 

Anglický jazyk. Vzdělávací cíle a očekávané výstupy v předmětu Konverzace v anglickém 

jazyce směřují nejen k rozvíjení a prohlubování jazykových a komunikačních dovedností žáků, 

ale také porozumění slyšenému a čtenému textu v rámci úrovně A2 podle Společného 

evropského referenčního rámce pro jazyky. Při výuce jsou využívány různé autentické 

materiály, příběhy, cvičení, kvizy, hry,  počítačová technika, jazykové slovníky atd.  Žáci se 

učí samostatné práci, ale i práci ve dvojici a ve skupině, poznávají tak význam spolupráce, 

tolerance, odpovědnosti, ale i konkurence a schopnosti prosadit se. 

 

 

 



Výchovně vzdělávací strategie utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

Klíčová kompetence Výchovné a vzdělávací strategie 
Kompetence k učení Podpora rozvoje komunikativních dovedností různými formami a 

metodami učení  

Dostatek informačních zdrojů – internet, slovníky, autentické 

materiály … 

Propojení informací se skutečným životem 

Samostatnost, organizace vlastní činnosti 

Vlastní úsudek, iniciativa, tvořivost, zodpovědnost 

Komunikace, spolupráce v týmu 

Prezentace vlastních výsledků 

Práce v motivujícím prostředí 

Práce s přiměřeným učivem 

Vést žáky k autoevaluaci 

Kompetence k řešení 

problémů 

Praktické problémové úkoly a situace 

Uplatňování mezipředmětových vztahů 

Podpora týmové práce při řešení problémů 

Rozvoj řešení problémů, chybí-li slovní zásoba 

Rozvoj schopnosti logického uvažování 

Kompetence 

komunikativní 

Prostor pro komunikace různými formami (ústně, písemně) 

Vytváření různých situací k zapojení žáka do dialogu 

Základ spolupráce a společného prožívání při práci v týmu 

Naslouchání a porozumění promluvě v cizím jazyce 

Kompetence sociální  

a personální 

Využívání her pro navození přátelské atmosféry 

Kooperativní učení, spolupráce ve výuce 

Osobní odpovědnost za výsledky společné práce 

Kriticky hodnotit práci týmu, svoji práci v týmu i práci ostatních 

členů týmu 

Učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za svá rozhodnutí 

Demokracii a svobodu nezaměňovat za anarchii 

Nutnost dodržování mravních hodnot a slušného jednání 

Vhodnou formou prosazovat svoje zájmy 

Kompetence občanské Stanovení jasných pravidel pro soužití ve škole, skupině – práva, 

povinnosti, sankce 

Sebeúcta a úcta k druhým 

Zásady slušného chování 

Integrace žáků vyžadujících speciální péči a žáků z jiných kulturních 

prostředí 

Respektování  kulturních tradic své země tak anglicky mluvících 

zemí 

Ohleduplnost vůči ostatním lidem 

Vhodné prostředí – funkční, estetické, bezpečné – spoluúčast  

na jeho úpravě 

Kompetence pracovní Osvojování základních pracovních dovedností a návyků 

Důsledné dodržování bezpečnosti práce při činnostech ve škole 

Dodržování zásad hygieny práce 

Využití získaných znalostí, zkušeností a dovedností v běžném životě 



Chápe význam sebehodnocení a učí se jej uplatňovat 

Uplatňování mezipředmětových vztahů při volbě povolání 

 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 
 

1. POSLECH S POROZUMĚNÍM 

Očekávané výstupy 

žák 

1.1  Rozumí informacím v poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně 

1.2  Dokáže pochopit smysl jasných zpráv a hlášení  

1.3  Rozumí obsahu vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat 

 

 

 

2. MLUVENÍ 

Očekávané výstupy 

žák 

2.1  Zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních 

situacích 

2.2  Používá fráze a věty, aby popsal vlastní rodinu, kamarády, školu, koníčky a další 

osvojovaná témata 

2.3  Vypráví příběh či událost 

 

3. ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

Očekávané výstupy 

žák 

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

3.2   Rozumí textům, které obsahují slovní zásobu užívanou v každodenním životě 

3.3  Čte s porozuměním texty za účelem sdělení obsahu nebo informace 

 

4. PSANÍ 

Očekávané výstupy 

žák 

2.1 Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 

osvojovaných témat 

2.2 Vyhledá a písemně zpracuje informace k tématu 

2.3 Reaguje na jednoduché písemné sdělení 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konkrétní výstupy pro žáka Učivo Výstupy 

Poslech s porozuměním: 

Žák: 

 rozumí tématu a obsahu zřetelně 

pronášeného projevu, vyprávění či 

rozhovoru, které se týkají 

osvojovaných témat. 

 v pronášeném projevu, který se 

vztahuje k výše uvedeným 

osvojovaným tématům, zachytí 

konkrétní informace. 

 dokáže pochopit smysl jasných 

zpráv a hlášení. 

Mluvení: 

Žák: 

 zeptá se na základní informace 

týkající se činnosti, míst, osob, 

času a jiných osvojovaných témat a 

na podobné otázky adekvátně 

odpoví. 

 mluví o své rodině, kamarádech, 

zájmech a volnočasových 

aktivitách, aktuálních činnostech a 

dalších osvojovaných tématech. 

 popíše  osoby, zvířata, místa, věci 

každodenního života a dalších 

osvojovaných témat. 

 vypráví příběh související s výše 

uvedenými osvojovanými tématy. 

Čtení s porozuměním: 

Žák 

 rozumí textům z běžného života, 

které se vztahují k osvojovaným 

tématům, rozumí tématu a obsahu 

textů. 

 v textu vyhledá konkrétní 

informace. 

 čte s porozuměním texty za účelem 

sdělení obsahu nebo informace. 

Psaní: 

Žák 

 vyplní ve formuláři základní údaje. 

8. ročník: 

Storytelling 

Personal information 

Describing people 

Describing things 

Animals 

Homes 

Leisure time 

Food and drink 

Travel and tourism 

 

9. ročník 

Storytelling 

Media 

Education 

Jobs 

Health and fitness 

Science and technology 

Environment 

Literature 

Language 

 

 

 

 

 

1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 2.2, 2.3, 

3.1, 3.2, 3.3, 

4.1, 4.2, 4.3 



 zapíše informace, slovní spojení 

nebo jednoduché věty týkající se 

osvojovaných témat. 

 napíše jednoduché texty týkající se 

jeho osob, rodiny a výše 

uvedených témat. 

 reaguje na jednoduché písemné 

sdělení týkající se osvojovaných 

témat. 

 Vyhledá a písemně zpracuje 

informace k tématu. 

 

 

 

Průřezová témata 
 

Osobnostní a sociální výchova 

Ročník Předmět Téma 

8. – 9.  Všechny práce ve dvojicích a skupinách, simulační hry 

 

Výchova demokratického občana 

Ročník Předmět Téma 

   

 

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Ročník Předmět Téma 

 SPvP  

 

Multikulturní výchova 

Ročník Předmět Téma 

8. - 9.  Všechna témata 

 

Environmentální výchova 

Ročník Předmět Téma 

9.  Environment 

   

 



Mediální výchova 

Ročník Předmět Téma 

9.  Media 

 

Finanční gramotnost 

Ročník Předmět Téma 

   

   

   

   

 

 

 

 


