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1. Identifikační údaje 

 
1. 1. Název vzdělávacího programu: 

 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Škola, která baví“ zpracovaný podle RVP ZV 

 
1. 2. Údaje o škole: 

Základní škola a Mateřská škola Habrovany, příspěvková organizace 

Adresa: Habrovany 189, 683 01 Rousínov 

Ředitelka školy: Mgr. Lenka Ryšková 

Telefon: 517 374 278 

E-mail: skola@zsmshabrovany.cz 

www. Zsmshabrovany.cz 
IČO: 709 935 81 

Identifikátor zařízení: 600 125 530 

IZO: Základní škola : 102 791 988 

Školní družina: 150 070 926 
Školní jídelna - výdejna: 119 200 490 

 

1. 3. Zřizovatel školy: 

 
Obec Habrovany 

 

Adresa: Habrovany 345, 683 01 Rousínov 

Telefon: 517 374 274 

mailto:skola@zsmshabrovany.cz
http://www/


Školní vzdělávací program byl schválen pedagogickou radou při ZŠ Habrovany dne: 30. srpna 2017 

Školní vzdělávací program byl schválen Školskou radou při ZŠ Habrovany dne: 5. září 2017. 

Uvedení v platnost: 1. září 2017 
 

podpis ředitelky, razítko školy 



2. Charakteristika školy 

2. 1. Stručná charakteristika školy: 
Základní škola poskytuje základní vzdělání. Směřuje k naplnění kompetencí stanovených rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Kompetence představují 

soubory znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné v učení i v životě a umožňuje žákům efektivně a odpovídajícím způsobem jednat v různých situacích. 

O konkrétních prostředcích a postupech, jak toho dosáhnout, pojednávají další části tohoto dokumentu. 

 
Základní škola Habrovany je málotřídní škola s 1.- 5.ročníkem. 

 

2. 2. Areál školy a materiální vybavení: 
Školní areál leží na okraji vesnice. 

Budova školy je po celkové rekonstrukci. Nově a účelově byl upraven nejen prostor před školou, který slouží ke shromažďování žáků ráno před výukou, ale i bezprostřední okolí 
školy. 

 

Budova je trojpodlažní. V přízemí je šatna, jídelna a učebna 1. ročníku a zároveň školní družiny. Školní družina dostatečně vybavená hrami, hračkami a relaxačním pomůckami 
Část přízemí zaujímá školní byt. 

 

V 1. patře jsou k dispozici tři učebny. Dělení do tříd je většinou podmíněno počtem žáků v jednotlivých ročnících v daný školní rok. Prostory všech učeben jsou čisté, barevné a 

esteticky zařízené. 

Učebny jsou nově vybaveny výškově nastavitelným nábytkem. Rozmístění žákovských lavic bývá různé a často se po určité době mění v závislosti na aktivitách a metodických 
postupech. V zadní části učeben je žákům k dispozici koberec – slouží jak k relaxaci, ke cvičení, tak i jako pracovní místo při různých výukových aktivitách. Mezi základní technické 

vybavení učeben patří interaktivní tabule, počítač, CD, DVD přehrávač. Jedna z učeben je vybavena systémem počítačů, takže je využívána také jako počítačová učebna. Počítače jsou 

navzájem propojeny a slouží především pro výukové programy jak ve výuce, tak v zájmových kroužcích a v družině. Připojení na internet je ve všech učebnách. Součástí počítačového 

vybavení je tiskárna, skener a kopírka. 

 

Ve 2. patře se nachází učebna a zázemí pro učitele. Učebna je vybavena interaktivní tabulí, počítačem s internetovým připojením. 
 

Materiální vybavení školy je dostatečné, na tvorbě mnoha pomůcek se také podílejí sami žáci. Každoročně jsou žákům poskytovány bezplatně učebnice a dle příznivé finanční 
situace školy jsou zakoupeny knihy, hračky, stolní hry, stavebnice, výtvarný materiál a tělocvičné nářadí i náčiní. 

 
Školní jídelna – výdejna patří svojí velikostí spíše mezi ty menší místnosti ve školní budově, ale bývá dosti využita. Stravují se zde téměř všichni žáci školy. Obědy se vaří ve 

školní kuchyni při ZŠ a MŠ Habrovany a jsou dováženy soukromým dopravcem. Ve školní jídelně je možnost zakoupení svačinek a distribuci dotovaného školního mléka zajišťuje ve 

škole pracovnice pro výdej obědů. Pitný režim je zajišťován v průběhu vydávání obědů. 

 
Škola má kvalitní hygienické zázemí jak pro žáky tak i pro zaměstnance (počet umyvadel, WC v souladu s normami). 

 

Tělocvična školy byla v červenci 2016 zrušena z důvodu vybudování nové učebny a na hodiny tělesné výchovy se bude docházet do sálu-sportovní haly v Obecním domě na návsi 

Habrovan. 



Na školní zahradě byla vybudována tzv. „zahradní učebna“, vybavená lavičkami a stoly, tabulí a lezeckými sestavami. Za příznivého počasí zde probíhá výuka. Od jara do 
podzimu zde žáci tráví velké přestávky. Naším dlouhodobým záměrem je vybudování koutku živé přírody v prostorách zahradního domku. 

 

Školní hřiště s umělým povrchem skýtá velmi dobré možnosti pro činnost školní družiny, pro tělesnou výchovu i zájmové kroužky Přístup na školní hřiště je permanentně možný 
v odpoledních i večerních hodinách. Nedávno byla část pozemku u hřiště vybavena průlezkami, houpačkami a skluzavkou. Hřiště je využíváno jak sportovními kluby, tak soukromými 

osobami. O hřiště se stará správce, kterého určil zřizovatel školy. 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví ve škole jsou blíže specifikovány ve Směrnici k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních, která je uložena v 
ředitelně školy v materiálech BOZP a podrobnější postup při zajištění BOZP je popsán ve Školním řádu školy. 

 
 

2. 3. Charakteristika pedagogického sboru: 
Ve škole pracují: 1 ředitelka, 4 učitelky a 1 vychovatelka školní družiny. Další vzdělávání pedagogických pracovníků je v souladu s plánem DVPP, který je každoročně 

aktualizován. 

 
 

2. 4. Charakteristika žáků: 
Kapacita školy je 90 žáků. Školu navštěvují žáci z Habrovan a okolí - především z Olšan. Od roku 2016 se k zápisu hlásí děti také z Rousínova, Královopolských Vážan a Vítovic. 

 

2. 5. Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce 
 

Pedagogové vzájemně spolupracují na školních projektech – projektovém vyučování. Některé z nich se již staly tradicí – např. „Nocování ve škole“ (od r. 2007) – projekt 
vycházející z literárního zaměření a rozvoje čtenářské gramotnosti, ve kterých se prolínají prvky i jiných oborů. Zároveň jsou tyto projekty důležité pro formování týmové spolupráce a 

vytváření pozitivního klima jak třídy tak celé školy. 

 

Škola se zúčastnila dlouhodobějšího projektu „EU peníze do škol“ – výstupem bylo vytvoření výukových materiálů sloužících ke zkvalitnění výuky, účast pedagogů na seminářích 
a školeních ve vybraných oblastech a v neposlední řadě vybavení učeben audiovizuální technikou. 

 

Spolupráci na mezinárodní úrovni zatím škola nemá, ale rozhodně se jí do budoucna nebrání. 



2. 6. Spolupráce se zákonnými zástupci žáků a jinými subjekty 
 

Škola nemůže být jen o vážné práci. Pro oživení školního života má škola ve svém plánu vyhrazeny i mimořádné dny. Buď jsou pro žáky zařízeny mimoškolní akce jako např. 

návštěvy divadel, kina a různých naučných pořadů nebo se žáci spolu s učitelkami podílejí na vzniku zábavných akcí, jejichž téma vyplyne z aktuálního ročního období, tradic a zvyků 

– např. „Barevné dny“ o Velikonocích, „Mikulášské nadělení“ – pečení perníčků, Čertí škola, Podzimní atletický trojboj, Pyžamový den aneb Březen za kamna vlezem, Vynášení 
smrtky, Pochod za sluníčkem, První jarní táborák, Dětská olympiáda na Den dětí a mnoho dalších. 

 
Ve škole pracuje každoročně několik zájmových útvarů. Část z nich je zajištěna lektory z řad našich pedagogů, část je zajištěna jinými subjekty – především střediskem volného 

času Maják Vyškov. 

 
Spolupráce se zákonnými zástupci žáků se neustále rozvíjí. O dění ve škole jsou zákonní zástupci seznamováni prostřednictvím osvědčeného informačního systému (vitrína na návsi, 

webové stránky školy). Zákonní zástupci mohou školu navštívit kdykoliv po dohodě s vyučujícími, pravidelně se konají třídní schůzky. Škola pořádá nemalé množství již tradičních 

akcí, při kterých je příležitost sdělit si názory a diskutovat. 

 

Při škole byla jmenována Školská rada. Má tři členy a její činnost vyplývá ze zákonných norem. 

 
Úzce spolupracujeme se zřizovatelem. Obec Habrovany vychází škole maximálně vstříc nejen finanční podporou provozu a vybavování školy, ale také spoluprací při pořádání akcí 

pro veřejnost. Společně zajišťujeme Rozsvícení vánočního stromu, Vánoční představení pro veřejnost, Dětský karneval a Dětské zábavné odpoledne „Hurá, prázdniny“. 

 

Ve spolupráci s Obecní knihovnou pořádáme čtenářské a výtvarné soutěže. 

Dvakrát do roka vystupují žáci s kulturním programem na Habrovanském zámku. 

Důležitá je spolupráce s MŠ Habrovany a MŠ Olšany (návštěva předškoláků ve škole, společná divadelní představení). 

Pravidelně spolupracujeme s OPPP Vyškov a PPP Brno, v rámci dalšího vzdělávání pedagog. pracovníků navštěvujeme semináře pořádané převážně NIDV Brno, SSŠ Brno a 
vzdělávacími agenturami (např. Descartes). 



 
 

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 

 
3. 1. Zaměření školy 

 
Základní škola Habrovany je škola se všeobecným zaměřením. Řadí se mezi základní školy tzv. rodinného typu, kde jsou přátelské vztahy mezi žáky, učiteli a rodiči založeny na 

vzájemné důvěře, úctě a respektu. Cílem je vychovávat děti zdravě sebevědomé, které dokáží vyjádřit a zdůvodnit své názory. 

Základní škola Habrovany usiluje o to, aby měla některá specifika, které ji odliší od škol ostatních: 

 

Škola, která baví 
Škola by měla být nejen zajímavá a podnětná, ale i zábavná. V rámci výchovně-vzdělávací činnosti se všichni společně snažíme o to, abychom prostřednictvím opravdové i zdánlivé 

zábavy žáky přiměli k pozitivnímu vztahu k učení a touze poznávat nové věci. 

 

Spolupráce a vzájemná pomoc 
Všichni ve škole, velcí i malí, se musí cítit jako spolupracovníci – kolegové, kteří pomohou a kterým bude pomoženo. Nesmíme zapomenout, že nejaktivnějšími spolupracovníky by 

se měli stát zákonní zástupci žáků. Ke spolupráci patří i kontakty s jinými subjekty z okolí. 

 

Klima školy 
Obrovský význam pro úspěšnost školy má její atmosféra. Od estetičnosti prostředí, mezilidských vztahů, pozitivní školní tradice až po pocit bezpečí a jistoty. Typ naší školy doslova 

vyžaduje atmosféru založenou na vzájemné úctě, důvěře, respektu a pocitu sounáležitosti. 

 

Otevřenost všem 
Chceme věnovat péči všem žákům – šikovným i těm méně nadaným. Žáci by si měli začít uvědomovat existenci všemožných rozdílů mezi lidmi a měli by se naučit tolerovat a 

vzájemně respektovat tyto rozdíly, neboť život v moderní společnosti to vyžaduje. Neupřednostňujeme pouze intelektuální nadání, ale podporujeme i žáky s jiným druhem nadání. 



3. 2. Výchovné a vzdělávací strategie 
 

Klíčové kompetence mají žákům pomáhat při získávání základu všeobecného vzdělávání. 

Školní vzdělávací program je koncipován tak, aby na úrovni školy vytvářel co nejlepší předpoklady pro postupné osvojování klíčových kompetencí, které stanovuje Rámcový 

vzdělávací program pro základní vzdělávání a které tvoří jeho základní strategii. 

 

3. 2. 1. Klíčové kompetence a postupy k jejich utváření a postupného rozvíjení: 

1. Kompetence k učení – umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je k dalšímu vzdělávání 
- Žáky vedeme k efektivitě vlastního učení se, k práci s informacemi, k samostatnému pozorování, experimentování. 

- Individuálním přístupem minimalizujeme prožitek neúspěchu. 

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

2. Kompetence k řešení problémů – podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů 

- Motivujeme žáky problémovými úlohami z praktického života. 
- Učíme žáky žák rozpoznat problém a plánovat způsob řešení. 

- Uplatňujeme prvky kritického myšlení žáků. 
- Ve škole využíváme k logickému myšlení školní projekty. 

 

3. Kompetence komunikativní – vést žáky k všestranné a účinné komunikaci 

- Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli a s ostatními dospělými ve škole i mimo školu. 

- Dbáme na dodržování pravidel slušného chování. 

- Učíme žáky správně formulovat a vyjadřovat své myšlenky, naslouchat druhým. 

- Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor. 

- Podporujeme žáky ve využívání informačních a komunikačních prostředků. 

- Usilujeme o správný vývoj přátelských vztahů mezi žáky. 

 

4. Kompetence sociální a interpersonální – rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých 

- Během vzdělávání mimo jiné používáme skupinovou práci žáků a vzájemnou pomoc při učení. 

- Žáky vedeme ke spolupráci v týmu a díky tomu podporujeme i radost ze společného úspěchu. 
- Učíme žáky respektovat společně dohodnutá pravidla chování. 

- Vedeme žáky k ohleduplnosti k druhým lidem, učíme je přispívat k diskusi v menším i větším kolektivu – zavádíme „Komunitní kruh“. 
- Zároveň žáky učíme zaujmout odmítavý postoj ke všemu, co narušuje dobré vztahy. 

 
5. Kompetence občanské – připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a své povinnosti 

- Chceme, aby si ve třídách žáci společně stanovili pravidla. 
- Vedeme žáky k respektování odlišností všeho druhu mezi lidmi. 

- Učíme žáky chápat základní demokratické principy společnosti. 
- Chceme, aby se naučili svobodně rozhodovat a za svá rozhodnutí nést zodpovědnost. 

- Velkou měrou podporujeme vytváření kladného vztahu k ochraně životního prostředí. 



6. Kompetence pracovní – pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci 
- Žáky motivujeme k zodpovědnému přístupu k práci. 

- Učíme žáky vážit si práce druhých. 

- Učíme je používat bezpečně a účinně vhodné materiály, nástroje a vybavení. 
- Vedeme žáky k objektivnímu hodnocení výsledků své práce i práce druhých. 

 
Pozn.: Úplné vymezení klíčových kompetencí uvádí Rámcový vzdělávací program. K osvojování klíčových kompetencí směřuje každodenní činnost školy, tj. vyučování, ale i mnohé 

další činnosti a akce, které se školou souvisejí. 

 
 

3. 2. 2. Žák naší školy: 

- má dostatečně pevný základ pro další vzdělávání. 

- dovede nabyté znalosti a dovednosti zúročit v praktickém životě. 

- je si vědom existence základních společenských pravidel a snaží se je přirozeně dodržovat. 

- umí vnímat krásu a význam přírody a chránit životní prostředí. 

- ví, že zdraví máme jen jedno, a proto o ně pečujeme. 

- chápe znalost cizího jazyka jako nutnou výbavu pro komunikaci v dnešním světě. 
- přijímá kladně svět techniky a informačních technologií a účelně jej umí využívat. 

- má kladný vztah k umění a snaží se je vnímat. 
- váží si práce druhých a je pyšný na své pracovní výsledky. 

- umí obhájit své názory, přijmout a respektovat názory druhých. 

- ví, že bez svědomité práce nelze dosáhnout úspěchu. 



3. 3. Zabezpečení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen „žáci se SVP“) 

 
Vycházíme z novely školského zákona č. 82/2015 Sb., vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a z RVP ZV. 

 

3. 3. 1. Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory (PLPP) a individuálního vzdělávacího plánu (IVP) žáka se 

SVP 

PLPP a IVP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomocí ředitelky školy. PLPP a IVP mají písemnou podobu. Před jejich zpracováním budou 
probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení např. metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. Ředitelka školy stanoví termín přípravy 

PLPP či IVP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, poradenským zařízením i žákem samotným. 

 
V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro žáky s lehkým mentálním postižením (LMP) od třetího stupně podpory, bude pro tvorbu IVP 

využívána doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření stanovená v RVP ZV. 

 

3. 3. 2. Pravidla pro zapojení dalších subjektů do systému vzdělávání žáků se SVP 

Při vzdělávání žáků se SVP bude probíhat spolupráce s oblastními pedagogicko-psychologickými poradnami (Vyškov, Brno). 
Pedagogové naší školy se vzdělávají v dané problematice v rámci jejich DVPP. 

 

3. 3. 3. Zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o žáky se SVP 

Škola naší velikosti nemá zřízenou funkci výchovného poradce ani školního psychologa. Ředitelka školy koordinuje péči o žáky se SVP ve spolupráci s pedagogickými pracovníky 
(několik z nich jsou speciální pedagogové). Jeden pedagogický pracovník (MPP) je pověřen komunikací a spoluprací se školským poradenským zařízením. 

 

3. 3. 4. Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se SVP 

Jako podpůrná opatření pro žáky se SVP jsou v naší škole využívána podle doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory zejména: 

a) v oblasti metod výuky: 

- respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků 

- metody a formy práce, které umožní častější kontrolu a poskytování zpětné vazby žákovi 

- důraz na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu 
- respektování pracovního tempa žáků a poskytování dostatečného času k zvládnutí úkolů 

b) v oblasti organizace výuky: 

- střídání forem a činností během výuky 

- využívání skupinové výuky 

- postupný přechod k systému kooperativní výuky 
- v případě doporučení může být pro žáka vložena do vyučovací hodiny krátká přestávka 

c) zařazením předmětů speciálně pedagogické péče 

- vzdělávací obsah těchto předmětů přizpůsobíme vzdělávacím možnostem a předpokladům žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními v rámci IVP. 



3. 4. Zabezpečení vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných 

 
Vycházíme z novely školského zákona  č. 82/2015 Sb., vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a z RVP ZV. 

 

3. 4. 1. Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu (IVP) mimořádně nadaného žáka 

IVP mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, s ředitelkou školy a školským 
poradenským zařízením. IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči mimořádně nadaného žáka. Při sestavování IVP 

vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Práce na sestavní IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského zařízení. IVP je 

sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení školského poradenského zařízení. Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP a může též obsahovat i termín 

průběžného hodnocení IVP, je-li to účelné. IVP může být zpracován i pro kratší období než je školní rok. IVP může být doplňován a upravován v průběhu školního roku. 

 

3. 4. 2. Pravidla pro zapojení dalších subjektů do systému péče o nadané a mimořádně nadané žáky 

Vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků bude probíhat ve spolupráci se školskými poradenskými zařízeními, popřípadě ve spolupráci s PdF MU Brno. Pedagogové naší školy 

se vzdělávají v dané problematice v rámci jejich DVPP. 

 

3. 4. 3. Zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o nadané a mimořádně nadané žáky 

Škola naší velikosti nemá zřízenou funkci výchovného poradce ani školního psychologa. Ředitelka školy koordinuje péči o nadané a mimořádně nadané žáky ve spolupráci 
s pedagogickými pracovníky (několik z nich jsou speciální pedagogové). Jeden pedagogický pracovník (MPP) je pověřen komunikací a spoluprací se školským poradenským 

zařízením. 

 

3. 4. 4. Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a mimořádně nadaných žáků 

- předčasný nástup dítěte ke školní docházce 

- obohacování vzdělávacího obsahu 

- zadávání specifických úkolů, projektů 
- příprava úkolů, kvízů, hlavolamů, křížovek apod. pro ostatní žáky 

- podpora v mimoškolních aktivitách, v účasti v soutěžích, olympiádách apod. 



3. 5. Začlenění průřezových témat 

 
Průřezová témata reprezentují v Rámcovém vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. 
Jsou důležitým formativním prvkem základního vzdělávání, vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka 

především v oblasti postojů a hodnot. 

 

Tématické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích obsahů oborů. 
V etapě základního vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata: 

- Osobnostní a sociální výchova – OSV 

- Výchova demokratického občana – VDO 

- Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – EGS 

- Multikulturní výchova – MKV 

- Environmentální výchova – EV 

- Mediální výchova - MV 
 

Způsob realizace: Integrace do vyučovacích předmětů a formou projektů 

 

Průřezová témata – ČJ 

 

OSJ - Rozvoj schopností poznávání - smyslové vnímání, cvičení paměti, rozvoj slov. zásoby 
- Kreativita – tvoření vět, krátkých říkanek na daná slova, dovyprávění příběhu, otázky a odpovědi k textu 

- Mezilidské vztahy – pravidla chování nejen ve škole, dobro x zlo, pohádky 

- Komunikace – monolog x dialog, dramatizace textů, scénky – pozdrav, prosba, žádost o něco… 
EGS - Evropa a svět nás zajímá – vyprávění o dovolené v zahraničí 

MKV - Kulturní diference – jedinečnost každého - vyprávění o sobě, zvyky rodin – Vánoce, Velikonoce 
MV - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – práce s dětskými časopisy – rozvoj vkusu 

- Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality – sloh – tvorba zprávy, sestavení oznámení 

 

Průřezová témata – AJ 

 

OSV - Kreativita – tvořivé dovednosti, dramatizace textů 

- Komunikace – konverzace na dané téma, dialogy, dramatizace textů 

VDO - Občan, občanská společnost a stát – respektování kulturních odlišností jiného státu 
EGS - Evropa a svět nás zajímá – porovnání znalostí o ČR a VB 

- Objevujeme Evropu a svět – státy Evropy, které jsme navštívili o prázdninách 

MKV - Lidské vztahy – vztahy v rodině (My Family, My Friend) 
- Kulturní diference – porovnávání zvyků a tradic v ČR, VB a USA 

- Multikulturalita – existence rozdílů mezi „anglickou“ a „americkou“ angličtinou 
EV - Ekosystémy – společenstva např. v okolí lidsk.obydlí..(On the Farm, Exotic Animals,..) 

MDV - Tvorba mediálního sdělení – tvorba pozvánky – (My Birthday Party) 



Průřezová témata – MA 

 

OSV - Rozvoj schopností poznávání – rozvoj pozornosti, smyslového vnímání, cvičení dovedností zapamatování, kritéria násobení hry na cvičení 

pozornosti a zapamatování si 

- Komunikace - hry s přirozenými čísly 
- Kreativita - názorné tvoření slovních úloh, modelování 

- Kooperace a kompetice - skupinová práce nejen při řešení slovních úloh, obvod učebny, lavice 

EGS - Evropa a svět nás zajímá - počty obyvatel našich sousedů, porovnávání čísel –(délka řek, výška hor, budov,…) 

- Jsme Evropané – euro (znalost cizí měny) 

EV - Základní podmínky života – voda – slovní úlohy o spotřebě vody –jednotky objemu 
- Lidské aktivity a problémy ŽP – odpady a hospodaření s odpady, druhotné suroviny – slovní úlohy, práce s tabulkami a grafy 

 
 

Průřezová témata – ČJS 

 

OSJ - Rozvoj schopností poznávání – smyslové poznávání 

- Sebepoznání a sebepojetí – Moje tělo 

- Psychogygiena 

- Poznávání lidí 

- Kooperace a kompetice 

VDO - Občanská společnost a škola 

- Občan, občanská společnost a stát 

EGS - Jsme Evropané 

MKV - Kulturní diference 

- Lidské vztahy 

- Etnický původ 

- Multikulturalita 

EV - Ekosystémy – les, vodní zdroje, moře, lidské sídlo –město-vesnice 
- Základní podmínky života – voda, půda, ovzduší, energie 

- Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

- Vztah člověka k prostředí – naše obec, prostředí a zdraví 
 

Průřezová témata – Informatika 

 

OSJ - Rozvoj schopností poznávání – zrak. vnímání ,rozvoj pozornosti při práci na počítači 
- Seberegulace a sebeorganizace – samostatná práce na počítači 

- Psychohygiena – pozitivní naladění mysli, chápání počítače jako pomocníka při práci 
- Kreativita – rozvoj kreativity při kreslení na počítači 

- Komunikace – rozvoj slovní zásoby, počítač – prostředek komunikace 
EV -Ekosystémy – poznávání ekosystémů prostř.výukových programů 

MV - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – nalezení důležité informace při práci s internetem 

- Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - rozlišení reklamy od zprávy 



Průřezová témata – VV 

 

OSJ - Rozvoj schopností poznávání – vnímání okol. světa, barev, tvarů 

- Psychohygiena – hra s barvou, uvolnění, relaxace 

- Kreativita – vyjádření, realizace a dotváření vlast.nápadu 
- Mezilidské vztahy – respektování práce druhých 

- Hodnoty, postoje, praktická etika – hodnocení vlastní i cizí práce, umění pochválit i kritizovat 

VDO - Občanská společnost a škola - výchova k samostatnosti a sebekritice, ohleduplnost 

EGS - Evropa a svět nás zajímá -poznávání evropských kultur 

EV - Ekosystémy – proměna přírody v různých roč. obdobích, využití přírodních materiálů, ochrana přírody 
- Základní podmínky života – voda, vzduch, země – výtvarné vyjádření 
- Lidské aktivity a problémy ŽP – průmysl a životní prostředí -modely, makety 

MV - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – význam reklamy, kritický přístup k ní, pokus o vlastní tvorbu - plakát 

MKV - Etnický původ – poznávání umění různých etnických skupin 

 
 

Průřezová témata – PČ 

 

OSJ - Rozvoj schopností poznávání – vnímání okol. světa, barev, tvarů 

- Kreativita – vyjádření, realizace a dotváření vlast. nápadu 

- Mezilidské vztahy – respektování práce druhých 
- Hodnoty, postoje, praktická etika – hodnocení vlastní i cizí práce, umění pochválit i kritizovat 

MKV - Kulturní diference 

EV - Ekosystémy – využití přírodních materiálů, ochrana přírody 

- Základní podmínky života – péče o rostliny 
- Lidské aktivity a problémy ŽP – modely, stavebnice 

 
 

Průřezová témata – HV 

 

OSV - Rozvoj schopností poznávání – cvičení smyslového vnímání 

- Psychohygiena – hudba jako uklidňující prvek, dechová cvičení 

- Komunikace – řeč těla, hra na ozvěnu, hra na otázku a odpověď 
- Kreativita – tvorba doprovodu k písním hrou na tělo 

VDO - Občanská společnost a škola – osvojování lidových písní 
EGS - Evropa a svět nás zajímá - evropské koledy a lidové písně, poslech a poznávání vybraných skladeb 

MKV - Kulturní diference – odlišné vnímání a projevy melodie a rytmu u etnických skupin 

MV - Vnímání autora mediálních sdělení – lidová x umělá píseň 
- Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – pěstování hodnotících prvků ke sdělením 

Průřezová témata – TV 



OSV - Sebepoznání a sebepojetí – moje tělo 
- Psychohygiena – chápání pohybu jako radosti a pozitivní věc pro tělo 

- Komunikace – řeč těla 

- Kreativita – rozvoj herní kreativity 
- Morální rozvoj – Řešení problémů a rozhodování – herní situace v duchu fair play 

EGS - Evropa a svět nás zajímá – sport v evropských zemích 

MKV - Kulturní diference – odlišné vnímání sportu a pohybu u různých etnik 



4. Učební plán – 1. stupeň ZŠ 
 

Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje Rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Následující přehled uvádí názvy povinných 
předmětů podle toho, jak naplňují vzdělávací oblasti: 

 

 

 

Vzdělávací oblast 

 

Vyučovací předmět 

 

Jazyk a jazyková komunikace 
Český jazyk 

Anglický jazyk 

 

Matematika a její aplikace 
 

Matematika 

 

Informační a komunikační technologie 
 

Informatika 

 

Člověk a jeho svět 

Prvouka 

Vlastivěda 

Přírodověda 

 

Umění a kultura 
Hudební výchova 

Výtvarná výchova 

 

Člověk a zdraví 
 

Tělesná výchova 

 

Člověk a svět práce 

 

Pracovní činnosti 



4. 1. Učební plán ZŠ Habrovany (1. – 5. ročník) 

 
 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Z toho DČD 

Český jazyk 7 + 1 7 + 2 7 + 2 7 + 1 5 + 2 41 8 

Anglický jazyk 0 + 1 0 + 1 3 3 3 11 2 

Matematika 4 + 1 4 + 1 4 + 1 4 + 1 4 + 1 25 5 

Informatika 0 0 0 0 1 1 0 

Prvouka 2 2 2   6 0 

Přírodověda    1 1 + 1 3 1 

Vlastivěda    2 2 4 0 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 0 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7 0 

Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5 0 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 0 

Celková povinná 

čas.dotace 

21 22 24 25 26 118 0 

Využitá 

disponibilní 

čas.dotace celkem: 

3 4 3 2 4  16 

 
4. 2. Poznámky k učebnímu plánu 

 
Plavání jako součást TV…… Časová dotace: 1. - 5.roč. 2 hod. týdně, plavání 1 čtvrtletí 1 hodina týdně 

 

Škola využívá disponibilní časové dotace k rozšíření nebo realizaci následujících předmětů: 

- 1. Český jazyk – 1.,a 4. ročník – 1 hodina, 2.,3.a 5. ročník – 2 hodiny. Považujeme za nutnost věnovat se mateřskému jazyku, na žáky jsou kladeny stále vyšší nároky z hlediska 

jazykové výchovy, důležitá je podpora čtenářské gramotnosti a pozitivního vztahu dětí k literatuře. 

- 2. Anglický jazyk – 1. a 2.ročník – 1 hodina. O angličtinu je mezi žáky zájem již od mateřské školy, drtivá většina žáků má o angličtinu zájem i v rámci zájmových aktivit, proto 

jsme se rozhodli ji zařadit mezi povinné předměty již od 1. ročníku. 

- 3. Matematika – 1. - 5.ročník – 1 hodina. Dle prováděných průzkumů všeobecně klesá matematická gramotnost u žáků v ČR, proto považujeme za důležité se matematice věnovat 
ve větší míře. 

- 6. Přírodověda – 5.ročník – 1 hodina. Znalosti o přírodě jsou důležité i v „počítačovém věku“. Ve 4. ročníku jsme se přesvědčili, že 1 hodina týdně je málo. Proto je v 5. ročníku 
navýšen počet o 1 hodinu. 



5. Učební osnovy 
 

Základem práce školy je práce v jednotlivých předmětech a vyučovacích hodinách jako základních organizačních jednotkách školní práce. Velmi podstatnou část ŠVP (a obsahově 
nejrozsáhlejší) tvoří učební osnovy jednotlivých předmětů. 

 

Zpracování osnov vychází z Rámcového vzdělávacího programu, který kromě obecných klíčových kompetencí, uvádí charakteristiku jednotlivých vzdělávacích oblastí a oborů (tj. 
předmětů) i to, čím především by měla příslušná vzdělávací oblast přispívat k rozvoji jednotlivých klíčových kompetencí. Dále uvádí v obecnější poloze očekávané výstupy a základní 
okruhy učiva. 

 
Naše zpracování osnov uvádí výstupy očekávané na úrovni naší školy a rozpracované do jednotlivých celků. 



Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA , 1. – 5. ročník ZŠ 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 

Obsah předmětu: 
Obor český jazyk a literatura je rozdělen do tří částí 

1. Komunikační a slohová výchova 

Důraz je kladen na vnímání a chápání jazykových sdělení, čtení s porozuměním, kultivované psaní a analýzu obsahu slyšeného a přečteného sdělení, které vyplývá z běžných životních 

situací. 

Výuka směřuje k tomu, aby žáci kvalitně ovládli jazykové prostředky češtiny a tak získali základní předpoklad pro úspěšné vzdělávání v dalších oblastech.Vedeme žáky 

k samostatnému získávání informací z různých komunikačních zdrojů a učíme je vybírat si ty důležité a podstatné pro praktický život. 

2. Jazyková výchova 
Důraz je kladen na získávání vědomostí a dovedností potřebných k osvojení spisovné podoby českého jazyka. K rozlišení písemné a zvukové podoby slov a výběru vhodných 

prostředků k vytvoření logického sdělení. 

Výuka směřuje k tomu, aby se žáci dokázali kultivovaně projevit ústní a písemnou formou. 

3. Literární výchova 

Důraz je kladen na osvojení správných čtenářských dovedností, porozumění čtenému textu a následné volné reprodukci, popřípadě dramatizaci. 
Výuka směřuje k tomu, aby žáci uměli dostatečně vyjádřit a zachovat si své dojmy z četby, poslechu i ze zhlédnutí literárního díla. Žáci jsou vedeni k poznání, že četba jim 

zprostředkuje získání nových poznatků, ale zároveň i poskytuje určitý druh zábavy, odpočinku a relaxace. 

 

Realizace výuky: 
Časová dotace: dle daného učebního plánu 

Místo realizace: učebna, počítačová učebna, zahradní učebna 
Dělení: skupiny v rámci ročníků 

Formy a metody: řízené vyučování, instruktáž, samostatná práce žáků, práce ve dvojici, skupinové práce, výklad vyučujícího, četba, rozhovory, opis, přepis, doplňování, využití 

výukových programů, reprodukce, krátké mluvené a psané projevy, asociace 

Pomůcky a materiály: učebnice, pracovní sešity a listy, obrazový materiál nástěnný i příruční, knihy, kartičky, výukové programy, PC, audiovizuální technika – CD, DVD, I tabule 

 

Mezipředmětové vztahy: 
AJ, Prvouka, Vlastivěda, Přírodověda, HV, VV, PČ 



Průřezová témata: 
OSJ - Rozvoj schopností poznávání – smyslové vnímání, cvičení paměti, rozvoj slovní zásoby 

- Kreativita – tvoření vět, krátkých říkanek na daná slova, dovyprávění příběhu, otázky a odpovědi k textu 

- Mezilidské vztahy – pravidla chování nejen ve škole, dobro x zlo, pohádky 
- Komunikace – monolog x dialog, dramatizace textů, scénky – pozdrav, prosba, žádost o něco,… 

EG - Evropa a svět nás zajímá – vyprávění o dovolené v zahraničí 

MKV - Kulturní diference – jedinečnost každého – vyprávění o sobě, zvyky rodin – Vánoce, Velikonoce 

MV - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – práce s dětskými časopisy – rozvoj vkusu 
- Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality – sloh – tvorba zprávy, sestavení oznámení 

 

Klíčové kompetence – výchovné a vzdělávací strategie: 
 

Kompetence k učení 
- Vedeme žáky chápat jazyk jako důležitý a nezbytný nástroj celoživotního vzdělávání. 

- Podílíme se na upevňování schopností žáků třídit a vyhledávat informace. 
- Učíme žáky samostatně získávat informace z různých zdrojů. 

Kompetence k řešení problémů 

- Vedeme žáky k rozpoznání reálného problému na základě přečteného nebo slyšeného textu. 
- Učíme žáky využívat získané dovednosti při řešení problému a nalézat různé varianty. 
- Vytváříme dostatek situací k určení správného postupu řešení problému, rozvíjení spolupráce a důvěry ve své vlastní schopnosti. 

- Podporujeme rozvoj schopnosti poradit si v problémové situaci. 

Kompetence komunikativní 

- Posilujeme u žáků vnímání a postupné osvojování jazyka, rozšiřování slovní zásoby. 

- Vedeme žáky k samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci, ke sdělování názorů. 

- Dáváme žákům možnost uplatnit získané znalostí v podmínkách reálné komunikace. 
- Dbáme na správné formulaci myšlenek a názorů. 

- Učíme žáky kultivovanému projevu (ústnímu i písemnému). 

Kompetence sociální a personální 

- Vedeme žáky k účinné spolupráci při řešení úloh ve skupinách. 

- Učíme žáky respektovat názory druhých. 
- Pomáháme žákům v utváření sebehodnocení a hodnocení druhých. 

- Pomáháme zvládat běžná pravidla mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjet pozitivní vztah k jazyku v rámci interkulturní komunikace. 

Kompetence občanské 

- Rozvíjíme u žáků pozitivní vztah k mateřskému jazyku a jeho chápání jako potencionálního zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství. 
- Žáky vedeme k odpovědnému přístupu ke studiu mateřského jazyka. 

Kompetence pracovní 

- Učíme žáky utvářet pracovní návyky i v jednoduché samostatné i týmové činnosti. 
- Vedeme žáky k šetrnému zacházení s pomůckami, s knihami. 

- Pomáháme žákům vytvářet efektivní pracovní postup. 



Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura 

1. ročník 
Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata a 

mezipředmětové vztahy 
Poznámky 

 Komunikační a slohová výchova   

Žák 

- zvládá základní hygienické návyky spojené se 

čtením 

- rozumí základním pojmům nezbytným 

k orientaci v prostoru 
- orientuje se na stránce a v textu 

 
- 

- Předčtenářské stadium 

- průpravná diferenciační cvičení pro rozvoj zrakového a 

sluchového vnímání 

- správné sezení a zásady správného zacházení s knihou 

- rozlišování pojmů důležitých pro orientaci v prostoru 
- určování změn, postihování rozdílů 

- orientace na stránce 

- orientace na řádku 

- čtení zleva doprava 

  

- porozumí mluveným pokynům a velmi 

jednoduchým písemným pokynům 

- zná všechna probíraná písmena tiskací a psací, 

malá a velká, dokáže je správně přečíst, 

vyslovit 

- plynule čte s porozuměním texty přiměřeného 

rozsahu a náročnosti 

- zvládá čtení krátkého textu a orientaci v něm 

- Čtení a naslouchání 

- analyticko-syntetické činnosti – věta,slovo, slabika 
- vyvození hlásek a písmen (malých i velkých) abecedy 

- rozlišování délky samohlásek 
- hlasité a pozorné čtení jednoduchých vět a krátkého textu se 

správnou intonací 

- čtení psacího písma 

- reakce na otázky zaměřené k pochopení obsahu čteného 

- praktické a věcné naslouchání 

  

- pečlivě vyslovuje, opravuje svoji nesprávnou 

nebo nedbalou výslovnost 

- v krátkých mluvených projevech správně 

dýchá a volí vhodné tempo řeči 

- na základě vlastních zážitků tvoří krátký 

mluvený projev 

- volí vhodné verbální i nonverbální prostředky 

řeči v běžných školních i mimoškolních 

situacích 

- seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a 

vypráví podle nich jednoduchý příběh 

- respektuje základní komunikační pravidla 
rozhovoru 

- Mluvený projev 

- technika mluveného projevu – nácvik správného dýchání, 
správná výslovnost, slovní přízvuk, intonace, rytmizace, 

tvoření hlasu a melodie věty 

- rozvoj fonematického sluchu 

- rozvoj slovní zásoby 
- mimojazykové prostředky řeči – mimika, gesta 

- osvojení základních komunikačních pravidel (oslovení, 
zdvořilé vystupování, zahájení a ukončení dialogu, střídání 

rolí mluvčího a posluchače) 

- komunikační žánry. Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, 
vzkaz, zpráva 

- vyprávění podle obrázků 

  



 

 

- zvládá základní hygienické návyky spojené se 

psaním 

- rozlišuje psací a tiskací písmena 
- píše psací písmena velké a malé abecedy 

- píše slabiky, jednoduchá slova a věty 
- píše správné tvary číslic 

- opisuje a přepisuje slabiky, slova a věty 
- píše podle diktátu 

- kontroluje vlastní písemný projev 

- Písemný projev 

- hry a motivované přípravné cviky pro rozvoj 

psychomotorických schopností a jemné pohybové 

koordinace nutné k výuce psaní 
- prvky psacích písmen 

- prvky správných hygienických, pracovních a estetických 

návyků při psaní 

- správné sezení a zacházení s psacím náčiním 
- psaní písmen velké a malé abecedy 

- procvičování naučených písmen ve slabikách 

- spojování písmen ve slabiky 
- spojování slabik ve slova 

- psaní jednoduchých vět 

- psaní číslic 
- opis a přepis slabik, slov a jednoduchých vět 

- nácvik diktátu slabik, slov a jednoduchých vět 

  

 Jazyková výchova   

- rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, 

čtení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké 
samohlásky 

- má přiměřenou slovní zásobu 

- Zvuková stránka jazyka 

- sluchové rozlišení hlásek 
- výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin 

- analyticko-syntetická sluchová cvičení 

- rozvoj slovní zásoby 

  

 Literární výchova   

- čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a 

tempu literární texty přiměřené věku 

- přednáší zpaměti básničku (min. 4 verše) 

- reprodukuje jednoduchou pohádku či krátký 

příběh 

- dramatizuje jednoduchou pohádku či krátký 

příběh 

- řeší jednoduché hádanky 

- vyjadřuje své pocity z přečteného textu 
- rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, 

odlišuje pohádku od ostatních vyprávění 
- pracuje tvořivě s literárním textem podle 

pokynů učitele a podle svých schopností 

- projevuje zájem a poznává dětské časopisy a 
knihy 

- dokáže zacházet s knihou 

- Poslech literárních textů 

- poslech známých jednoduchých pohádek, krátkých říkanek, 

básniček, hádanek 

- Zážitkové čtení a naslouchání 

- reakce na obsah čteného – porozumění 

- Tvořivé činnosti s literárním textem 

- přednes říkanek, básniček 
- volná reprodukce přečteného či slyšeného textu 

- dramatizace jednoduché pohádky či krátkého příběhu 

- vlastní výtvarný doprovod k literárnímu textu 

- Základní literární pojmy 

- rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka, bajka 
- spisovatel, básník, kniha, čtenář 
- divadelní představení, herec 

- verš, rým, přirovnání 
- seznámení s druhy tiskovin – kniha, časopis, noviny 
- zásady správného zacházení s knihami 

  



2. ročník 
Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata a 

mezipředmětové vztahy 
Poznámky 

 Komunikační a slohová výchova   

Žák 

- plynule čte s porozuměním texty přiměřeného 

rozsahu a náročnosti 

- rozumí písemným nebo mluveným pokynům 

přiměřené složitosti 

- dbá na správnou intonaci a přízvuk 
- zná všechna probraná písmena 

- orientuje se na stránce a v textu 

- chápe obsah čteného a odpovídá na otázky týkající 

se obsahu čteného 

- čte a rozlišuje poezii a prózu 

- upevňuje základní hygienické návyky spojené se 

čtením 
- čte dětské knihy, vypráví jejich obsah, ilustrace ke 

knížce 

 

- Čtení a naslouchání 

- správné, pozorné a plynulé čtení krátkých i delších vět 
- automatizace čtení 

- objasňování významu slov 
- zachování intonace při opakovaném čtení 
- reakce na otázky zaměřené k pochopení obsahu čteného 

- orientace na stránce a v textu 

- věcné čtení 
- praktické čtení 

- praktické a věcné naslouchání 
- hygienické návyky při čtení 

- dětské knihy 

  

 

- seřazuje ilustrace podle dějové posloupnosti a 
vypráví podle nich příběh 

- naslouchá druhému 

- orientuje se a používá základní pravidla 

společenského styku 

- vyjadřuje se samostatně krátkými větami 

- má přiměřenou slovní zásobu a používá ji 

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

- volí vhodné verbální a neverbální prostředky řeči 

- pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou a 

nedbalou výslovnost 

- Mluvený projev 

- rozvoj slovní zásoby 
- správné používání významu slov 
- tvorba krátkých vět 

- krátké samostatné vypravování 
- popis obrázků, předmětů 

- upevnění komunikačních žánrů (vyjádření poděkování, 

prosba, omluva, blahopřání, pozdrav, zahájení a ukončení 

dialogu, střídání role mluvčího posluchače, oslovení, 
zdvořilé vystupování) 

- mimojazykové prostředky řeči 

- vypravování podle obrázků 
- základy techniky mluveného projevu 

  

- píše probraná písmena a číslice podle normy psaní 
-  píše podle normy psaní v přirozené velikosti a 

liniatuře a dodržuje sklon písma 

- spojuje písmena, zachovává rozestupy písmen 

- píše jednoduché texty 

- používá velká písmena ve slovech i ve větě 

- používá diakritická znaménka 

- dodržuje požadavky na čitelnost, celkovou úpravu 

projevu, hygienické a pracovní návyky 

- Písemný projev 

- nácvik psaní tiskacích písmen pro výuku geometrie 
- psaní psacích písmen podle tvarových skupin s důrazem 

na štíhlost písmen, zvláště oválných s oblouky a kličkami 

- dodržování stejnoměrné výšky písmen tvarové si 

podobných 

- rozestupy ve slovech 
- procvičování spojování písmen 
- umísťování diakritických znamének 

  



 

- napíše adresu, přání, krátký dopis, pozdrav, vzkaz 
- opíše a přepíše slova a krátký text 

- zvládá psát slova, věty a krátká souvětí podle 
diktátu 

- kontroluje vlastní písemný projev 
- vypráví děj podle obrázkové osnovy 

- zvládá základní hygienické návyky spojené se 
psaním 

- dodržování jednotlivých tvarů písmen 
- aplikační cvičení (adresa, blahopřání, pozdrav, dopis, 

vzkaz) 

- úprava písemností (nadpis, odstavec) 
- opis psacího písma 

- přepis písma tiskacího 

- nácvik diktátů slov, vět, krátkých souvětí 

- estetická úprava sešitů 

- hygienické návyky u psaní 
- vyjadřovací schopnosti 

  

 Jazyková výchova   

- rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, čtení 

slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké 
samohlásky 

- Zvuková stránka jazyka 

- sluchové rozlišení hlásek 
- výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin 

- modulace souvislé řeči 

  

- porovnává významy slov, zvláště slova opačného 

významu a slova významem souřadná, nadřazená a 

podřazená 

- vyhledává v textu slova příbuzná 

- porovnává a třídí slova podle zobecněného 

významu – děj, věc, okolnost, vlastnost 

- orientuje se v rozdělení hlásek, tvoření slabik 

- Slovní zásoba a tvoření slov 

- věta, slovo 
- význam slov 

- slova jednoznačná, mnohoznačná 
- antonyma, synonyma, homonyma 

  

- rozlišuje slovní druhy v základním tvaru 

 podstatná jména 
 slovesa 
 předložky 

 spojky 

 s ostatními se seznamuje 

- užívá v mluveném projevu správné gramatické 

tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves 

- Tvarosloví 

- slovní druhy 

- tvary slov 

  

 

- spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými 

spojkami a jinými spojovacími výrazy 

- rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího 
a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i 

zvukové prostředky 

- Skladba 

- věta jednoduchá a souvětí 
- pořádek slov ve větě 

- druhy vět podle postoje mluvčího 

- slovo, slabika, hláska, písmeno, samohlásky, souhlásky, 

dvojhlásky 

- rozdělení hlásek 
- čeština – abeceda a písmo 

  

 

- odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a 
- Pravopis 
- psaní ú/ů 

  



 

měkkých souhláskách; dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě – 

mimo morfologický šev 

- pozná velká písmena na začátku věty a v typických 

případech vlastních jmen osob, zvířat a místních 

pojmenování 

- mluví a vyjadřuje se srozumitelně 

- respektuje základní formy společenského styku 

- psaní i/í, y/ý po tvrdých a měkkých souhláskách 
- psaní samohlásek krátkých a dlouhých 

- vlastní jména 

- psaní dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě 
- psaní slov s párovými souhláskami p-b, t-d, ť-ď, ch-h , 

f-v,s-z, š-ž 

- psaní velkých písmen 
- procvičování srozumitelného samostatného vyjadřování 

  

 Literární výchova   

 

- recituje báseň 

- domýšlí jednoduché příběhy 

- dokáže převyprávět příběh 
- orientuje se v textu čítanky a jiném textu pro děti 
- všímá si spojitosti textu s ilustrací 

- poznává dětské časopisy, knihy a učí se s nimi 

zacházet 

- soustředí se na text 
- zná některá rozpočitadla, říkanky 

- 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 

  

 

- při přednesu používá vhodné frázování a tempo 

- vyjadřuje své pocity z přečteného textu 

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

- Základní literární pojmy 

- rozpočitadlo, hádanka, říkanka 
- báseň, pohádka, povídka, bajka 
- spisovatel, básník, čtenář 

- kniha, časopis, noviny 

- divadelní představení, herec, režisér 
- verš, rým 

- přirovnání 

- zásady správného zacházení s knihou 

- ilustrace, ilustrátor 

  



3. ročník 
Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata a 

mezipředmětové vztahy 
Poznámky 

 Komunikační a slohová výchova   

Žák 

- plynule čte s porozuměním texty přiměřeného 

rozsahu a náročnosti 

- porozumí písemným nebo mluveným pokynům 

přiměřené složitosti 

 
- Čtení a naslouchání 

- četba uměleckých, populárních a naukových textů 

s důrazem na upevňování čtenářských dovedností a 

návyků 

- uplatnění přirozené intonace 
- komunikační žánry; omluva, žádost, vzkaz, zpráva, dialog, 

mluvčí a posluchač 

- praktické a věcné naslouchání 

  

 

- pravidla rozhovoru 

- pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou 

nebo nedbalou výslovnost 

- v krátkých mluvených projevech správně dýchá a 

volí vhodné tempo řeči 
- volí vhodné verbální i nonverbální prostředky 

řeči v běžných školních i mimoškolních situacích 

- na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený 
projev 

- Mluvený projev 

- výběr vhodných komunikačních výrazů a prostředků 
- zdvořilostní obraty 

- správné použití slovního přízvuku a vhodné intonace 

- rozvíjení znělého hlasu 
- nácvik přiměřeného tempa řeči a správného dýchání 

- členění jazykového projevu 

- souvislé jazykové projevy 

- využívání jednoduché osnovy 
- komunikační žánry: pozvánka, pozdrav, oslovení, omluva, 

prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vypravování, dialog 

  

 

- zvládá základní hygienické návyky spojené se 

psaním 

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

písemný projev 

- píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení 

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

- Písemný projev 

- dodržování hygienických návyků správného psaní 
- automatizace psacího pohybu 

- odstraňování individuálních nedostatků písemného 
projevu 

- plynulý a úhledný písemný projev 
- vyprávění pohádky nebo povídky, spojování obsahu textu 

s ilustrací 

- žánry písemného projevu: adresa, blahopřání, pozdrav, 
omluvenka, zpráva, vzkaz, pozvánka, dopis 

  

 Jazyková výchova   

 

- porovnává významy slov, zvláště slova opačného 
významu a slova významem souřadná, nadřazená 

a podřazená 

- Slovní zásoba a tvoření slov 
- slova nadřazená, podřazená, souřadná a slova opačného 

významu 

  



 

- vyhledává v textu slova příbuzná    

 

- porovnává a třídí slova podle zobecněného 

významu – děj, věc, okolnost, vlastnost 

- rozlišuje slovní druhy v základním tvaru 
- užívá v mluveném projevu správné gramatické 

tvary podstatných jmen, přídavných jmen a 
sloves 

- Tvarosloví 

- třídění slov 
- seznamování se s některými slovními druhy 

- ohebné a neohebné slovní druhy 
- souvislý mluvený projev 

- význam slov 

  

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

- rozlišuje v textu druhy vět podle postoje 

mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné 

jazykové i zvukové prostředky 

- Skladba 

- věta a souvětí 

- spojky a jejich funkce, spojovací výrazy 
- druhy vět podle postoje mluvčího – výběr vhodných 

jazykových prostředků 

  

- odůvodňuje a píše správně: 

 i,í/y,ý po tvrdých a měkkých souhláskách i po 

obojetných souhláskách ve vyjmenovaných 

slovech 

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

 slova s ú/ů 
velká písmena na začátku věty a v typických 

případech vlastních jmen osob, zvířat a místních 
pojmenování 

- Pravopis 

- znalost správného pravopisu dle očekávaného výstupu 

  

 Literární výchova   

 

- čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a 

tempu literární texty přiměřeného věku 

- vyjadřuje své pocity z přečteného textu 

- Poslech literárních textů 

- reprodukce textu 
- přednes básně nebo úryvku prózy 
- líčení atmosféry příběhu 

  

 

- rozlišuje vyjadřování v próze a poezii, odlišuje 

pohádku od ostatních vyprávění 

- Základní literární pojmy 

- základy literatury – poezie (pojmy: báseň, rým, sloka, 
přednes), próza (pojmy: pohádka, povídka, postava, děj, 
prostředí) 

  

 

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

- Tvořivé činnosti s literárním textem 

- volná reprodukce textu 
- dramatizace pohádky, povídky nebo básně 

  

 

- orientuje se v neznámém textu 
- -Zážitkové čtení a naslouchání 

- mimočítanková četba 

  



4. ročník 
Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata a 

mezipředmětové vztahy 
Poznámky 

 Komunikační a slohová výchova   

Žák 

- čte s porozuměním přiměřeně náročné texty 

potichu i nahlas 

- orientuje se ve čteném textu a dokáže vybrat 

podstatné informace 

- reprodukuje text přiměřeně věku 

- ovládá věcné a praktické čtení 

- Čtení a naslouchání 

- čtení krátkých textů s porozuměním 
- důraz na správnou výslovnost 

- tiché čtení, orientace v textu 
- správný slovní přízvuk, intonace 

- věcné čtení 

- praktické a věcné naslouchání 

  

 
- zvládá techniku telefonování 

- popíše různé věci 
- rozpozná reklamu, chápe její význam i možnost 

jejího zneužívání 

- vybírá vhodná slova ke komunikace 

- vhodně intonuje, dodržuje tempo řeči, zařadí 
pauzu 

- rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a 

vhodně je užívá podle komunikační situace 
(podstatná jména) 

- Mluvený projev 

- upevnění techniky mluveného projevu 
- rozvoj komunikačních žánrů ( vypravování, popis, 

oznámení, reklama) 

- základní komunikační pravidla (telefonování, vzkaz na 
záznamníku) 

- rozvoj slovní zásoby 
- prohlubování neverbální komunikace 

- přízvuk, intonace 

  

 
- dbá na úpravný a písemný projev 

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

- píše správně po stránce obsahové i formální 
jednoduché žánry písemného projevu 

- Písemný projev 

- upevňování správných návyků psaní 

- technika psaní 
- formální úprava textu 

- různé žánry písemného projevu (adresa, blahopřání, 
vypravování, dopis,…) 

- jednoduché tiskopisy (podací lístek, složenka) 
- osnova vypravování 

  



 

 Jazyková výchova   

 
- porovnává významy slov 

- najde ve slově kořen, část předponovou a 

příponovou 

- pozná rozdíly mezi předložkou a předponou 
- rozlišuje slova citově zabarvená, slova spisovná a 

nespisovná 

- Slovní zásoba a tvoření slov 

- opakování významu slov (slova mnohoznačná, 

jednoznačná, protikladná, souznačná) 

- opakování slov nadřazených, podřazených a souřadných 
- slova citově zabarvená, spisovná a nespisovná 

- slabika, hláska, písmeno, abeceda 

- stavba slova: kořen slova, předponová a příponová část 
- rozlišení předpony a předložky 

  

 
- rozlišuje ohebné a neohebné slovní druhy 

- u sloves určí osobu, číslo, čas 

- pozná zvratné sloveso a neurčitek 
- časuje slovesa ve všech časech 
- zná vzory podstatných jmen a používá je u 

ostatních podstatných jmen 

- Tvarosloví 

- opakování ohebných a neohebných slovních druhů 
- opakování: slovesa (osoba, číslo) 

- pojem neurčitek: infinitiv 

- jednoduché a složené tvary sloves 
- časování sloves: čas přítomný, minulý a budoucí 

- opakování: rody podstatných jmen 
- vzory podstatných jmen 

  

 
- vyhledává základní skladební dvojici 

- najde podmět a přísudek 
- graficky znázorní základní skladební dvojici 

- užívá správné spojovací výrazy 

- Skladba 

- opakování: věta x souvětí 
- základní skladební dvojice 

- podmět (holý, rozvitý) 

- přísudek (holý, rozvitý) 

- grafické znázornění základní skladební dvojice 
- souvětí a šipky 
- grafické znázornění souvětí 

  

 
- píše správně i/y po obojetných souhláskách 

- rozlišuje správné koncovky podstatných jmen 

- zvládá základy syntaktického pravopisu 

- Pravopis 

- opakování: vyjmenovaná slova 
- vzory podstatných jmen 

- skloňování podstatných jmen: koncovky 
- shoda podmětu s přísudkem 

  

 Literární výchova   

 
- sleduje, posoudí a hodnotí úroveň čtenářských 

dovedností svých i ostatních spolužáků 

 

- Poslech literárních textů 

  

 

- orientuje se v neznámém textu 

- Zážitkové čtení a naslouchání 

- mimočítanková četba 

  

 
- přednáší vhodné literární texty zpaměti 

- volně reprodukuje text 

- Tvořivé činnosti s literárním textem 

- přednes textu 

- volná reprodukce textu 

  



 

- tvoří vlastní literární text na dané téma 

- vyjadřuje domy z četby a zaznamenává je 

- dramatizace 
- vlastní výtvarný doprovod 

- vlastní tvorba básně 

  

 

- porozumí základním literárním pojmům 

- Základní literární pojmy 

- literární druhy a žánry: hádanka, říkanka, verš, rým, báseň, 

pohádka, povídka, pověst 

  



5. ročník 
Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata a 

mezipředmětové vztahy 
Poznámky 

 Komunikační a slohová výchova   

Žák 

- čte s porozuměním přiměřeně náročné texty 

potichu i nahlas 

- rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu 

vhodném pro daný věk, podstatné informace 

zaznamenává 

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

- posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého 
sdělení 

- Čtení a naslouchání 

- čtení krátkých textů s porozuměním, praktické čtení 
- důraz na správnou výslovnost 

- tiché čtení, orientace v textu, 
- správný slovní přízvuk, intonace 

- věcné čtení, čtení jako zdroj informací 

- praktické a věcné naslouchání (pozorné, soustředěné, 
aktivní – zaznamenat slyšené, reagovat otázkami) 

  

 
- vede správně dialog, telefonický rozhovor, 

zanechá vzkaz na záznamníku 

- popíše různé věci 
- rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě 

- vybírá vhodná slova ke komunikaci 

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

- rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a 
vhodně ji užívá podle komunikační situace 

- Mluvený projev 
- upevnění techniky mluveného projevu vyjadřování závislé 

na komunikační situaci; 

- rozvoj komunikačních žánrů ( vypravování, popis, 

oznámení, reklama) 

- základní komunikační pravidla (telefonování, vzkaz na 

záznamníku ,oslovení, zahájení a ukončení dialogu, 

střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování) 

- rozvoj slovní zásoby 
- prohlubování neverbální komunikace (mimika, gesta) 
- přízvuk, intonace 

  

 
- píše správně po stránce obsahové i formální 

jednoduché komunikační žánry 

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

s dodržením časové posloupnosti 

- Písemný projev 

- upevňování správných návyků psaní 
- technika psaní 

- formální úprava textu 
- různé žánry písemného projevu (adresa, blahopřání, 

vypravování, dopis, omluvenka, popis, inzerát…) 

- jednoduché tiskopisy (přihláška, dotazník) 
- osnova vypravování 

  



 

 Jazyková výchova   

Žák 
- porovnává významy slov zvláště slova stejného 

nebo podobného významu a slova 

vícevýznamová 

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

- Slovní zásoba a tvoření slov 

- slova a pojmy, význam slov, slova jednoznačná a 

mnohoznačná, antonyma, synonyma, homonyma 

 

- stavba slova: kořen slova, předponová a příponová část a 
koncovka 

- Zvuková stránka jazyka 

- sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, 
souhlásek a souhláskových skupin, modulace souvislé řeči 

(tempo, intonace, přízvuk) 

  

 
- určuje slovní druhy plnovýznamových slov a 

využívá je v gramaticky správných tvarech ve 

svém mluveném projevu 

- rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary 

- Tvarosloví 

- Slovní druhy 
- 

- 
- Tvary slov 

  

 
- vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné 

základní skladební dvojici označuje základ věty 

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

- užívá vhodných spojovacích výrazů, podle 
potřeby projevu je obměňuje 

- Skladba 

- Věta jednoduchá, souvětí 
- základní skladební dvojice 

- podmět (holý, rozvitý) 
- přísudek (holý, rozvitý) 

  

 
- píše správně i/y po obojetných souhláskách 

- rozlišuje správné koncovky podstatných jmen 

 
- zvládá základy syntaktického pravopisu 

- Pravopis 

- opakování: vyjmenovaná slova 
- koncovky podstatných jmen 

- koncovky přídavných jmen (tvrdých a měkkých) 
- shoda přísudku s holým podmětem 

  

 Literární výchova   

Žák 
- sleduje, posoudí a hodnotí úroveň čtenářských 

dovedností svých i ostatních spolužáků 

 

- Poslech literárních textů 

  

 
- orientuje se v neznámém textu 

- Zážitkové čtení a naslouchání 

- mimočítanková četba 
  

 - Tvořivé činnosti s literárním textem   



 

- přednáší vhodné literární texty zpaměti 

- volně reprodukuje text podle svých schopností 

- tvoří vlastní literární text na dané téma 
- vyjadřuje domy z četby a zaznamenává je 

- přednes textu 
- volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu 

- dramatizace 

- vlastní výtvarný doprovod 
- vlastní tvorba básně 

  

 
- rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých 

textů 

- při jednoduchém rozboru literárních textů 

používá elementární literární pojmy 

- Základní literární pojmy 

- literární druhy a žánry: spisovatel, básník, kniha, čtenář, 

divadelní představení, herec, režisér, verš, rým přirovnání. 

  



Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vzdělávací obor: CIZÍ JAZYK 

Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK, 1. - 5. ročník ZŠ 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 

Znalost cizího jazyka přispívá k objevování a chápání jiných cizojazyčných kultur, prohlubuje u žáků toleranci k nim a je nedílnou součástí komunikace mezi lidmi. Anglický jazyk 
je důležitý cizí jazyk. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě. 

Výuka anglického jazyka v 1.- 5. ročníku tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání. Jde především o probuzení zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k učení 

se cizí řeči. 

Angličtina je jedním z jednacích jazyků mezinárodních organizací. Proniká však i do každodenního života dětí. S angličtinou se pravidelně setkáváme prostřednictvím nápisů na 
zboží v obchodech, v populární hudbě, ve filmu i při práci s počítačem. 

 

Obsah předmětu: 
Důraz je kladen na komunikační schopnosti žáků (nácvik porozumění mluvenému slovu, osvojení zvukové podoby angličtiny), čemuž je podřízena i výuka gramatiky. 
Výuka směřuje k tomu, aby žáci byli schopni dorozumět se s cizincem v běžných situacích a hovořit s ním o jednoduchých tématech. 

Žáci musí rovněž porozumět čtenému textu, který výběrem slov odpovídá jejich jazykové úrovni. 

 

Realizace výuky: 
Časová dotace: dle daného učebního plánu 
Místo realizace: v učebnách, zahradní učebna 

Dělení: na skupiny podle ročníků nebo na více skupin v rámci ročníků 
Formy a metody: frontální výuka, instruktáž, poslech, četba, pozorování, základy jednoduché konverzace – krátké dialogy, reprodukce textu v písemné a ústní formě, dramatizace 

textů. Je kladen důraz na samostatnou práci žáků, práci se slovníkem (4., 5. ročník) a jiné vyhledávání informací (encyklopedie, internet). Součástí vyučování jsou hry v lavicích i na 

koberci, soutěže jednotlivců i skupin, hádanky, doplňovačky a kvízy, reprodukce jednoduchých básniček a písniček, nacvičování dialogů a konverzace, pohybová improvizace – 

pantomima, hraní scének, jazykové hry, výukové programy na PC a různé zajímavé krátkodobé projekty 

Pomůcky a materiály: bohatý obrazový materiál v učebnici a v pracovním sešitě, zvukové nahrávky na CD, i-tools na Smartboard, MC, obrazový materiál, kartičky, slovníky (pokud 

možno i obrázkové), pexeso, domino, puzzle, názorné pomůcky, počítače, audiovizuální technika, magnetické tabule, mapy 

Žáci se aktivně podílí na tvorbě obrazových materiálů a některých pomůcek. 

 

Mezipředmětové vztahy: 
ČJ, M, Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda, HV, VV, TV, Informatika 

Pokud možno, je vhodné učivo prolínat do všech ostatních předmětů 

 

Projektové vyučování (realizace průběžně, vždy 1 – 2 projekty za školní rok): 
1. At Christmas – 1.- 5. ročník, 1 týden 



Průřezová témata: 
OSV - Kreativita – tvořivé dovednosti, dramatizace textů 

- Komunikace – konverzace na dané téma, dialogy, dramatizace textů (komunikace pomocí předmětů – tvorba přání k narozeninám, k Vánocům a k Velikonocům) 

- Rozvoj schopnosti poznávání (práce s hlavolamy, hádanky, vybarvování obrázků, vystřihování a správné zařazování obrázků) 
VDO - Občan, občanská společnost a stát – respektování kulturních odlišností jiného státu 

EGS - Evropa a svět nás zajímá – porovnání znalostí o ČR a VB (reálie VB, tvorba vlastního sdělení) 

- Objevujeme Evropu a svět – státy Evropy, které jsme navštívili o prázdninách 

MKV - Lidské vztahy – vztahy v rodině (My family, My friend) 
- Kulturní diference – porovnávání zvyků a tradic v ČR, VB a USA 

- Multikulturalita – existence rozdílů mezi „anglickou“ a „americkou“ angličtinou 
EV - Ekosystémy – společenstva např. v okolí lidských obydlí (On the Farm, Exotic Animals,…) 

MDV - Tvorba mediálního sdělení – tvorba pozvánky (My Birthday Party), tvorba slovních bublin do kreslených příběhů, tvorba vlastní knížky s příběhem, 

prezentace vlastního práce) 

 

 

Klíčové kompetence – výchovné a vzdělávací strategie: 
 

Kompetence k učení 

- Upevňujeme získané znalosti prostřednictvím písní, jednoduchých her, říkanek, a úlon na procvičení poslechu, psaní a čtení 
- Zadáváme žákům úkoly v podobě skládaček, vybarvování obrázků a procvičovacích cvičení v tzv. „tiché době“ a vede tak žáky k samostatné práci a pochopení probrané látky 

- Pomáháme žákovi vytvářet si svůj vlastní obrázkový slovník a později klasický slovníček se slovní zásobou. 

- Vedeme žáky k pochopení a porozumění textu v anglickém jazyce z různých zdrojů. 
- Učíme žáky schopnosti třídit a vyhledávat informace, prohlubujeme schopnosti použít různé informační zdroje (PC, slovník atd.). 
- Vytváříme dostatek situací k využití znalosti jazyka v praktickém životě. 

Kompetence k řešení problémů 

- Vedeme žáky k rozpoznání reálného problému na základě přečteného nebo slyšeného textu. 

- Konfrontujeme žáka s běžnými pokyny a činnostmi každodenního života prostřednictvím navozených situací a příběhů z učebnice. 

- Vybízíme žáky k odvozování slov pomocí obrázků, a zvukových efektů. 
- Necháváme žáky řešit různé hádanky, hlavolamy, a skládačky samostatně nebo ve skupině 

- Motivujeme žáky k využití získaných vědomostí a dovedností při hledání různých způsobů řešení problému. 
- Nabízíme žákům rady,jak si poradit si v dané problémové situaci. 

- Vedeme k určení správného postupu řešení problému. 

Kompetence komunikativní 

- Motivujeme žáky k efektivnímu rozšiřování slovní zásoby. 
- Vybízíme žáky ke komunikaci nejdřív pomocí pantomimy a postupně pomocí nejpoužívanějších slov a jednoduchých výrazů. 
- Zařazujeme do hodiny komunikativní říkanky a písničky. 

- Zařazujeme do hodin pravidelně úkoly, které musí žák řešit se svými spolužáky a domluvit se s nimi (v českém jazyce) na způsobu řešení. 

- Vytváříme situace k uplatnění získaných znalostí v podmínkách reálné komunikace. 
- Vedeme ke správné formulaci myšlenek a názorů v anglickém jazyce. 

- Učíme žáky kultivovanému projevu (ústnímu i písemnému). 

- Zařazujeme do hodin úkoly, při kterých se žák učí vyjádřit a obhájit svůj názor a učí se respektovat názory jiných 



Kompetence sociální a personální 

- Do výuky zařazujeme spolupráci při řešení úloh ve skupinách. 
- Pomáháme žákům při vytváření sebehodnocení a hodnocení druhých. 
- Zařazujeme do hodin dramatizaci příběhů různých lidí a zvířátek, žák se tak učí vcítit do rolí jiných. 

- Přiřazujeme žákům různé role v krátkých scénkách, žáci se v těchto rolích střídají. 

- Zadáváme žákům samostatné práce, které pak každý prezentuje před spolužáky. 
- Zařazujeme do hodin úkoly, které žáci plní ve dvojicích nebo ve skupinách, učí se tak spolupracovat s ostatními. 

Kompetence občanské 

- Vedeme žáky k odpovědnému přístupu ke studiu anglického jazyka. 
- Zařazujeme do hodin společné hry, při kterých žáci musí respektovat jejich pravidla. 
- Představujeme kulturní tradice v jiných zemích prostřednictvím písní a her. 

- Poukazujeme na zdravý životní styl postaviček příběhů v učebnici. 

- Vhodně volenými úkoly vybízíme žáka k seberealizaci pomocí osvojené slovní zásoby. 

Kompetence pracovní 

- Učíme žáky dodržovat zásady bezpečnosti při hodinách anglického jazyka. 
- Učíme žáky sebekritickému přístupu k vlastním schopnostem. 

- Spolu se žáky vytváříme efektivní pracovní postupy a pravidelně střídáme různé formy činností a způsoby práce. 

- Vyžadujeme od žáků dodržovat daná pravidla práce s učebnicí a pracovním sešitem 
- Vyžadujeme od žáků plnění svých povinností a systematickou práci na zadaných úkolech. 



Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací obor: Cizí jazyk 

Vyučovací předmět: Anglický jazyk 

1. ročník 
Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata a 

mezipředmětové vztahy 
Poznámky 

Žák 

 

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou 

sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i 

neverbálně 
-  zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu 

výuky setkal 

- rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je 
pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k 

dispozici vizuální oporu 

 
 

- zvuková podoba jazyka – fonetické znaky 

(pasivně), základní výslovnostní návyky 

 
- slovní zásoba – žáci si osvojí a umí 

používat základní slovní zásobu v 

komunikačních situacích probíraných 

tematických okruhů a umí ji používat v 

komunikačních situacích 

 

- tematické okruhy – domov, rodina, škola, 

zvířata 

 

- mluvnice – základní gramatické struktury a 
typy vět (jsou tolerovány elementární 

chyby, které nenarušují smysl sdělení a 

porozumění) 

  



Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací obor: Cizí jazyk 

Vyučovací předmět: Anglický jazyk 

2. ročník 
Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata a 

mezipředmětové vztahy 
Poznámky 

Žák 

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou 

sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i 

neverbálně 

- zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu 
výuky setkal 

- rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k 

dispozici vizuální oporu 

- rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je 

pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k 

dispozici vizuální oporu 

- přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení 

- píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy 

 

- zvuková a grafická podoba jazyka – 

fonetické znaky (pasivně), základní 

výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou 

a grafickou podobou slov 

 
- slovní zásoba – žáci si osvojí a umí 

používat základní slovní zásobu v 

komunikačních situacích probíraných 

tematických okruhů a umí ji používat v 

komunikačních situacích 

 

- tematické okruhy – domov, rodina, škola, 
oblékání, nákupy, zvířata, příroda, počasí 

 

- mluvnice – základní gramatické struktury a 
typy vět (jsou tolerovány elementární 

chyby, které nenarušují smysl sdělení a 
porozumění) 

  



Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací obor: Cizí jazyk 

Vyučovací předmět: Anglický jazyk 

3. ročník 
Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata a 

mezipředmětové vztahy 
Poznámky 

Žák 

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou 

sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i 

neverbálně 

- zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu 
výuky setkal 

- rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k 

dispozici vizuální oporu 

- rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je 

pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k 

dispozici vizuální oporu 

- přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení 

- píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy 

 

- zvuková a grafická podoba jazyka – 

fonetické znaky (pasivně), základní 

výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou 

a grafickou podobou slov 

 
- 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 v učebnici 

 

- tematické okruhy – domov, rodina, škola, 

volný čas, lidské tělo, jídlo, oblékání, 

nákupy, dopravní prostředky, kalendářní 

rok (svátky), zvířata, příroda, počasí 

 

- mluvnice – základní gramatické struktury a 

typy vět (jsou tolerovány elementární 

chyby, které nenarušují smysl sdělení a 
porozumění) 

  



Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací obor: Cizí jazyk 

Vyučovací předmět: Anglický jazyk 

4. - 5.ročník 
Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata a 

mezipředmětové vztahy 
Poznámky 

Žák 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou 

sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností pokud jsou pronášeny 

pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má 

k dispozici vizuální oporu 
- rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu 

a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu 

MLUVENÍ 

- aktivně se zapojí do jednoduchých rozhovorů 
- sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 

- odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, 
školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky 

pokládá 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

- vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k 

osvojovaným tématům 

- rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména 

pokud má k dispozici vizuální oporu 

PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 
- rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména 

pokud má k dispozici vizuální oporu 

PSANÍ 
- napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o 

sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a 

každodenního života 

- vyplní osobní formuláře 

 

- 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, povolání, lidské tělo, 

jídlo, oblékání, nákupy, bydliště, 

dopravní prostředky, kalendářní rok 

(svátky, roční období, měsíce, dny v 

týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí 

 

- mluvnice – základní gramatické 

struktury a typy vět (jsou tolerovány 

elementární chyby, které nenarušují 
smysl sdělení a porozumění) 

  



Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

Vyučovací předmět: MATEMATIKA, 1. – 5. ročník ZŠ 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 

Tato oblast učí porozumět základním matematickým postupům pojmům jejich vzájemným vztahům. Vede žáky k pochopení důležitosti tohoto oboru v běžném životě. Získané 
dovednosti slouží jako stavební kameny a zároveň součásti přírodovědných oborů, ekonomiky, techniky a informatiky. 

 

Obsah předmětu: 

Předmět je rozdělen na čtyři části: 

 

1. Čísla a početní operace 

Důraz je kladen na rozvoj schopnosti použití přirozených čísel k modelování reálných situací. 
Zaměřujeme se na přesné a stručné vyjadřování a užívání matematického jazyka pomocí dané symboliky. 

Výuka směřuje k tomu, aby žáci prováděli početní výkony s přirozenými čísly a dokázali řešit početní úlohy z praxe s užitím početních výkonů. 

 

2. Závislosti, vztahy, a práce s daty 

Důraz je kladen na rozpoznávání kvantitativních jevů a změn v běžném životě. 
Výuka směřuje k tomu, aby žáci výše uvedené změna a závislosti uměli analyzovat a převést do matematického jazyka (tabulky). 

 

3. Geometrie v rovině a v prostoru 

Důraz je kladen na rozlišení základních rovinných útvarů a jednoduchých těles, orientaci prostoru a porovnávání délek. 

Zaměřujeme se na zdokonalování grafického projevu (rýsování). 
Výuka směřuje k tomu, aby žáci byli schopni řešit polohové a numerické úlohy, se kterými se setkávají v běžném životě. 

 

4. Nadstandardní aplikační úlohy a problémy 

Důraz je kladen na pochopení a analýzu matematického problému, třídění údajů a navržení možnosti řešení. 
Výuka směřuje k tomu, aby žáci byli schopni logicky uvažovat a vnímali matematiku nejen jako vědu, ale i jako zábavu. 

 

 

Realizace výuky: 
Časová dotace: dle daného učebního plánu 
Dělení: Na skupiny v rámci třídy nebo jednotlivých ročníků 
Formy a metody: řízené vyučování, instruktáž, individuální žáků, práce ve dvojici, skupinové práce 

Pomůcky a materiály: učebnice, pracovní sešity a listy, sešity, rýsovací potřeby, počítadlo, kalkulačka, soubory různých drobných předmětů, obrazové materiály, audiovizuální 

technika, I tabule, výukové programy na počítačích 



Mezipředmětové vztahy: 
ČJ, AJ, PRV, PŘÍRODOVĚDA, VLASTIVĚDA, TV, HV 

 

Průřezová témata: 
OSV - Rozvoj schopností poznávání – rozvoj pozornosti, smysl. vnímání, cvičení dovedností zapamatování, kritéria násobení hry na cvičení 

pozornosti a zapamatování si 

- Komunikace - hry s přirozenými čísly 

- Kreativita - názorné tvoření slovních úloh, modelování 
- Kooperace a kompetice - skupinová práce nejen při řešení slovních úloh, obvod učebny, lavice 

EGS - Evropa a svět nás zajímá - počty obyvatel našich sousedů, porovnávání čísel –(délka řek, výška hor, budov,…) 

- Jsme Evropané – euro (znalost cizí měny) 

EV    - Základní podmínky života – voda – slovní úlohy o spotřebě vody –jednotky objemu 

- Lidské aktivity a problémy ŽP – odpady a hospodaření s odpady, druhotné suroviny – slovní úlohy, práce s tabulkami a grafy 

 

Klíčové kompetence – výchovné a vzdělávací strategie: 
 

Kompetence k učení 

- Vedeme žáky k využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech (odhady, měření a porovnávání velikostí a vzdáleností, orientace). 
- Rozvíjíme paměť žáků prostřednictvím numerických výpočtů. 

- Vytváříme zásoby matematických nástrojů (početních operací, algoritmů,metod řešení úloh) a k efektivnímu využívání osvojených vědomostí. 

Kompetence k řešení problémů 

- Vedeme žáky k rozvíjení logického myšlení, ke kritickému usuzování a srozumitelné argumentaci prostřednictvím řešení matematických problémů. 
- Společně přemýšlíme nad určením správného postupu řešení problému a rozvíjením spolupráce. 
- Provádíme rozbor problému a plánu řešení, odhadování výsledků, volbu správného postupu k vyřešení problému a vyhodnocování správnosti výsledku vzhledem k podmínkám 

úlohy nebo problému. 

Kompetence komunikativní 

- Vedeme žáky k přesnému s stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky, prováděním rozborů a zápisů při řešení úloh a ke zdokonalování 

grafického projevu. 

- Nabízíme žákům takové příklady, kdy mohou rozvíjet spolupráci při řešení problémových úloh vyjadřujících situace z běžného života. 

Kompetence sociální a personální 

- Vedeme žáky ke vnímání složitosti reálného světa a jeho porozumění, k rozvíjení zkušenosti s matematickým modelem. 
- Přivádíme žáky k poznání, že realita je složitější než její matematický model. 

Kompetence občanské 

- Vedeme žáky k soustavné sebekontrole při každém kroku postupu řešení. 
- Směřujeme žáky k rozvíjení systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti. 

Kompetence pracovní 

- Učíme žáky utvářet pracovní návyky i v jednoduché samostatné i týmové činnosti. 

- Vedeme žáky k šetrnému zacházení s pomůckami, s knihami. 
- Pomáháme žákům vytvářet efektivní pracovní postup. 



Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 

Vyučovací předmět: Matematika 

1. ročník 
Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata a 

mezipředmětové vztahy 

Poznámky 

Žák 

- počítá předměty v daných souborech 
- vytváří soubory (1 – 5) 

- čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla 
(1 – 5) 

- používá znaménka +, , , , = 

- Obor přirozených čísel 

- vytváření představ o jednotlivých číslech na základě 

názoru 

- přirozená čísla 1 – 5, numerace vidění počtu věcí do ř 

- rozklad čísel 

  

 

- užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 

- řeší a tvoří jednoduché úlohy, ve kterých 
aplikuje osvojené početní úkony 

- Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly 
- tvoření slovních úloh žáky bez použití početních výkonů 

- porovnávání počtu věcí 
- sčítání a odčítání přirozených čísel (do 5) 
- slovní úlohy doplněné příkladem (do 5) 

  

 

- počítá předměty v daných souborech 

- užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 
- provádí zpaměti jednotlivé početní operace 

s přirozenými čísly 

- orientuje se v prostoru 
- užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 

- počítá předměty v daných souborech 0 – 20 

- při porovnávání čísel přesně určí rozdíl 

mezi čísly 

- Obor přirozených čísel 

- přirozená čísla 1 – 10, numerace vidění počtu věcí do 10 
- rozklady čísel do 10 

- sčítání a odčítání přirozených čísel do 10 
- názorné zavedení jednoduché slovní úlohy ze života 

pomocí činností (manipulace s věcmi a penězi) 

- orientace v prostoru 

- automatizace spojů, sčítání a odčítání do 10 

- porovnávání počtu věcí 
- porovnávání čísel bez zápisu znamének nerovnosti 

- přirozená čísla do 20 – numerace 
- sčítání a odčítání v druhé 10 s využitím analogie s první 10 

(bez přechodu přes 10) 

- vztahy o několik více, o několik méně 
- slovní úlohy ze života (obor do 20) 

  

 

- rozezná, pojmenuje a popíše základní 

rovinné útvary 

- rýsuje přímé čáry 

- Základní útvary v rovině 

- poznávání geometrických tvarů a těles 

- rýsování přímých čar 

  



2. ročník 
Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata a 

mezipředmětové vztahy 
Poznámky 

Žák 

- počítá předměty v daných souborech 
- rozkládá čísla do 20 
- provádí jednotlivé početní operace 

přirozenými čísly do 20 

- Obor přirozených čísel 

- rozklady čísel do 10 
- numerace do 20 

- porovnávání čísel 
- automatizace spojů, sčítání a odčítání do 20 

- jednoduché slovní úlohy spojené s názorem 
- sčítání a odčítání s přechodem 10 

  

 

- počítá předměty v daných souborech do 

100 

- užívá a zapisuje přirozená čísla do 100 

- užívá lineární uspořádání a zobrazí čísla na 
číselné ose 

- pomocí číselné osy zakreslí 

- Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly 

- přirozená čísla do 100 – numerace 
- vytváření představ čísle do 100, na základě názoru 
- posloupnost přirozených čísel 

- počítání po desítkách, jednotkách v různých desítkách 

- čtení a zápis čísel, číselná osa 

- zaokrouhlování čísel na 10, na základě práce s číselnou 

osou 

  

 

- sčítá a odčítá čísla do 100 s přechodem 10 

- řeší jednotlivé slovní úlohy a tvoří je 
- sčítá a odčítá dvojciferná čísla do 100 

- Sčítání a odčítání přirozených čísel 

- sčítání a odčítání v oboru do 100 
- sčítání a odčítání násobku 10 
- sčítání a odčítání v jednotlivých desítkách 

- sčítání a odčítání s přechodem 10 

- sčítání a odčítání dvojciferných čísel 

- tvoření jednotlivých slovních úloh k jednotlivým typům 

příkladů na sčítání a odčítání 

  

 

- zná násobky 1, 2, 5, 10, 3, 4 a používá je ve 
slovních úlohách 

- Násobilka 
- názorné zavedení násobků 1, 2, 5, 10, 3, 4, které je 

odvozeno z opakovaného přičítání stejných čísel 

- slovní úlohy – několikrát více, několikrát méně 

  

 

- rozezná a pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednotlivá tělesa 

- rozlišuje přímku, křivku 

- rýsuje, měří a odhaduje délku úsečky 
- orientuje se v čase 

- základní jednotky délky 
- provádí jednoduché převody jednotek času 

- Základní útvary v rovině i v prostoru 
- geometrické tvary – rovinné a prostorové 
- rovné a křivé čáry 

- rýsování úseček 

- měření délek, jednotky délky (cm, m) 

- jednotky času (minuta, hodina) 

  



 

    



3. ročník 
Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata a 

mezipředmětové vztahy 
Poznámky 

Žák 

- počítá předměty v daných souborech 
- Přirozená čísla 

- počítání do 20 s přechodem přes 10 
- numerace do 100 

- sčítání a odčítání v oboru do 100 
- slovní úlohy (o několik více, o několik méně) 

  

 

- provádí písemné jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly do 100 

- řeší a tvoří úlohy s následnou kontrolou 

- Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly 

- sčítání a odčítání do 100 
- písemné sčítání do 100 

- písemné odčítání do 100, zkouška správnosti 
- slovní úlohy (porovnávání rozdílem) 

  

 

- provádí operace násobení a dělení 

- řeší slovní úlohy s využíváním násobení a 
dělení 

- řeší složené příklady i slovní úlohy se 
závorkami 

- doplňuje tabulky 

- Násobilka 

- násobení a dělení v oboru do 100 
- slovní úlohy (několikrát více, několikrát méně) 

- násobení dvojciferných čísel jednociferným číslem 
- užití závorek (dva početní úkony) 

- tabulka násobků 

  

 

- čte, porovnává a zapisuje přirozená čísla do 

1000 

- užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 
- zobrazí čísla na číselné ose 

- sčítá a odčítá zpaměti i písemně trojciferná 
čísla do 1000 

- odhaduje a následně ověřuje výsledky 

- řeší složené slovní úlohy 

- Přirozená čísla a početní operace s přirozenými čísly 

- přirozená čísla do 1000 (numerace) 
- počítání do 100, 10, 1 

- čtení a zápis čísel 
- číselná osa 

- porovnávání čísel 

- zaokrouhlování čísel na 10, 100 
- sčítání a odčítání v oboru do 1000 

- sčítání a odčítání zpaměti 
- písemné sčítání dvou trojciferných čísel + odhady výsledků 

- kontrola výpočtu sčítáním 
- slovní úlohy se dvěma početními úkony 

  

 

- rýsuje přímku, úsečku 

- rozlišuje a pojmenuje vzájemnou polohu 
přímek 

- určuje polohu bodu 
- používá základní jednotky délky 

- ve čtvercové síti vyznačí čtverec a obdélník 
- provádí jednoduché převody jednotek 

- Základní útvary v rovině a v prostoru 

- rýsování přímek – vzájemná poloha rýsování úseček 
- bod ležící na přímce i mimo ní 

- jednotky délky 

- čtverec, obdélník 
- prostorová představivost 

- jednotky času 
- převody jednotek 

  



4. ročník 
Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata a 

mezipředmětové vztahy 

Poznámky 

Žák 

- čte, zapisuje, porovnává přirozená čísla do 

1000 

- zobrazuje čísla na číselné ose 

- zaokrouhluje na 10, 100, 1000 
- řeší slovní úlohy 
- provádí zpaměti početní operace 

- Obor přirozených čísel 

- číselný obor do 1000 
- čtení, psaní čísel 

- desítková soustava 

- porovnávání čísel 

- číselná osa 
- zaokrouhlování 

- pamětné početní úkony 

- slovní úlohy 

  

 

- provádí základní spoje násobení a dělení 

- násobí 10 a 100 

- řeší složené slovní úlohy dle názoru 

- u dělení se zbytkem provádí kontrolu 
výsledku násobení 

- provádí odhady s následnou kontrolou 
počtů 

- Násobilka 

- základní spoje násobení a dělení 
- násobení a dělení 10 a 100 

- písemné sčítání a odčítání se zkouškou 

- složené slovní úlohy 

- dělení se zbytkem 
- násobení a dělení jednociferným číslem odhady výsledků, 

zkouška 

  

 

- čte, zapisuje, porovnává přirozená čísla do 
10 000 

- zaokrouhluje na 10, 100, 1000 

- provádí písemné násobení a dělení 

jednociferných čísle 

- čte, zapisuje, porovnává přirozená čísla do 

1000 

- provádí početní operace v oboru 
10 000 – 100 000 

- Zápis čísla v desítkové soustavě, číselná osa 

- číselný obor do 10 000 
- čtení, psaní čísel 
- desítková soustava 

- porovnávání čísel 
- číselná osa 

- násobení a dělení 10, 100, 1000 
- čísla větší než 100 000 

- čtení, psaní čísel 
- desítková soustava 

- porovnávání čísel 
- číselná osa 

- zaokrouhlování na 10, 100, 1000, 10 000, 100 000 
- paměťové a písemné sčítání a odčítání od 10 000 

do 100 000 

  

 

- násobí písemně dvojciferným činitelem, 

provádí zkoušku 

- používá vztah přímé úměrnosti – doplňuje 
do tabulky 

- doplňuje do tabulky násobky 10, 100, 1000 

- Násobilka 

- paměťové násobení 10, 100, 1000 
- písemné násobení dvojciferným číslem, zkouška 

- přímá úměrnost 

- obor do 1 000 000 
- čtení a psaní, porovnávání čísel 

  



 

- čte, zapisuje, porovnává přirozená čísla do 

1 000 000 
- písemně dělí a provádí zkoušku násobením 

- číselná osa 
- zaokrouhlování 10, 100, 1000, 10 000, 100 000 
- písemné dělení jednociferným dělitelem + zkouška 

  

 

- provádí početní operace s přirozenými čísly 

- řeší slovní úlohy 
- provádí písemně dvojcifernými činiteli, 

provádí zkoušku 

- Obor přirozených čísel 

- písemné početní úkony s přirozenými čísly 
- slovní úlohy do 1 000 000 

- písemné násobení dvojciferných čísel v oboru do 1 000 000 
- písemné násobení dvojciferným činitelem + zkouška 

  

 

- znázorňuje a zapisuje celek, část, zlomek 

- používá pojmy čitatel, jmenovatel, 
zlomková čára 

- názorně vyznačuje a zapisuje ½,… 
- porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným 

jmenovatelem a řeší jednoduché slovní 

úlohy na určení ½,... daného počtu 

- Zlomky 

- zlomky 
- pojmy 

- čtení zlomků 
- názorné vyznačení 
- zlomky s různým činitelem od 1 

- řešení jednoduchých nerovnic 

- porovnávání, sčítání a odčítání zlomků se stejným 

jmenovatelem 

  

 

- rýsuje přímky, úsečky, poloměr, lomené 

čáry, rovnoběžky, různoběžky, kolmice 

- rozlišuje a znázorňuje polohy bodů 
v rovině, popisuje písmeny 

- používá a převádí jednotky délky 

- narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 
- užívá jednoduché konstrukce kružnic a 

trojúhelníků 

- dotváří obrazce podle osy souměrnosti 

- vypočítá obvody obdélníku, čtverce, 
trojúhelníku 

- používá vzorec pro výpočet obsahu 

rovinných útvarů 

- rozpozná a popíše tělesa 

- Základní útvary v rovině i v prostoru 

- přímky, body, úsečky, polopřímky, různoběžky 
- střed, osa, úsečky 

- rýsování trojúhelníku 
- pravý úhel 

- převod jednotek 

- kolmé přímky 
- rovnoběžky 

- rovinné geometrické tvary 

- obdélník, kružnice – kruh, čtverec, trojúhelník 
- souměrná osa 

- obvod obdélníku, čtverce, trojúhelníku 

- obsah obdélníku, čtverce 

- jednotky obsahu 
- grafický součet, rozdíl a násobek úsečky 

- tělesa 

  



 

 

5. ročník 
Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata a 

mezipředmětové vztahy 

Poznámky 

Žák 

- využívá při pamětném i písemném počítání 

komutativnost a asociativnost sčítání a 

násobení 
- provádí písemné početní operace v oboru 

přirozených čísel 

- zaokrouhluje přirozená čísla, provádí 
odhady a kontroluje výsledky početních 

operací v oboru přirozených čísel 

- řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje 
osvojené početní operace v celém oboru 

přirozených čísel 

- Číslo a početní operace 

- obor přirozených čísel 
- zápis čísla v desítkové soustavě, číselná osa 

- násobilka 

- vlastnosti početních operací s přirozenými čísly 

- písemné algoritmy početních operací 

  

 

- znázorňuje a zapisuje celek, část, zlomek 

- používá pojmy čitatel, jmenovatel, 
zlomková čára 

- názorně vyznačuje a zapisuje ½,… 
- sčítá zlomky se stejným jmenovatelem a 

řeší jednoduché slovní úlohy na určení ½,... 

daného počtu 

- Zlomky 

- zlomky 
- pojmy 

- čtení zlomků 

- názorné vyznačení 
- zlomky s různým činitelem od 1 

- řešení jednoduchých nerovnic 
- sčítání zlomků se stejným jmenovatelem 

  

 

- přečte zápis desetinného čísla 

- vyznačí desetinné číslo na číselné ose 

- písemně sečte, odečte, vynásobí desetinná 

čísla 

Desetinná čísla 

- zápis desetinného čísla 
- desetinné číslo na číselné ose 

- početní operace s desetinnými čísly 

  

 

 

- vyhledává, sbírá a třídí data 

- čte a sestavuje jednoduché tabulky a 
diagramy 

- přečte i znázorní stupně na teploměru i 

v poloze „-„ 

 
 

- Závislosti, vztahy a práce s daty 

- závislosti a jejich vlastnosti 
- diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády,modely, teploměry 

  



 

- narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 

(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); 

užívá jednoduché konstrukce 

- sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku 

lomené čáry, obvod mnohoúhelníku 

sečtením délek jeho stran 

- sestrojí rovnoběžky a kolmice 

- určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a 

užívá základní jednotky obsahu 

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

- Geometrie v rovině i v prostoru 

- 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 

- vzájemná poloha dvou přímek v rovině 
- obvod a obsah obrazce 

- osově souměrné útvary 
- 

  

Žák 
- řeší jednoduché praktické slovní úlohy a 

problémy, jejichž řešení je do značné míry 

nezávislé na obvyklých postupech a 

algoritmech školské matematiky 

- Nestandardní aplikační úlohy a problémy 

- tzv. „problémové úlohy“ 
  



 

Vzdělávací oblast: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Vyučovací předmět: INFORMATIKA, 5. ročník ZŠ 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 

 
Vzdělávací oblast informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti – získat elementární dovednosti v ovládání 
výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat e ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. 

 

Obsah předmětu: 
 

Rozdělení na 3 oblasti: 

 

- Základy práce s počítačem 

- Vyhledávání informací a komunikace 
- Zpracování a využití informací 

 

Důraz je kladen na seznámení se základními částmi počítače, na schopnost ovládání počítače s přihlédnutím k věku žáků a jeho prostřednictvím vyhledávat informace. 
Vedeme žáky k práci s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru. 

Výuka směřuje k tomu, aby žáci vnímali počítač jako kamaráda a pomocníka při získávání informací potřebných ke svému dalšímu studiu. Používali počítač jako komunikační 

prostředek s okolním světem. Dodržovali pravidla jeho správné obsluhy. 

 

Realizace výuky: 
Časová dotace: 5.ročník 1 hodina týdně 
Místo realizace: počítačová učebna 

Dělení: na skupiny podle ročníků, na skupiny v rámci jednoho ročníku 

Formy a metody: individuální práce na počítači, práce dle výukových programů, výklad učitele, vlastní vyhledávání informací 
Pomůcky a materiály: počítače, výukový software, tiskárna, obrazový materiál, IT tabule 

 

Mezipředmětové vztahy: 
ČJ, MA, AJ, Prvouka, Vlastivěda, Přírodověda, VV 

 

Průřezová témata: 
OSJ   - Rozvoj schopností poznávání – zrak. vnímání ,rozvoj pozornosti při práci na počítači 

- Seberegulace a sebeorganizace – samostatná práce na počítači 

- Psychohygiena – pozitivní naladění mysli, chápání počítače jako pomocníka při práci 
- Kreativita – rozvoj kreativity při kreslení na počítači 

- Komunikace – rozvoj slovní zásoby, počítač – prostředek komunikace 
EV    - Ekosystémy – poznávání ekosystémů prostřednictvím výukových programů 

MV   - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – nalezení důležité informace při práci s internetem 



- Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - rozlišení reklamy od zprávy 

 

Klíčové kompetence - výchovné a vzdělávací strategie: 
 

Kompetence k učení 

- Vedeme žáky k využívání moderních informačních a komunikačních technologií. 

Kompetence k řešení problémů 

- Pracujeme na vytváření schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem algoritmické myšlení. 
- Společně se žáky se podílíme na určení správného postupu řešení problému, rozvíjení spolupráce a důvěry ve své vlastní schopnosti. 

Kompetence komunikativní 

- Vedeme žáky k využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení efektivnosti učení a ke komunikaci ve všech směrech vůbec. 
- Nabízíme žákům tvořivé využívání prostředků výpočetní techniky při prezentaci výsledků své práce. 

Kompetence sociální a personální 

- Učíme žáky respektovat práva k duševnímu vlastnictví při využívání software. 
- Vedeme žáky k pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i sociálních jevů a procesů. 

Kompetence občanské 

- Vytváříme u žáků představu o zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu či jiných médiích. 
Kompetence pracovní 

- Vedeme žáky k šetrné práci s výpočetní technikou. 



Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 

Vyučovací předmět: Informatika 
 

5. ročník 
Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 

mezipředmětové vztahy 
Poznámky 

 

Žák 

- pozná jednotlivé části počítače a ví, k čemu 
slouží 

 

Základy práce s počítačem 

- části počítače 

 
 

- zapnutí a vypnutí počítače 

 
 

- ovládání PC myší 

 

- ovládání PC klávesnicí 

 

 

 

- orientace na ploše PC 

 

- práce se složkami a soubory 

  

- sám správně zapne a vypne počítač a ví, 
kdy má zapnout a vypnout monitor 

- používá kliknutí a dvojklik 

- ovládá alfanumerickou a numerickou část 
klávesnice 

- přepínače 

- pohyb po textu 

- najde v nabídce Start potřebný program 

- dokáže: prohlédnout soubor, složku 

v průzkumníku 

- vytvořit novou složku, soubor 
- přejmenovat složku, soubor 

- vyhodit soubor, složku do koše 

 
 

- formátuje písmo, odstavec, odrážky či 

číslování 

- přesunuje text v dokumentu 
- náhledem se na text podívá 

- vytisknu připravený dokument 

 

Zpracovávání a využití informací 

- práce s programem Word 

  

- formátuje tabulky 

- vytvoří dokument s tabulkou 
- přesunuje text i tabulku z dokumentu do 

dokumentu 

 



 

 
 

- spustí a pracuje s výukovými programy 

 
 

- práce s programy 

  

 

- spustí program Mozilla Firefox 

- zapíše adresu do správného pole 

- sám se správně přihlásí na svoji školní 
adresu 

-  vyhledává na příslušných www stranách 
zadané informace 

- pod vedením učitele navštěvuje stránky 
vhodné pro svou věkovou kategorii 

- napíše e-mail zprávu 
- přečte a odpoví na zprávu 

- přepošle zprávu 

- otevře a uloží přílohu 

 

- chrání si svá osobní data při práci 

s internetem a zvažuje, kdy je zveřejnit 

Vyhledávání informací a komunikace 

- připojení k internetu 

 

 

 

 

 

 
- elektronická pošta 

 

 

- ochrana osobních dat 

 

Doporučené stránky: 

www.detskyinternet.cz 

www.detskyweb.cz 

www.zabavnik.cz 

www.alik.cz 

www.radiodomino.cz 

 

www.ext-rozhlas.cz/deti/portal 

www.ekamarad.cz 

www.moje1noviny.cz 

www.iabc.cz 

www.ezavinac.cz 

www.krysa.cz 

www.ctyrlistek.cz 

www.volny.cz/vesely.marek 

(matematické pohádky) 

 

www.origami.cz 

www.triky.navod.cz 

www.harrypotter.detskyinternet.cz 

www.zviratka.cz 

www.letadla.pinknet.cz 

www.auta5p.hyperlink.cz 

www.ssakhk.cz/autokatalog 

http://www.detskyinternet.cz/
http://www.detskyweb.cz/
http://www.zabavnik.cz/
http://www.alik.cz/
http://www.radiodomino.cz/
http://www.ext-rozhlas.cz/deti/portal
http://www.ekamarad.cz/
http://www.moje1noviny.cz/
http://www.iabc.cz/
http://www.ezavinac.cz/
http://www.krysa.cz/
http://www.ctyrlistek.cz/
http://www.volny.cz/vesely.marek
http://www.origami.cz/
http://www.triky.navod.cz/
http://www.harrypotter.detskyinternet.cz/
http://www.zviratka.cz/
http://www.letadla.pinknet.cz/
http://www.auta5p.hyperlink.cz/
http://www.ssakhk.cz/autokatalog


Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

Vzdělávací předmět: PRVOUKA, 1.- 3. ročník ZŠ 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 

 
Svým obsahem i výchovným zaměřením otevírá vzdělávací oblast Člověk a jeho svět cestu k utváření základních životních postojů a hodnotových orientací žáka. Předkládá nové 

poznatky a dovednosti z různých oblastí života. Vytváří základní představy o nejběžnějších skutečnostech a zákonitostech v přírodě i společnosti, o lidských činnostech, výtvorech a 
vztazích i o nedůležitějších podmínkách života. Vytváří a posiluje u žáků vnímavý vztah k jejich okolí. 

Pomáhá jim formovat základní vztah k životu, vlastní osobě, jiným lidem a živočichům, lidským činnostem, k předmětům, které lidé vytvořili, k životnímu prostředí domova a 
přírody nejbližšího okolí. Učí je jednat a rozhodovat se v běžných i méně obvyklých životních situacích, spoléhat se na sebe, ale i na možnou pomoc jiných. 

Učí žáky vnímat krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je pozorovat, přemýšlet o nich a chránit je. 

Učí žáky vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu život, jeho přednostem i problémům ( včetně situací ohrožení, učí se vnímat současnost jako výsledek 
minulosti a východisko do budoucnosti). 

 

Obsah předmětu: 

 
Předmět je rozdělen do 5 částí: 

1. Místo, kde žijeme 

2. Lidé kolem nás 

3. Lidé a čas 

4. Rozmanitost přírody 

5. Člověk a jeho zdraví 

 
Místo, kde žijeme 

Důraz je kladen na poznávání a orientaci nejbližšího okolí, na chápání vztahů a organizaci života v rodině, ve škole, obci a společnosti, na praktické poznávání místních i regionálních 

skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků 
(např. v dopravní výchově). 

Výuka směřuje k tomu, aby žáci získali kladný vztah k místu bydliště, regionu a vlasti. Vedeme žáky k získání základních znalostí o státních symbolech a armádě ČR. 

 

Lidé kolem nás 

Důraz je kladen na získávání znalostí o základních a širších příbuzenských vztazích v rodině. Učíme je chápat význam a potřebu různých povolání a pracovních činností. Vedeme žáky 

k dodržování pravidel slušného chování a toleranci. 

Výuka směřuje k tomu, aby žáci chápali život v rodině, význam a vztahy jednotlivých členů. Aby vysvětlili některá povolání a jejich význam pro společnost. Snažíme se o to, aby si 

žáci uvědomovali existence základních lidských práv. Seznamujeme žáky se světem financí a s problémy, které provázejí soužití lidí, celou společnost nebo i svět (globální problémy). 

Učíme žáky obhájit své názory a tolerovat odlišnosti všeho druhu. 

 

Lidé a čas 

Důraz je kladen na orientaci v čase a časový řád, na rozlišení událostí v současnosti a minulosti. Seznamujeme žáky s historií našeho regionu. 
Výuka směřuje k tomu, aby žáci využívali časové údaje při řešení různých situací v denním životě a rozlišovali děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti.. 

 

Rozmanitost přírody 



Důraz je kladen na rozlišení živé a neživé přírody, zkoumání vztahů jednotlivých organizmů. Upevňujeme v žácích základy ochrany životního prostředí. 
Výuka směřuje k tomu, aby žáci objevovali a zjišťovali propojenost prvků živé a neživé přírody a chápali princip života na Zemi. V důsledku pochopení výše uvedených vztahů se 

ohleduplně chovali k přírodě. 

 

Člověk a jeho zdraví 

Důraz je kladen na elementární znalosti o lidském těle, péči o zdraví – zdravou výživu. Dbáme na dodržování zásad bezpečného chování. 
Výuka směřuje k tomu, aby žáci využívali poznatků o lidském těle, uplatňovali základní hygienické návyky a aby pečovali o své zdraví, dodržovali zásady 

zdravé výživy a znali rizika střetů s návykovými látkami, odhadli hranici bezpečného chování, v případě nebezpečí čí úrazu uměli správně zareagovat. 

 

Realizace výuky: 
Časová dotace: 1. – 3. roč. 2 hod týdně 
Místo realizace: třída, zahradní učebna, školní družina, příroda v okolí školy 

Dělení: skupiny v rámci jednotlivých ročníků 
Formy a metody: výklad učitele, rozhovor učitel – žáci, řízených rozhovorů žák – žák, skupinovou činností, prací s učebnicí, pokusů, pozorováním přírody, vyvozováním učiva na 

základě znalostí žáků 

Pomůcky a materiály: učebnice, pracovní sešity, pracovní listy, I tabule, výukové programy, mapy, obrazový materiál, ukázky a příklady přírodnin, encyklopedie, atlasy 

 

Mezipředmětové vztahy: 
ČJ, MA, AJ, TV, HV, VV, PČ 
Základní podmínky života – voda, ovzduší, půda, energie 

 

Průřezová témata: 
OSV - Rozvoj schopností poznávání – smyslové poznávání 

- Sebepoznání a sebepojetí – moje tělo 

- Psychohygiena 

- Kooperace a kompetice 

VDO - Občanská společnost a škola 

MKV- Kulturní diference 

- Lidské vztahy 

- Multikulturalita 

EV - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

- Vztah člověka k prostředí – naše obec, prostředí a zdraví 

 

Klíčové kompetence – výchovné a vzdělávací strategie: 
 

Kompetence k učení 

- Podporujeme žáky v objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by do budoucna mohl uspět. 
- Vedeme žáky k poznání podstaty zdraví a příčin nemocí, k upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v různých situacích. 

Kompetence k řešení problémů 

- Vedeme žáky k poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, k jednání a chování na základě společně vytvořených a obecně uplatňovaných pravidel soužití, k plnění povinností a 

společných úkolů. 



- Učíme žáky vnímat nejrůznějších problémové situace ve škole i mimo ni. 
- Společně využíváme získané dovednosti při řešení problému a k nalézání různých variant. 

- Podílíme se na rozvoji spolupráce a důvěry ve své vlastní schopnosti. 

Kompetence komunikativní 

- Vytváříme dostatek situací, které vedou k rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních 

projevech, názorech a výtvorech. 

- Dáváme žákům příležitost k samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci i v méně běžných situacích, 

k poznávání a ovlivňování své jedinečnosti. 

Kompetence sociální a personální 

- Směřujeme žáky k přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí. 

Kompetence občanské 

- Vedeme žáky k utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při jejich ochraně. 

Kompetence pracovní 

- Snažíme se utvářet sebekritický přístup k vlastním schopnostem. 

- Učíme žáky vytvářet si pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti. 
- Vedeme žáky k šetrnému zacházení s pomůckami, nástroji a nářadím. 

- Dbáme na dodržování zásad bezpečnosti při práci (pokusy a pozorování). 

- Společně vytváříme efektivní pracovní postup. 



 

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět: Prvouka 

1.-3.ročník 
Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata a 

mezipředmětové vztahy 
Poznámky 

 Místo, kde žijeme   

Žák 

1. ročník 

- uvede plnou adresu 

- orientuje se v členění domu 
- vysvětlí rozdíl mezi domem a bytem 

- dopraví se bezpečně do školy a zpět 
- řekne jméno svého učitele 

- pojmenuje obec a obce v okolí 

- zná název našeho státu 

- ví jméno prezidenta 

2. ročník 

- napíše plnou adresu a telefon 
- ví, že tyto informace nepodáváme cizím lidem 
- vysvětlí rozdíl v pojmech domov a dům 

- zná funkce jednotlivých prostorů domu a bytu 

- orientuje se bezpečně ve školním prostředí 
- zdůvodní účel jednotlivých školních prostor 

- zná jméno svého učitele, ředitele 

- orientuje se v části obce, kde bydlí 

- zná nejdůležitější místo obce 

- v případě potřeby použije telefonní číslo policie, 
zdrav., hasičů 

- zná pojem riziková místa a situace 

- rozlišuje pojmy vlast a cizina 

- uvede hlavní město republiky 

3. ročník 

- bezpečně se pohybuje v okolí svého bydliště 
- zná pojem riziková místa a situace 

- pojmenuje dopravní značky svislé i vodorovné 

- dodržuje základní dopravní pravidla chodce 
- zná dopravní spojení z obce do okolních míst 

- vyjádří polohu místní krajiny vzhledem k vyšším 
územním celkům 

- zná zemědělské, průmyslové, rekreační a chráněné 

 

- vyznačí v plánu místo svého bydliště 

- vyznačí v jednoduchém plánu místo své školy 
- určí a vysvětlí polohu svého bydliště vzhledem 

ke státu 

- určí světové strany v přírodě i dle mapy 
- rozlišuje symboly našeho státu a jejich význam 

- zná a dokáže vysvětlit pojem riziková místa a 

situace 

  



 

oblasti místního regionu 
- pracuje s turistickou mapou Vyškovská, porozumí 

smluvním značkám 

- vyjmenuje světové strany 
- vyznačí směrovou růžici 

- orientuje se v jednoduchém plánku dle směrové růžice 

- vyjmenuje a popíše státní symboly 

- zná jméno prezidenta a premiéra ČR 

- vyjmenuje sousední státy ČR 

   

 Lidé kolem nás   

1. ročník 

- zná členy základní rodiny 
- charakterizuje role členů v základní rodině 

- vysvětlí pojem neúplná rodina 

- popíše život rodiny 

- najde rozdíly mezi všedním dnem a svátkem 

v rodinném životě 

- vyjmenuje profesi svých rodičů 

- pomáhá starším a nemocným 

- vnímavě pozoruje svět kolem sebe 
- právo a povinnost žáka 

2. ročník 
- rozlišuje širší příbuzenské vztahy 
- charakterizuje role členů širší rodiny 

- orientuje se v profesích svých příbuzných 

- vysvětlí rozdíl mezi pracovním dnem, pracovním 
volnem, dovolenou a prázdninami 

- znázorní (kresbou, dramatizací) rodinnou akci 

(oslavu) 

- zná a v praxi využívá pravidla slušného chování 

- dovede vyprávět o světě kolem sebe 

- dovede položit otázku o problematice světa kolem nás 
- používá peníze v běžných situacích 

- práva a povinnosti občana 
- projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 

spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 

nedostatkům 

3. ročník 
- vysvětlí podmínky soužití lidí v rodině, v práci, v obci 

atd. 
- najde rozdíly mezi prací duševní a fyzickou 

- rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině 
- zná role rodinných příslušníků a vztahy mezi 

nimi 

- odvodí význam a potřebu různých povolání a 

pracovních činností 

- projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 

spolužáků 

- orientuje se v základních formách vlastnictví 

- rozpozná ve svém okolí chování a jednání, 

která už nelze tolerovat 
- projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 

spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 

nedostatkům 

  



 

- rozlišuje jednotlivá povolání (včetně pracovních 

nástrojů) 

- orientuje se v pravidlech slušného chování 

- projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 

spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 

nedostatkům 

- chápe nejrozšířenější činnosti lidí – práce, zábava, 

umění, cestování, nakupování 

- zařídí jednoduchou záležitost (napíše dopis, 

nakoupí,…) 

- soukromé, osobní a společné vlastnictví 
- základní práva dítěte 

   

 Lidé a čas   

1. ročník 

- roční období 
- denní režim 

- ráno-poledne-večer-noc 
- pojmenuje názvy dnů v týdnu 

- charakterizuje včera-dnes-zítra 

2. ročník 

- měsíce v roce 
- školní rok 

- chápe rozdíl mezi kalendářním a školním rokem 
- hodina, minuta, sekunda 

- minulost, přítomnost, budoucnost 

- doprava dříve a nyní 

3. ročník 

- určuje čas podle hodina a kalendáře 
- charakterizuje jednotlivé měsíce v roce 

- dodržuje základní pravidelné činnosti denního režimu 

- orientuje se v kalendáři 
- vyhledá data narození svých příbuzných 

- jak žili lidé dříve 

- co je pravda a co pověst 
- regionální pověsti 

- využívá časové údaje při řešení situací 

v denním životě 

- rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a 

budoucnosti 

  

 Rozmanitost přírody   

1. ročník 

- vyjmenuje viditelné proměny v přírodě 
- charakterizuje počasí jednotlivých ročních období 

- pozoruje, popíše a porovnává viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních 

obdobích 

  



 

- popíše rozdíl mezi sázením a setím 
- pojmenuje a vysvětlí jarní, letní a podzimní práce 

(zahrada, pole) 

- rozlišuje ovoce od zeleniny 
- pozná 4 jarní, letní a podzimní rostliny 

- rozlišuje jehličnaté a listnaté stromy 

- vyjmenuje 4 stěhované ptáky a 4 stálé 

- vysvětlí rozdíl mezi volně žijícími a užitkovými 

zvířaty 

- ví, jak se postarat o hospodářská zvířata 

- pojmenuje názvy zvířat a jejich mláďat 

2. ročník 

- zná rozmanitost přírody, pojmenuje vybraná přírodní 

společenstva 

- zařadí vybrané rostliny a živočichy do těchto 

přírodních společenstev 

- ví, jak se chovat v lese, na louce, u rybníka 

- zařadí ovoce a zeleninu do jednotlivých skupin 

- rozlišuje dřeviny a byliny 
- pojmenuje vybrané pokojové rostliny 

- dokáže o ně pravidelně pečovat 
- vysvětlí proč stěhovaví práci na zimu odlétají 
- ví, jaký užitek je z hospodářských zvířat 

- bezpečně se orientuje mezi samcem, samicí a 
mládětem u domácích zvířat 

- rozlišuje hospodářská zvířata a domácí mazlíčky 

3. ročník 

- pojmenuje jednotlivé části rostlin 
- zná průběh života rostlin (jednoletých, dvouletých, 

vytrvalých) 

- vyjmenuje vybrané rostliny – nekvetoucí, užitkové, 
okrasné, léčivé, jedovaté a chráněné 

- pozná známé jedné a jedované houby 

- popíše stavbu těla houby 
- rozděluje živočichy na obratlovce a bezobratlé 
- zařadí obratlovce do skupin (ryby, obojživelníci, 

plazi, ptáci, savci) 

- zná rozdíly mezi těmito skupinami 
- pojmenuje vybrané zástupce hmyzu 

- definuje rozdíl mezi živými a neživými organismy 

- popíše vlastnosti látek 
- roztřídí látky dle skupenství 

   



 

- zná formy vody 
- popíše koloběh vody v přírodě 

- vysvětlí význam vzduchu pro život 

- užívá jednotky délky, hmotnosti, objemu, teploty a 
času 

- rozlišuje přírodniny-suroviny-lidské výrobky 

- pohovoří o významu ochrany životního prostředí 

   

 Člověk a jeho zdraví   

1. ročník 

- zná význam pitného režimu a dodržuje jej 
- rozezná potraviny zdravé a nezdravé 

- řídí se základními hygienickými návyky 

- pojmenuje hlavní části lidského těla 
- zná jednotlivé prsty 

- orientuje se v názvech částí hlavy 

- dbá na správné držení těla 

- zná názvy běžných onemocnění 
- definuje rozdíl mezi nemocí a úrazem 
- pečuje o chrup 

- ví, že nemá komunikovat s cizí osobou a brát od ní 

cokoli 

2. ročník 

- zná zásady zdravé výživy 
- sestaví zdravý jídelníček na jeden den 

- pojmenuje části horních a dolních končetin 

- definuje funkci kloubu 

- pojmenuje lidské smysly 

- vysvětlí pojem aktivní odpočinek 
- zná jméno a místo ordinace svého ošetřujícího lékaře 

- je schopen popsat rozdíl mezi praktickým lékařem a 
dentistou 

- chová se obezřetně při setkání s cizími osobami 
- zná první pomoc při odřenině 

3. ročník 

- určí potraviny vhodné ke snídani, svačině, obědu a 
večeři 

- rozliší potraviny rostlinného a živočišného původu 

- zná teplotu lidského těla a rozdíl mezi zvýšenou 

teplotou a horečkou 
- definuje význam jednotlivých smyslů pro člověka 

- uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné 

preventivní návyky 

- využívá elementárních znalostí lidského těla 

- vhodným chováním a činnostmi projevuje 

vztah ke zdraví 

- dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby 

neohrožoval své zdraví i zdraví druhých 
- chová se obezřetně při setkání s neznámými 

osobami 

- používá poznatků o lidském těle k vysvětlení 

funkcí jednotlivých orgánových soustav 

- ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou 

pomoc 

- 
- ovládá způsoby komunikace s operátory 

tísňových linek 

- 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 

  



 

- vyjmenuje a vysvětlí činnost jednotlivých vnitřních 

soustav 

- bezpečně zná základní lidské orgány a jejich funkci 

- popíše etapy lidského života 

- vnímá rozdílnost rolí muže a ženy 

- popíše vnější a vnitřní stavbu lidského těla 

- zná první pomoc při zlomenině končetiny 

- chápe rozdíl mezi zlomeninou a vykloubením 

- prakticky předvede obvázání vybrané části lidského 

těla 
- ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových 

linek 

- 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 

   



Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

Vyučovací předmět: PŘIRODOVĚDA, 4. – 5. ročník ZŠ 

 
Charakteristika vyučovacího předmětu: 

 
Přírodověda je předmět, který svým obsahem umožňuje žákům spojovat své zkušenosti s poznatky o nejběžnějších zákonitostech v přírodě. Pomáhá utvářet kladný vztah k přírodě, 

svému zdraví i ochraně životního prostředí. Vytváří základní představy o souvislostech mezi živou a neživou přírodou i jednotlivými organismy navzájem. 

 

Obsah předmětu: 
Důraz je kladen na rozlišení živé a neživé přírody, zkoumání vztahů jednotlivých organismů a jejich zařazení do ekosystémů. Upevňujeme v žácích základy ochrany životního 
prostředí. 

Výuka směřuje k tomu, aby žáci objevovali propojenost prvků živé a neživé přírody a chápali principy života na Zemi a v důsledku jejich pochopení se ohleduplně chovali. Jde nám o 
to, aby žáci dodržovali základní hygienické návyky, pečovali o své zdraví, poznávali zdraví jako stav bio-psycho-sociální rovnováhy života a znali rizika střetů s návykovými látkami. 

Žáci si osvojí bezpečné chování a vzájemnou pomoc v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel. Žáci by měli 

rozlišovat jednotlivé etapy lidského života – jeho vývoj od narození do dospělosti. 

 

Realizace výuky: 
Časová dotace: 4. ročník 1 hod týdně, 5. roč. 2 hod. týdně 

Místo realizace: výuka se realizuje ve třídách, v zahradní třídě, v počítačové třídě, na školním hřišti, v okolí školy a v přírodě 

Dělení: na skupiny 
Formy a metody: řízené vyučování, instruktáž, individuální - spontánní práce žáků, práce ve dvojici, skupinové práce 

Pomůcky a materiály: učebnice, pracovní listy, výtvarné pomůcky a materiály, které patří k běžné výbavě žáka, speciální pomůcky či materiály vždy v závislosti na tématu, časovém 
období atd., CD, audiovizuální technika, I tabule, výukové programy 

 

Mezipředmětové vztahy: 
ČJ – čtení, AJ, ČJS, HV, PČ, Informatika 

 

 

Průřezová témata: 
OSV - Rozvoj schopností poznávání – smyslové poznávání 

- Sebepoznání a sebepojetí – moje tělo 

- Psychohygiena 

- Kooperace a kompetice 

MKV- Kulturní diference 

- Lidské vztahy 

- Etnický původ 

- Multikulturalita 

EV    - Ekosystémy – les, vodní zdroje, moře, lidské sídlo – město – vesnice 
- Základní podmínky života – voda, půda, ovzduší, energie 

- Lidské aktivity a problémy životního prostředí 



- Vztah člověka k prostředí – naše obec, prostředí a zdraví 

 
 

Klíčové kompetence – výchovné a vzdělávací strategie: 
 

Kompetence k učení 

- Podporujeme žáky v objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by do budoucna mohl uspět. 
- Vedeme žáky k poznání podstaty zdraví a příčin nemocí, k upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v různých situacích. 

Kompetence k řešení problémů 

- Vedeme žáky k poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, k jednání a chování na základě společně vytvořených a obecně uplatňovaných pravidel soužití, k plnění povinností a 

společných úkolů. 

- Učíme žáky vnímat nejrůznějších problémové situace ve škole i mimo ni. 

- Společně využíváme získané dovednosti při řešení problému a k nalézání různých variant. 

- Podílíme se na rozvoji spolupráce a důvěry ve své vlastní schopnosti. 

Kompetence komunikativní 
- Vytváříme dostatek situací, které vedou k rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních 

projevech, názorech a výtvorech. 

- Dáváme žákům příležitost k samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci i v méně běžných situacích, 
k poznávání a ovlivňování své jedinečnosti. 

Kompetence sociální a personální 

- Směřujeme žáky k přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí. 

Kompetence občanské 

- Vedeme žáky k utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při jejich ochraně. 

Kompetence pracovní 

- Snažíme se utvářet sebekritický přístup k vlastním schopnostem. 

- Učíme žáky vytvářet si pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti. 
- Vedeme žáky k šetrnému zacházení s pomůckami, nástroji a nářadím. 

- Dbáme na dodržování zásad bezpečnosti při práci (pokusy a pozorování). 

- Společně vytváříme efektivní pracovní postup. 



 

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět: Přírodověda 

4. ročník 
Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata a 

mezipředmětové vztahy 
Poznámky 

    

Žák 

- popíše stav životního prostředí regionu 
- uvede příklady znečišťování či poškozování životního 

prostředí 

- pojmenuje jednotlivá řemesla, nutná k výrobě daného 
výrobku 

- zná organizace, které pomáhají nemocným a dětem 

- rozlišuje lidi podle barvy pleti 

- jednotky času 

- převody jednotek času 
- zná funkci základních částí rostlinného těla 
- vyjmenuje druhy plodů 

- uvede rozdíl mezi výživou a dýcháním zelených 

rostlin 

- uvede příklady 
- přizpůsobení rostlinných orgánů danému prostředí 

- uvede některé přezimující části rostlin 
- rozlišuje rostliny výtrusné a semenné 

- dokáže třídit živočichy a své rozdělení umí zdůvodnit 

- popíše stavbu těla živočichů a bezpečně určí rozdíl 
mezi jednotlivými druhy 

- vysvětlí vztahy živých organismů ve smyslu 

potravních řetězců 

- pojmenuje rozdíly mezi základními znaky živočichů, 

rostlin a hub 

- popíše rozdíl mezi nerostem a horninou 

- zná vybrané hospodářsky významné horniny a nerosty 

- orientuje se ve vzniku hornin a nerostů – (vyvřelé, 

usazené, přeměněné) 

- změří délku 
- změří hmotnost tělesa 

- změří objem odměrným válcem 
- změří teplotu teploměrem 
- změří čas hodinkami, stopkami 

 

-pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny 

v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

-uplatní základní převody jednotek – délky, 
hmotnosti, teploty, objemu a času 

- zná první pomoc 
- vhodným chováním a činnostmi projevuje vztah 

ke zdraví 

- dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby 
neohrožoval své zdraví i zdraví druhých 

- rozeznává jednotlivé vztahy – partnerský, 
rodičovský, manželský 

- rozezná kladné a záporné projevy mezilidských 
vztahů 

- chová se obezřetně při setkání s neznámými 
osobami 

- používá poznatků o lidském těle k vysvětlení 

funkcí jednotlivých orgánových soustav 

-rozlišuje jednotlivé etapy lidského života 

  



 

- dokáže převést základní jednotky délky, hmotnosti, 

objemu a času 

- objasní bod mrazu a bod varu 

- rozlišuje základní ekosystémy a pohovoří o nich 

- chápe rozlišnost přezimování jednotlivých druhů 

- zná a respektuje pravidla ochrany životního prostředí 

- pohovoří o pravidlech chování v chráněných 

krajinných oblastech 

- dokáže třídit odpad 
- zná rozdíl mezi mužem a ženou 
- partnerství, manželství, rodičovství – vztahy v rodině 

- estetická stránka vztahů 

- popíše stavbu lidského těla 

- vyjmenuje a zná funkci nejdůležitějších lidských 

orgánů 

- orientuje se v jednotlivých etapách lidského života 

- zná a respektuje lidské potřeby 
- předvede obvaz hlavy 

- ví jak fixovat zlomeninu v přírodě 

- orientuje se v jednotlivých druzích krvácení (tepenné, 

žilné, vlásečnicové) 

   



Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět: Přírodověda 

5. ročník 
Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata a 

mezipředmětové vztahy 
Poznámky 

    

Žák 

- objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé 

přírody, princip rovnováhy přírody a nachází 

souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a 

činností člověka 
- vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi 

jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a 

střídáním ročních období 

- zkoumá základní společenstva ve vybraných 
lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné 

vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v 

přizpůsobení organismů prostředí 

- porovnává na základě pozorování základní projevy 

života na konkrétních organismech, prakticky třídí 

organismy do známých skupin, využívá k tomu i 

jednoduché klíče a atlasy 

- zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě 

a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví 

člověka podporovat nebo poškozovat 

- stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z 

nich vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí; 
v modelové situaci prokáže schopnost se účinně 

chránit 

- založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní 
postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení 

 
- 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 

 
- lidské tělo stavba těla, základní funkce a 

  



 

základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a 

podpoře vlastního zdravého způsobu života 

- rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje 

se ve vývoji dítěte před a po jeho narození 

- účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a 
odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na 

oprávněné nároky jiných osob 

- uplatňuje účelné způsoby chování v situacích 
ohrožujících zdraví a v modelových situacích 

simulujících mimořádné události 

- vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí 
odpovídající závěry pro své chování jako chodec a 
cyklista 

- předvede v modelových situacích osvojené 
jednoduché způsoby odmítání návykových látek 

- uplatňuje základní dovednosti a návyky související s 

podporou zdraví a jeho preventivní ochranou 

- rozpozná život ohrožující zranění, ošetří drobná 
poranění a zajistí lékařskou pomoc 

- uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a 

orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního 
chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku 

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, 

závislost, odmítání návykových látek, hrací 

automaty a počítače 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, 

krizové situace, dopravní značky; předcházení 

rizikovým situacím v dopravě a v dopravních 

prostředcích (bezpečnostní prvky), šikana, 

týrání, sexuální a jiné zneužívání, brutalita a 

jiné formy násilí v médiích 

- přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického 

a duševního zdraví – služby odborné pomoci, 

čísla tísňového volání, správný způsob volání 

na tísňovou linku 

- mimořádné události a rizika ohrožení s nimi 
spojená – postup v případě ohrožení (varovný 

signál, evakuace, zkouška sirén); požáry 

(příčiny a prevence vzniku požárů, ochrana a 

evakuace při požáru); integrovaný záchranný 

systém 

  



Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

Vyučovací předmět: VLASTIVĚDA, 4. ,5 . ročník ZŠ 

 
Charakteristika vyučovacího předmětu: 

 
Předmět formuje u žáků vědomí příslušnosti k vlastnímu národu, rozvíjí zájem o poznávání života, tradic a zvláštností v různých historických obdobích. Na základě získaných 

vědomostí a zkušeností získá pojem vlast konkrétní obsah. 

 

Obsah předmětu: 
Důraz je kladen na poznávání České republiky a na praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků (např. v dopravní výchově). 
Vedeme žáky k dodržování pravidel slušného chování a toleranci k přirozeným odlišnostem lidí. Seznamujeme žáky s historickým vývojem našeho státu. Seznamuje se s okolními státy 

v Evropě. 

Výuka směřuje k tomu, aby žáci získali kladný vztah k vlasti a aby si začali uvědomovat svoji národní identitu. Vedeme žáky k získání základních znalostí o orgánech státní moci a 
pěstujeme v nich zdravou státní sounáležitost. Seznamujeme žáky s demokratickými principy a se základními právy a povinnostmi, se světem financí, ale i s problémy, které provázejí 

soužití lidí, celou společnost nebo i svět (globální problémy). Učíme je pracovat s mapou. Snažíme se, aby se uměli zorientovat v důležitých historických reáliích naší vlasti. 

 

Realizace výuky: 
Časová dotace: 4. ročník 2 hod. týdně, 5. ročník 2 hod. týdně 
Místo realizace: výuka se realizuje ve třídách, v zahradní třídě, v počítačové třídě, na školním hřišti, v okolí školy a v přírodě 

Dělení: na skupiny 

Formy a metody: řízené vyučování, instruktáž, individuální - spontánní práce žáků, práce ve dvojici, skupinové práce 

Pomůcky a materiály: učebnice, pracovní listy, výtvarné pomůcky a materiály, které patří k běžné výbavě žáka, speciální pomůcky či materiály vždy v závislosti na tématu, časovém 
období ,školní vlastivědné mapy, nástěnná mapa ČR atd.,CD, audiovizuální technika, I tabule, výukové programy 

 

Mezipředmětové vztahy: 
ČJ – čtení, AJ, ČJS, HV, PČ, Informatika 

 
 

Průřezová témata: 
OSV - Rozvoj schopností poznávání í 

- Sebepoznání a sebepojetí 

- Poznávání lidí 

- Kooperace a kompetice 

VDO - Občanská společnost 

- Občan, občanská společnost a stát 

EGS - Jsme Evropané 

MKV- Kulturní diference 

- Lidské vztahy 

- Etnický původ 

- Multikulturalita 

EV    - Vztah člověka k prostředí – naše obec, prostředí a zdraví 



 

Klíčové kompetence – výchovné a vzdělávací strategie: 
 

Kompetence k učení 

- Podporujeme žáky v objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by do budoucna mohl uspět. 
- Vedeme žáky k poznání podstaty zdraví a příčin nemocí, k upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v různých situacích. 

Kompetence k řešení problémů 

- Vedeme žáky k poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, k jednání a chování na základě společně vytvořených a obecně uplatňovaných pravidel soužití, k plnění povinností a 
společných úkolů. 

- Učíme žáky vnímat nejrůznějších problémové situace ve škole i mimo ni. 

- Společně využíváme získané dovednosti při řešení problému a k nalézání různých variant. 

- Podílíme se na rozvoji spolupráce a důvěry ve své vlastní schopnosti. 

Kompetence komunikativní 
- Vytváříme dostatek situací, které vedou k rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních 

projevech, názorech a výtvorech. 

- Dáváme žákům příležitost k samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci i v méně běžných situacích, 

k poznávání a ovlivňování své jedinečnosti. 

Kompetence sociální a personální 

- Směřujeme žáky k přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí. 

Kompetence občanské 

- Vedeme žáky k utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při jejich ochraně. 

Kompetence pracovní 

- Snažíme se utvářet sebekritický přístup k vlastním schopnostem. 

- Učíme žáky vytvářet si pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti. 
- Vedeme žáky k šetrnému zacházení s pomůckami, nástroji a nářadím. 

- Dbáme na dodržování zásad bezpečnosti při práci (pokusy a pozorování). 
- Společně vytváříme efektivní pracovní postup. 



Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět: Vlastivěda 

4. ročník 
Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata a 

mezipředmětové vztahy 
Poznámky 

    

 

- dodržuje základní dopravní pravidla cyklisty 

- má úctu k významným místům obce 

- vyjádří svými slovy územně správní pojmy – obec, 
kraj, region 

- orientuje se v základních formách vlastnictví 
- peníze, měna, hmotný a nehmotný majetek 

- charakterizuje významné hospodářské aktivity 
v místní krajině 

- zná významné rodáky, kulturní a historické památky 
regionu 

- bezpečně ukáže hlavní svět.str. na mapě 

- zná význam barev ne mapě 
- používá základní státoprávní pojmy – stát, prezident, 

vláda, volby 

- vysvětlí pojem demokracie 

- vyjmenuje sousední státy ČR a jejich hlavní města 
- orientuje se na vlastivědné mapě ČR, vyhledá 

jednotlivé oblasti, hlavní sídelní střediska, přírodní a 
společenské atraktivity ČR 

- orientuje se na vlastivědné mapě ČR – vyhledá 
výšiny, pohoří, nížiny, významné toky, vodní stavby 

- rozlišuje lidi podle barvy pleti 
- základní lidská práva 

- protiprávní jednání 

- principy demokracie 
- dějiny jako časový sled událostí 

- časová osa 
- modernizace pracovních nástrojů 

- nejstarší dějiny – pravěk, Sámo, Velká Morava, 

Konstantin a Metoděj 

- charakterizace způsobu života starých Slovanů 
- Přemyslovci 
- Karel IV. 
- Jan Hus a husitské války 

 

- naše obec 

- hlavní orgány státní moci a jejich význam 

- domov – prostředí domova, orientace v místě 
bydliště 

- škola – prostředí školy, činnosti ve škole, okolí 
školy, bezpečná cesta do školy, riziková místa a 

situace 

- vnímá dopravní situaci, je schopen vyhodnotit své 

chování v ní 

- odhadne cenu nákupu, zkontroluje vrácené peníze, 

používá peníze v běžných situacích 

- vysvětlí, proč si nějakou věc může respektive 

nemůže dovolit koupit 

- 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 

 

 

- základní vztahy mezi lidmi 

 

 

 

 

- způsob života a práce našich předků 

- obrazy z českých dějin 

  



 

- Jan Ámos Komenský    

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět: Vlastivěda 

5. ročník 
Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata a 

mezipředmětové vztahy 
Poznámky 

    

- určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu 

vzhledem ke krajině a státu 

- určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje 

se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného 
pohybu a pobytu v přírodě 

- rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; 

vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách 

a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a 

polokoulí 

- vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, 

osídlení, hospodářství a kultury 

- zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a 

zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a 

přírodu v naší vlasti i v jiných zemích 
- 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 

- rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a 

odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne se 

na společném postupu řešení 

- rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už 
tolerovat nemohou a která porušují základní lidská 

práva nebo demokratické principy 

- 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 peníze a jak vracet dluhy 

- poukáže v nejbližším společenském a přírodním 

prostředí na změny a některé problémy a navrhne 
možnosti zlepšení životního prostředí obce 

- obec, místní krajina – její části, poloha v krajině, 

minulost a současnost obce, 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 mapy obecně 

zeměpisné a tematické – obsah, grafika, vysvětlivky 

- Evropa a svět – kontinenty, evropské státy, EU, 

cestování 

- 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, principy 
demokracie, komunikace, 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 

  



 

 

 

 

- pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k 

pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy 

- využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako 

informačních zdrojů pro pochopení minulosti; 

zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, 

nemovitých i movitých kulturních památek 

- rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních 

reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím 

regionálních specifik 

- srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob 

života a práce předků na našem území v minulosti a 

současnosti s využitím regionálních specifik 

- objasní historické důvody pro zařazení státních svátků 

a významných dnů 

 

 

 

- kultura – podoby a projevy kultury, kulturní 

instituce, masová kultura a subkultura 

- základní globální problémy 

 

- orientace v čase a časový řád – určování času, čas 
jako fyzikální veličina, dějiny jako časový sled 

událostí, kalendáře, letopočet, generace, režim dne, 
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 

  



Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA 

Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA, 1.- 5. ročník ZŠ 

 
Charakteristika vyučovacího předmětu: 

 
Hudba patří mezi prvotní způsoby komunikace. Přestože hlavním komunikačním prostředkem mezi lidmi zůstává jejich řeč, měla by být i hudba k tomuto účelu využívána. 

K porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání hudby a ke zpěvu dovede hudební výchova žáka prostřednictvím těchto činností: vokálních, instrumentálních, hudebně 

pohybových a poslechových 

 

Obsah předmětu: 
Důraz je kladen na práci s hlasem, reprodukci melodie s intonační a rytmickou přesností, na rozlišení základních hudebních nástrojů, pohybové ztvárnění hudby a aktivní poslech 
znějící hudby. 

Výuka směřuje k tomu, aby v žácích probudila větší zájem o hudbu, aby byli schopni zazpívat píseň a alespoň rytmicky správně ji doprovodit na nějaký jednoduchý hudební nástroj. 

Žáci by se měli aktivně podílet na ztvárnění hudby pohybem. 

 

Realizace výuky: 
Časová dotace: 1. – 5. roč. 1 hod. týdně 

Místo realizace: učebny, zahradní učebna,, počítačová učebna, divadlo 
Dělení: na skupiny podle ročníků 

Formy a metody: ve třídě, výchovný koncert, divadelní představení, besedy, sledování hudebního pořadu, výukové programy na počítači, řízené vyučování, instruktáž, práce ve 
dvojici, skupinové vyučování, pozorování, poslech CD, MC, I tabule, samostatná práce, doplňovačky, didaktické hry, pohybová improvizace, rytmická deklamace, hra na tělo, zpěv, 

doprovod na hudební nástroje z Orffova hudeb. instrumentáře 

Pomůcky a materiály: učebnice, CD, MC, audiovizuální technika, I tabule, Orffův hudební instrumentář, obrazový materiál 

 

Mezipředmětové vztahy: 
ČJ, AJ, PRV, TV, VV, PČ 

 
 

Průřezová témata: 
OSV - Rozvoj schopností poznávání – cvičení smyslového vnímání 

- Psychohygiena – hudba jako uklidňující prvek, dechová cvičení 
- Komunikace – řeč těla, hra na ozvěnu, hra na otázku a odpověď 

- Kreativita – tvorba doprovodu k písním hrou na tělo 
VDO - Občanská společnost a škola – osvojování lidových písní 

EGS - Evropa a svět nás zajímá - evropské koledy a lidové písně, poslech a poznávání vybraných skladeb 

MKV- Kulturní diference – odlišné vnímání a projevy melodie a rytmu u etnických skupin 

- Vnímání autora mediálních sdělení – lidová x umělá píseň 
MV   - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – pěstování hodnotících prvků ke sdělením 



Klíčové kompetence - výchovné a vzdělávací strategie: 
 

Kompetence k učení 

- Vedeme žáky k pochopení umění jako specifického způsobu poznání. 
- Navozujeme směr učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy. 

Kompetence k řešení problémů 

- Vedeme žáky ke vnímání nejrůznějších problémových situací ve škole i mimo ni 
- Využíváme hudebních znalostí a dovedností při řešení problému a k nalézání různých variant (improvizace). 
- Společně se dobíráme určení správného postupu řešení problému, rozvíjení spolupráce a důvěry ve své vlastní schopnosti (vlastní pohybová variace, originální způsob 

rytmizace říkadla). 

Kompetence komunikativní 

- Vedeme žáky k užívání hudebního jazyka jako svébytného prostředku komunikace. 

- Spoluvytváříme vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot. 
- Učíme žáky kultivovanému projevu a potřebám (postoj, gesta, artikulace atd.). 

Kompetence sociální a personální 

- Směřujeme naše působení k rozvoji tvůrčího potencionálu u žáků. 

- Vedeme žáky k poznání kulturních projevů různých národnostních menšin, národů a národností. 

- Vedeme žáky k vytváření pozitivní představy o sobě samém. 

Kompetence občanské 

- Učíme žáky porozumět umění a kultuře v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelnou součást lidské existence. 
- Vedeme žáky k tolerantnímu přístupu k různým hodnotám současnosti a minulosti. 

- Hledáme a vymýšlíme dostatek příležitostí, jak se aktivně zapojit do kulturního dění. 

- Vedeme žáky k pozitivnímu postoji k uměleckým dílům. 

Kompetence pracovní 

- Žáky směřujeme k uvědomování si sebe samého jako svobodných jedinců. 
- Vedeme žáky k tvořivému přístupu ke světu. 

- Ukazujeme žákům možnosti obohacování emocionálního života. 

- Vedeme žáky k sebekritickému přístupu k vlastním schopnostem. 

 

 

Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

Vyučovací předmět: Hudební výchova 

1.- 5. ročník 
Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata a mezipředmětové 

vztahy 

Poznámky 

Žák 

- dbá na správné dýchání a držení těla 
- provádí hlasová a dechová cvičení 

- zřetelně vyslovuje 
- zpívá na základě svých dispozic 

 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

 Pěvecký a mluvní projev 

- pěvecké dovednosti 

- hlasová hygiena 

  



 

intonačně čistě a rytmicky přesně 
v jednohlase v durových i mollových 

tóninách 

 
- vytleskává rytmus podle vzoru, 

- rozpozná výrazné tempové změny v 

proudu znějící hudby 

- rytmizuje a melodizuje jednoduché texty 

 
 

- píše notu celou, půlovou, čtvrťovou 

- rozlišuje noty, pomlky, takty 

- zná pojmy – notová osnova, noty, 

houslový klíč 

- zná pojem nota jako grafický záznam 
pro tón 

- rozšiřování hlasového projevu 

 

 

 Hudební rytmus 

- realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu 

 Intonace a vokální improvizace 

- hudební hry (ozvěna, otázka a odpověď..) 

 
 

 Grafický záznam vokální hudby 

  

- využívá hudební nástroje z Orffova 
instrumentáře k jednoduchým 

rytmickým cvičením 

- doprovází písně rytmickými nástroji 

- podle svých dispozic doprovází písně 

některými melodickými nástroji (např. 
zobcová flétna, keyboard) 

- rozlišuje nástroje dechové, smyčcové, 

strunné a bicí 

 

- rytmizuje a melodizuje texty říkadel a 

písní 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

 Hra na hudební nástroje 

- seznámení s Orffovým instrumentářem 

- práce s motivem 

 

 

 

 

 
 Rytmizace, melodizace, improvizace 

předehra, mezihra, doprovod 

  

- reaguje pohybem na znějící hudbu 
- rozliší pochod 
- rozliší rytmus valčíku a polky 

 
- pohybem vyjadřuje metrum, tempo a 

směr melodie 

- pohybem vyjadřuje dynamické a 
rytmické změny v hudbě 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

 Taktování, pohybový doprovod znějící hudby 

- jednoduché lidové tance, pohybová improvizace 

 

 Pohybové vyjádření hudby a reakce na změny 

v proudu znějící hudby 

- pantomima, pohybová improvizace, tanec 

 Orientace v prostoru 

  



 

 

- rozlišuje tón, zvuk, mluvené slovo a 

zpěv 

- rozlišuje jednotlivé vlastnosti tónů 

 

- rozpozná výrazné rytmické a dynamické 
změny v proudu znějící hudby 

 

- odliší hudbu vokální, instrumentální a 
vokálně instrumentální, odliší výrazně 
znějící hudební nástroj ve skladbě 

- rozpozná v proudu znějící hudby 
vybrané hudební nástroje 

- seznámí se s hudebními nástroji 

 
- rozlišuje píseň umělou a lidovou ( tanec, 

pochod, ukolébavka...) 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

 Vlastnosti tónů 

- délka, barva, výška, síla 

 
 

 Hudebně výrazové prostředky 

- rytmus, dynamika, pohyb melodie 

 

 Hudba vokální, instrumentální, vokálně 

instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj 

 

 

 

 

 Hudební styly a žánry 

- hudba taneční, pochodová, ukolébavka apod... 

- poslouchá vybrané skladby 

  



Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA 

Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA, 1. – 5. ročník ZŠ 

 
Charakteristika vyučovacího předmětu: 

 
Umění a kultura umožňuje žákům poznávat svět jiným než racionálním způsobem a přinášet umělecké osvojení světa, kterým rozvíjí specifické cítění, tvořivost a vnímavost 

k uměleckému dílu. Pro výtvarnou činnost žáků je charakteristická odvaha, spontánnost, uvolněnost a emocionální přístup k světu, jistota projevu, nedostatek zkušeností a malá 

kritičnost vlastní činnosti. Výše uvedené rysy chceme postupně korigovat s rozvíjejícím se inteligentem přecházet ke stále uvědomělejší výtvarné práci. Vytvářet u žáků pozitivní vztah 
k volnému výtvarnému umění, užité tvorbě, lidovému umění, k ochraně životního prostředí a kulturního dědictví. 

 

Obsah předmětu: 
Důraz je kladen na zvládnutí základních výtvarných technik, rozvoj jemné motoriky a práci s barvou. Vedeme žáky ke smyslovému vnímání událostí a motivujeme je k vyjádření sebe 

sama. 

Výuka směřuje k tomu, aby žáci přijali výtvarnou oblast jako formu relaxace, při které rozvíjí svoji tvořivost, manuální šikovnost, fantazii, vkus a barevné cítění. Žáci by měli umět 

výtvarně ztvárnit své vnitřní prožitky na základě smyslového vnímání a měli by kritickým pohledem zhodnotit práci svou i druhých. 

Obor obsahuje tři činnosti: Rozvíjení smyslové citlivosti, Uplatňování subjektivity, Ověřování komunikačních účinků. 

 

Realizace výuky: 
Časová dotace: 1. – 3. roč. 1hod. týdně, 4., 5.roč. 2 hod. týdně 

Místo realizace: výuka se realizuje ve třídách, v zahradní třídě, v počítačové třídě, na školním hřišti, v okolí školy a v přírodě 
Dělení: do skupin v rámci ročníků 

Formy a metody: řízené vyučování, instruktáž, individuální - spontánní práce žáků, práce ve dvojici, skupinové práce 
Pomůcky a materiály: výtvarné pomůcky a materiály, které patří k běžné výbavě žáka, speciální pomůcky či materiály vždy v závislosti na tématu, časovém období atd.,CD, 

audiovizuální technika, I tabule 

 

Mezipředmětové vztahy: 
ČJ – čtení, AJ, ČJS, HV, PČ, Informatika 

 

Průřezová témata: 
OSV - Rozvoj schopností poznávání – vnímání okol. světa, barev, tvarů 

- Psychohygiena – hra s barvou, uvolnění, relaxace 
- Kreativita – vyjádření, realizace a dotváření vlast.nápadu 

- Mezilidské vztahy – respektování práce druhých 

- Hodnoty, postoje, praktická etika – hodnocení vlastní i cizí práce, umění pochválit i kritizovat 
VDO - Občanská společnost a škola - výchova k samostatnosti a sebekritice, ohleduplnost 

EGS - Evropa a svět nás zajímá -poznávání evropských kultur 

EV    - Ekosystémy – proměna přírody v různých ročních obdobích, využití přírodních materiálů, ochrana přírody 

- Základní podmínky života – voda, vzduch, země – výtvarné vyjádření 

- Lidské aktivity a problémy ŽP – průmysl a životní prostředí -modely, makety 
MV   - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – význam reklamy, kritický přístup k ní, pokus o vlastní tvorbu - plakát 
MKV - Etnický původ – poznávání umění různých etnických skupin 



 

Klíčové kompetence - výchovné a vzdělávací strategie: 
 

Kompetence k učení 

- Vedeme žáky k pochopení umění jako specifického způsobu poznání. 

- Navozujeme směr učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy. 

Kompetence k řešení problémů 

- Vedeme žáky ke vnímání nejrůznějších problémových situací ve škole i mimo ni. 
- Využíváme výtvarných znalostí a dovedností při řešení problému a k nalézání různých variant. 

- Společně se dobíráme určení správného postupu řešení problému, rozvíjení spolupráce a důvěry ve své vlastní schopnosti. 

Kompetence komunikativní 

- Vedeme žáky k užívání výtvarného jazyka jako svébytného prostředku komunikace. 
- Spoluvytváříme vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot. 

Kompetence sociální a personální 

- Směřujeme naše působení k rozvoji tvůrčího potencionálu u žáků. 
- Vedeme žáky k poznání kulturních projevů různých národnostních menšin, národů a národností. 

- Vedeme žáky k vytváření pozitivní představy o sobě samém. 

Kompetence občanské 

- Učíme žáky porozumět umění a kultuře v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelnou součást lidské existence. 

- Vedeme žáky k tolerantnímu přístupu k různým hodnotám současnosti a minulosti. 
- Hledáme a vymýšlíme dostatek příležitostí, jak se aktivně zapojit do kulturního dění. 

- Vedeme žáky k pozitivnímu postoji k uměleckým dílům. 

Kompetence pracovní 

- Žáky směřujeme k uvědomování si sebe samého jako svobodných jedinců. 

- Vedeme žáky k tvořivému přístupu ke světu. 
- Ukazujeme žákům možnosti obohacování emocionálního života. 

- Vedeme žáky k sebekritickému přístupu k vlastním schopnostem. 



Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

Vyučovací předmět: Výtvarná výchova 

1. - 5. ročník 
Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata a 

mezipředmětové vztahy 
Poznámky 

Žák 

- si osvojuje základní pracovní návyky 

- osvojování základních pracovních návyků 
- dodržování základů bezpečnosti práce 
- učení se organizovat si práci 

  

Žák 1. - 3.ročnk 

 

- zvládne techniku malby vodovými 

barvami, voskovkami 

 

 

- dovede používat různé druhy štětců 

 
 

- zvládne kresbu tužkou 

 

 

- umí výtvarně zpracovat přírodní 
materiál 

 
 

- zvládne koláž, , dekor 

 

 

- komunikuje na základě vlastních 
zkušeností a do komunikace zapojí svá 

vizuálně obrazná vyjádření 

 
 

- malba – rozvíjení smyslové citlivosti 

- teorie barvy – barvy základní 
- barvy světlé a tmavé 

- barvy teplé a studené 

 
- zkouší míchat barvy ( červená a modrá = fialová,..) 

 
 

- kresba – rozvíjení smyslové citlivosti 

- objevuje možnosti hry barvou 

 
 

- učí se pozorovat přírodu a své okolí 

- nalepuje, otiskuje přírodní materiál 

 
 

- učí se další výtvarné techniky 

- zobrazuje tvary a funkce věcí 

- rozvíjí fantazii a smyslové vnímání 

 
- zná a rozlišuje pojmy – hračka – loutka – školní potřeba 



 

 

Žák 4. a 5.ročník 

- zvládne techniku malby temperami 

 

 

 

- používá různé druhy štětců 

 
 

- pojmenuje prvky vizuálně obrazného 
vyjádření 

 
 

- zvládne kresbu špejlí, uhlem 

 
 

- výtvarně zpracovává přírodniny 

 

 

 

- zvládne frotáž a náročný dekor 

 

 

 

- pozná známé ilustrace 

 

 

 

- zvládne použití výtvarných technik na 

základě vlastní životní zkušenosti – 

citového prožitku, vnímání okolí 

pomocí sluchových, hmatových a 

zrakových vjemů 

 

- barvy doplňkové 

- barvy podvojné 

- barvy řídké a husté 
- barvy pastelové 

 
 

- míchá barvy 

 
 

- linie, tvary, objemy, objekty, barvy 

 

 

- pokouší se o hru s linií a barvou 

- rozvíjí svůj smysl pro výtvarný rytmus a smysl pro řešení plochy 

 

- vyhledává a dotváří přírodniny 

- tiskne přírodní materiál 

- vytváří koláže a asambláže z přírodnin 

 
 

- vyjadřuje rozdíly při vnímání událostí různými smysly a pro 

jejich vyjádření zvolí vhodné prostředky 

- osvojuje si další výtvarné techniky 
- rozvíjí fantazii 

 

- ilustrátoři dětské knihy – Josef Lada, Ondřej Sekory, Helena 
Zmatlíková, Adolf Born, Zdeněk Smetana, Jiří Trnka, Josef 

Čapek, Zdeněk Miller, Radek Pilař a další 

- porovnává ilustrace a poznává různé vyjadřovací prostředky 

 

- rozliší hračky současné a lidové 
- pozná některé aspekty kultury odívání a kultury bydlení 

- vysvětlí výsledek tvorby, záměr tvorby 

  



Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 

Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI, 1. – 5. ročník ZŠ 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 

 
Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získávání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské 

činnosti. Tato oblast vychází z konkrétních životních situací a cíleně se zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky. Je založena na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti žáků. 

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je rozdělen do čtyř částí – Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce a Příprava pokrmů. 

 

Obsah předmětu: 
Důraz je kladen na jemnou motoriku, manuální zručnost, zapojení fantazie, logické myšlení - vedoucí k vytvoření správného pracovního postupu. Vedeme žáky k péči o nenáročné 

rostliny. Zaměřujeme se také na zásady správného stolování. 

Výuka směřuje k tomu, aby žáci byli schopni vytvořit různé předměty a zvolit vhodný postup k jejich výrobě. Vytváření různých předmětů z tradičních a netradičních materiálů by jim 
mělo přinášet uspokojení a radost. Žáci v běžném životě uplatňují získané dovednosti z tohoto vzdělávacího oboru – příprava jednoduchého občerstvení, správné návyky při stolování. 

Žáci jsou vedeni k tomu, aby udržovali pořádek na pracovním místě a dodržovali zásady hygieny a bezpečnosti práce. 

 

Realizace výuky: 
Časová dotace: 1. – 5. roč. 1 hod. týdně 
Místo realizace: třída, zahradní učebna, školní družina, příroda v okolí školy. 

Dělení: skupiny v rámci jednotlivých ročníků, dívky x chlapci 

Formy a metody: řízené vyučování, instruktáž, individuální - spontánní práce žáků, práce ve dvojici, skupinové práce 

Pomůcky a materiály: nůžky, tužky, pravítko, lepidlo, barvy, papír, textilie, přírodní materiály, stavebnice, zahradnické nářadí a dále již podle daného tématu a druhu činnosti 

 

Mezipředmětové vztahy: 
ČJ, MA, AJ, Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda, HV, VV 

 

Průřezová témata: 
OSJ - Rozvoj schopností poznávání – vnímání okol. světa, barev, tvarů 

- Kreativita – vyjádření, realizace a dotváření vlast. nápadu 

- Mezilidské vztahy – respektování práce druhých 

- Hodnoty, postoje, praktická etika – hodnocení vlastní i cizí práce, umění pochválit i kritizovat 

MKV - Kulturní diference 

EV - Ekosystémy – využití přírodních materiálů, ochrana přírody 
- Základní podmínky života – péče o rostliny 

- Lidské aktivity a problémy ŽP – modely, stavebnice 



Klíčové kompetence - výchovné a vzdělávací strategie: 

 
Kompetence k učení 

- Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce. 
- Učíme žáky uvědomovat si, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena s pracovní činností člověka. 

Kompetence k řešení problémů 

- Vedeme žáky ke vnímání nejrůznějších problémových situací ve škole i mimo ni. 

- Vedeme žáky k osvojování si 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. 

- Vytváříme dostatek situací k využívání pracovních dovedností při řešení problému a k nalézání různých variant. 
- Společně pracujeme na určení správného postupu řešení problému, rozvíjení spolupráce a důvěry ve své vlastní schopnosti. 

Kompetence komunikativní 

- Společně se žáky se podílíme na spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro pracovní činnosti. 

Kompetence sociální a personální 
- Vedeme žáky k vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení 

kvalitního výsledku. 

- Učíme žáky chápat práci a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci a k rozvíjení podnikatelského myšlení. 

Kompetence občanské 
- Vytváříme dostatek situací k orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické i duševní práce a osvojení potřebných poznatků a dovedností významných pro 

možnost vlastního uplatnění ve společnosti. 

Kompetence pracovní 

- Vedeme žáky k sebekritickému přístupu k vlastním schopnostem. 
- Vedeme žáky k šetrnému zacházení s pomůckami, nástroji a nářadím. 

- Učíme žáky dbát na dodržování zásad bezpečnosti při práci. 
- Společně se žáky vytváříme efektivní pracovní postupy. 



Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 

Vyučovací předmět: Pracovní činnosti 

1. – 5. ročník 
Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata a 

mezipředmětové vztahy 
Poznámky 

 

Žák 1. - 3. ročník 

- osvojuje si a následně dodržuje základní návyky při práci 
s materiálem, hygienické a bezpečnostní pravidla při tvorbě 

- zvládá základní činnosti práce a materiálem – skládání, 

ohýbání, stříhání, trhání, vystřihování, nalepování, 

- modelování, ,válení, 

- zvládne navlékání, uzlík, 

- volí vhodné pomůcky, 
- seznamuje se s prvky lidových tradic¨ 

 

Žák 4. a 5. ročník 

- zvládá náročnější práce s materiálem – překládání, 

prostříhávání, slepování, vlepování 

- hnětení, přidávání, ubírání modelovací hmoty 

-  vlastnosti různých materiálů poznává též svými smysly a svou 

tvorbou objevuje další možnosti 

- sešije pomocí jednoduchého předního a zadního stehu 

- rozlišuje rub a líc látky 
- přišije knoflík 
- volí vhodné nástroje a náčiní 

- seznamuje se s lidovými tradicemi 

 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 

  

 

Žák 1. - 3. ročník 

- samostatně pracuje se stavebnicemi Merkur, Lego, Cheva 

- montuje a demontuje jednotlivé díly 
- vytváří si kladný vztah ke své práci 

- dodržuje zásady bezpečnosti při práci 

 
 

PRÁCE MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ 

  



 

 

Žák 4. a 5. ročník 

- seznamuje se s návody a předlohami stavebnic Lego, Cheva 
- sestavuje modely i bez předlohy 
- vytváří se kladný vztah k práci druhých 

- spolupracuje na jednotlivých montážních a demontážních 

pracích 

- upevňuje si správné pracovní návyky a dovednosti 

   

 

Žák 1. - 3. ročník 

- provádí pozorování přírody během všech ročních období, 
- pečuje o nenáročné rostliny ve třídě 
- rozezná nejznámější semena – čočka, fazole, mák, hrách, 

kukuřice, atd. 

- seznamuje se s klíčením v praxi – pozoruje klíčení fazole 

 

Žák 4. a 5. ročník 

- seznamuje se se základními podmínkami života rostlin 
- zalévá, otírá listy, kypří, rosí, rozmnožuje pomocí odnoží 

- vyzkouší pěstování jednoduchých rostlin 

 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

  

 

Žák 1. - 3. ročník 
- zvládá zásady slušného stolování a sebeobsluhu ve školní 

jídelně 

- jí příborem 

- seznamuje se se základním vybavením kuchyně 

- připraví jednoduchý pokrm dle slovního návodu 

 

Žák 4. a 5. ročník 

- provede úpravu stolu pro všední i sváteční stolování 
- pojmenuje jednotlivé nástroje a ví k čemu slouží 

- zvládne vyhledat recept v kuchařské knize 
- připraví jednoduchý pokrm dle receptu 

 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

  



 

 

Žák 1. - 3. ročník 

- dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny práce 
- zná zásady první pomoci 
- poznává úlohu techniky v životě člověka 

 

Žák 4. a 5. ročník 

- zná vlastnosti základních materiálů a pracuje s nimi 
- řeší jednoduché technické úkoly 

- je schopen poskytnout první pomoc při drobném poranění 

 

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY 

  



 

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA, 1. – 5. ročník ZŠ 

 
Charakteristika vyučovacího předmětu 

 
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní podněty pro ovlivňování zdraví (poznatky, činnosti, způsoby chování), s nimiž se žáci seznamují, učí se je využívat a aplikovat ve 

svém životě. Zaučovací předmět tělesná výchova 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. 

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. Nedílnou součástí tělesné výchovy se stávají speciální cvičení, která mohou vést žáky k aktivnímu sportovnímu odpočinku. 

 

Obsah předmětu: 
Důraz je kladen na správné provádění jednotlivých pohybových činností, na zvládnutí daných pohybových aktivit, na osvojení vhodných pohybových her. Podporujeme soutěživost, 

dodržování pravidel a respektování zásad fair play. 

Výuka směřuje k tomu, aby si žáci uvědomili spojení pohybu a zdraví jedince a využívali každé vhodné příležitosti k tělesné aktivitě. V souladu s individuálními schopnostmi žáků 
zařazujeme jednotlivé pohybové činnosti. V rámci pohybových činností a soutěží se žáci učí spolupracovat a navzájem si pomáhat. Při všech pohybových aktivitách dodržují zásady 
hygieny a bezpečnosti. 

Výuka plavání (základní plavecká výuka) je zařazena do učebního plánu tělesné výchovy. Je zaměřena na hygienu plavání, adaptaci na vodní prostředí, základní 

plavecké dovednosti, jeden plavecký způsob (plaveckou techniku), prvky sebezáchrany a bezpečnosti. 

 

Realizace výuky: 
Časová dotace: 1. - 5.roč. 2 hod. týdně, plavání během 1 čtvrtletí 1 hodina týdně 
Místo realizace: tělocvična školy, školní hřiště, plavecký bazén Vyškov 

Dělení: jednotlivé ročníky popř. spojené ročníky (v závislosti na počtu žáků v daném školním roce) 
Formy a metody: frontální výuka, instruktáž, práce ve dvojici, ve skupinách – družstvech, soutěže, štafetové závody, cvičení na stanovištích, sledování sportovní události, pohybové 

aktivity při poslechu CD, MC, pohybová improvizace 

Pomůcky a materiály: tradiční i netradiční náčiní a nářadí v rámci vybavení tělocvičny a školního hřiště, audiotechnika 

 

Mezipředmětové vztahy: 
MA, Prvouka, HV 

 

Průřezová témata: 
OSV - Sebepoznání a sebepojetí – moje tělo 

- Psychohygiena – chápání pohybu jako radosti a pozitivní věc pro tělo 

- Komunikace – řeč těla 

- Kreativita – rozvoj herní kreativity 

- Morální rozvoj – Řešení problémů a rozhodování – herní situace v duchu fair play 

EGS - Evropa a svět nás zajímá – sport v evropských zemích 



MKV- kulturní diference – odlišné vnímání sportu a pohybu u různých etnik 

 

Klíčové kompetence - výchovné a vzdělávací strategie: 
 

Kompetence k učení 

- Systematicky žáky vedeme k poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty. 
- Vedeme žáky k 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. 

Kompetence k řešení problémů 

- Učíme žáky vnímat nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni. 
- Nabízíme žákům využívání pohybových dovedností při řešení problému a k nalézání různých variant. 

- Společně se podílíme na určení správného postupu řešení problému, rozvíjení spolupráce a důvěry ve své vlastní schopnosti. 

Kompetence komunikativní 

- Vedeme žáky k získávání základní orientace v názorech na to,co je zdravé a co může zdraví prospět, i na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje. 

- Spoluvytváříme vstřícnou a podnětnou atmosféru pro pohybové činnosti. 
- Vedeme ke kultivovanému projevu a k rozvoji soutěživého ducha. 

Kompetence sociální a personální 
- Vedeme žáky k chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného předpokladu pro výběr partnera i profesní dráhy, pro uplatnění ve 

společnosti atd. 

- Vytváříme pozitivní představy o sobě samém. 

Kompetence občanské 

- Vedeme žáky k aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných činností ve škole i v obci. 

Kompetence pracovní 

- Vedeme žáky k uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince. 
- Nabízíme žákům možnosti obohacování emocionálního života. 

- Vedeme žáky k sebekritickému přístupu k vlastním schopnostem. 



 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 
Vyučovací předmět: Tělesná výchova 

1. ročník 
Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata a 

mezipředmětové vztahy 

Poznámky 

Žák 

- reaguje na jednoduché povely a signály 
- používá vhodné oblečení a obuv na sport 

- respektuje význam přípravy organismu před cvičením 
- respektuje zásady fair play a pozná přestupek 

- dodržuje pokyny pro bezpečnost při pohybových činnostech 

 

POZNATKY Z TV A SPORTU 

  

 

- snaží se o správné provádění cviků pod vedením učitele 

- správně provádí cviky pod vedením učitele 

 

PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, RYTMICKÁ, 

KOMPENZAČNÍ A RELAXAČNÍ 

CVIČENÍ 

  

 

- zná pravidla tradičních i netradičních pohybových her 

- využívá hračky i netradiční náčiní 

- spolupracuje při jednotlivých pohybových hrách 
- vytváří varianty osvojených pohybových her 

 

POHYBOVÉ HRY 

  

 
 

- dodržuje zásady bezpečnosti při pohybových činnostech 

 
- předvede v souladu se svými individuálními schopnostmi 

pády, kotoul vpřed, přeskok, šplh o tyči s přírazem, spouštění 

ručkováním, vybrané cvičení s náčiním 

 

ZÁKLADY GYMNASTIKY 

- akrobacie - pády vzad, pády 

stranou, kotoul vpřed 

- přeskok – lavička 

- šplh o tyči s přírazem 

- cvičení s náčiním 

  



 

 
 

- opakuje po učiteli běžeckou abecedu /lifting, skiping, 

zakopávání / 

- předvede v souladu s individuálními předpoklady základní 
pohybové výkony 

- usiluje o jejich zlepšení 

 

ZÁKLADY ATLETIKY 

- běžecká abeceda 

- rychlé běhy 

- vytrvalostní běh 

- běh v terénu 

- skok do dálky z místa 

- hod míčkem 

  

 

- ovládá a dodržuje základní pravidla 

- snaží se spolupracovat s ostatními hráči 

- dodržuje pravidla fair play a pozná zjevný přestupek 

- adekvátně na přestupek reaguje 

  

SPORTOVNÍ HRY 

- minifotbal 

- vybíjená 

- florbal 

  

 

 

- respektuje ochranu životního prostředí 

- dokáže překonat přírodní překážky 

 

TURISTIKA 

  

- zúčastní se všichni žáci v ročníku TURNAJE V PRŮBĚHU ROKU 
- přetahování lanem – turnaj družstev 
- fotbal – turnaj družstev 

- vybíjená – turnaj družstev 
- atletika – trojboj (skok daleký 

z místa, běh kolem hřiště, hod 

míčkem) 

  



2. ročník 
Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata a 

mezipředmětové vztahy 

Poznámky 

Žák 

- správně reaguje na jednoduché povely a signály 
- dokáže nastoupit s ostatními do řadu, dvojřadu, do družstev 

- dodržuje zásady fair play a pozná přestupek 
- dodržuje pokyny pro bezpečnost při pohybových činnostech 

 

POZNATKY Z TV A SPORTU 

  

 

- správně provádí cviky pod vedením učitele 

- předvede 2 jednoduché taneční kroky s hudbou 

 

PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, RYTMICKÁ, 

KOMPENZAČNÍ A RELAXAČNÍ 

CVIČENÍ 

  

 

- zná pravidla tradičních i netradičních pohybových her 

- využívá hračky i netradiční náčiní 

- spolupracuje při jednotlivých pohybových hrách 
- vytváří varianty osvojených pohybových her 

 

POHYBOVÉ HRY 

  

 
 

- dodržuje zásady bezpečnosti při pohybových činnostech 

- předvede v souladu se svými individuálními schopnostmi pády 
vzad a stranou, kotoul vpřed, přeskok přes lavičku, šplh o tyči 

s přírazem s úkolem vyšplhat co nejvýš, sestavu se zvoleným 

náčiním 

 

ZÁKLADY GYMNASTIKY 

- akrobacie - pády vzad, pády 

stranou, kotoul vpřed 

- přeskok – lavička 

- šplh o tyči s přírazem 

- cvičení s náčiním 

  

 

- opakuje přesně po učiteli běžeckou abecedu 

- předvede základní pohybové výkony 

- usiluje o jejich zlepšení 

 

ZÁKLADY ATLETIKY 

- běžecká abeceda 

- rychlé běhy 

- vytrvalostní běh 

- běh v terénu 

- skok do dálky z místa 

- hod míčkem 

  

  



 

 

ovládá a dodržuje základní pravidla 

- snaží se spolupracovat s ostatními hráči 

- dodržuje pravidla fair play a pozná zjevný přestupek 
- adekvátně na přestupek reaguje 

SPORTOVNÍ HRY 

- minifotbal 

- vybíjená 

- florbal 

  

 

- respektuje ochranu životního prostředí 
- dokáže překonat přírodní překážky 

 

TURISTIKA 

  

 

- zúčastní se všichni žáci v ročníku 
 

TURNAJE V PRŮBĚHU ROKU 

- přetahování lanem – turnaj družstev 
- fotbal – turnaj družstev 

- yybíjená – turnaj družstev 

- atletika – trojboj (skok daleký 
z místa, běh kolem hřiště, hod 

míčkem) 

  



 

3. ročník 
Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata a 

mezipředmětové vztahy 
Poznámky 

Žák 
- dokáže odpovědět na otázky: „Proč po cvičení děláme 

protahovací a relaxační cviky?“ 

- „Proč se rozcvičujeme?“ 

 

POZNATKY Z TV A SPORTU 

  

 

- pod vedením učitele přesně opakuje cviky 
 

PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, RYTMICKÁ, 

KOMPENZAČNÍ A RELAXAČNÍ 

CVIČENÍ 

  

 

- přesně reaguje na povely:pozor, pohov, rozchod. 

- dokáže nastoupit s ostatními vřad,dvojřadu,zástupu, dvojstupu 

POŘADOVÁ CVIČENÍ   

 

- pod vedením učitele přesně opakuje cviky. 

- po předvedení opakuje:krok přísunný, poskočný, přeměnný, 
cval 

RYTMICKÁ A KONDIČNÍ 

GYMNASTIKA 

  

 

- zná pravidla tradičních i netradičních pohybových her 

- využívá hračky i netradiční náčiní 

- spolupracuje při jednotlivých pohybových hrách 
- vytváří varianty osvojených pohybových her 

 

POHYBOVÉ HRY 

  



 

 
 

- předvede pády vzad a stranou, předvede kotoul vpřed, 

předvede kotoul vzad 

- provede rozběh a odraz snožmo, předvede průvlek přes malou 
švéd. bednu 

- pokusí se vyšplhat 3m na tyči 

 

ZÁKLADY GYMNASTIKY 

- akrobacie 

 

- přeskok 

 

- šplh 

  

 
 

- po učiteli opakuje běžeckou abecedu ( lifting, skiping, 
zakopávání ) 

- na povely odstartuje z polovysokého a nízkého startu 

- při krátkém běhu nekříží dráhu a nezastavuje před cílem 

 

- odhodí míček z místa ze správného odhodového postoje 

 

ZÁKLADY ATLETIKY 

- běh 

 

 

- skok do dálky z místa 

- hod míčkem 

  

 
 

- ovládá základní pravidla minifotbalu 

- ovládá pravidla vybíjené 

- ovládá základní pravidla florbalu 

 

SPORTOVNÍ HRY 

- minifotbal 

- vybíjená 

- florbal 

  

 

- respektuje ochranu životního prostředí 

- dokáže překonat přírodní překážky 

 

TURISTIKA 

  

 
 

- zúčastní se všichni žáci v ročníku 

 

TURNAJE V PRŮBĚHU ROKU 

- přetahování lanem – turnaj družstev 
- fotbal – turnaj družstev 
- vybíjená – turnaj družstev 

- atletika – trojboj (skok daleký 
z místa, běh kolem hřiště, hod 

míčkem) 

  



4. a 5. ročník 
Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata a 

mezipředmětové vztahy 

Poznámky 

Žák 

- dokáže odpovědět na otázky: „Proč po cvičení děláme 

protahovací a relaxační cviky?“ 

- „Proč se rozcvičujeme?“ 

 

POZNATKY Z TV A SPORTU 

  

 

- pod vedením učitele přesně opakuje cviky 
 

PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, RYTMICKÁ, 

KOMPENZAČNÍ A RELAXAČNÍ 

CVIČENÍ 

  

 

- rychle a přesně reaguje na povely: pozor, pohov, rozchod 

- dokáže nastoupit s ostatními do: řadu, dvojřadu, zástupu, 

dvojstupu 

 

POŘADOVÁ CVIČENÍ 

  

 

- pod vedením učitele přesně opakuje cviky 

- po předvedení opakuje:krok přísunný, poskočný, přeměnný, 

cval 

 

RYTMICKÁ A KONDIČNÍ 

GYMNASTIKA 

  

 

- zná pravidla tradičních i netradičních pohybových her 

- využívá hračky i netradiční náčiní 

- spolupracuje při jednotlivých pohybových hrách 
- vytváří varianty osvojených pohybových her 

 

POHYBOVÉ HRY 

  



 

 
 

- předvede pády vzad a stranou, kotoul vpřed, kotoul vzad, 

spojení kotoulu vpřed a vzad 

- provede rozběh a odraz z můstku snožmo, předvede průvlek 
přes 2-3 díly švédské bedny 

- vyšplhá 3m na tyči 

 

ZÁKLADY GYMNASTIKY 

- akrobacie 

 

- přeskok 

 

- šplh 

  

 

- po učiteli opakuje běžeckou abecedu ( lifting, skiping, 

zakopávání ) 

- na povely odstartuje z polovysokého a nízkého startu 

- při krátkém běhu nekříží dráhu a nezastavuje před cílem 

 

- odhodí míček z místa ze správného odhodového postoje 

 

ZÁKLADY ATLETIKY 

- běh 

 

 

- skok do dálky z místa 

- hod míčkem 

- - 

 

- ovládá základní pravidla minifotbalu 

- ovládá pravidla vybíjené 

- ovládá základní pravidla přehazované 
- ovládá základní pravidla florbalu 

SPORTOVNÍ HRY 

- minifotbal 

- vybíjená 

- přehazovaná 

- florbal 

  

 

- adaptuje se na vodní prostředí 

- dodržuje hygienu plavání 
- zvládá v souladu s individuálními předpoklady základní 

plavecké dovednosti 

- zvládá v souladu s individuálními předpoklady vybranou 
plaveckou techniku, prvky sebezáchrany a bezpečnosti 

 

PLAVÁNÍ 

  



 

 

- respektuje ochranu životního prostředí 

- dokáže překonat přírodní překážky 

 

TURISTIKA 

  

 
 

- zúčastní se všichni žáci v ročníku 

TURNAJE V PRŮBĚHU ROKU 

- přetahování lanem – turnaj družstev 
- fotbal – turnaj družstev 

- vybíjená , přehazovaná – turnaj 
družstev 

- atletika – trojboj (skok daleký 

z místa, běh kolem hřiště, hod 
míčkem) 

  



6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

6. 1. Pravidla hodnocení 
Hodnocení žáků upravuje Vyhláška č.48/2005 Sb. 

Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím níž získává informace o tom, jak danou problematiku zvládá, jak dovede zacházet s tím, co se naučil, v čem se 
zlepšil a v čem chybuje. Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího 

programu. 

 

6. 1. 1. Obecné zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání ve škole a na akcích pořádaných školou 

 
- Pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků byli včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta. 

 

- Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení. 

 

- Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen "klasifikace"), slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení 

rozhoduje ředitel školy se souhlasem pedagogické rady. 
 

- Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na prvním stupni 

základní školy již jednou ročník opakoval. 

 

- Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou 

měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. 

 
- Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů 

výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn, pokud mu nebylo povoleno opakování ročníku. 

 
- Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce 

září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. 

 

- Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně 

dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel 

školy, krajský úřad. Pokud není dále stanoveno jinak, ředitel školy nebo krajský úřad nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo 

v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu. 

 

- V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka týká hodnocení chování nebo předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitel školy, je-li vyučujícím žáka v daném 
předmětu ředitel školy, krajský úřad, dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka. V případě zjištění porušení těchto pravidel ředitel školy nebo krajský úřad výsledek 

hodnocení změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti. Česká školní 

inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu. Ředitel školy může povolit žákovi na žádost jeho zákonného zástupce a na základě doporučujícího 

vyjádření odborného lékaře opakování ročníku z vážných zdravotních důvodů, a to bez ohledu na to, zda žák na daném stupni již opakoval ročník. 



6. 1. 2. Výchovná opatření – pochvaly a jiná ocenění, kázeňská opatření 

 
- Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo třídní učitel. 

 

Udělení pochvaly a jiných ocenění 

 

- Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné 
ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci. 

 
- Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za 
výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci. 

 
Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci – v žákovské knížce. Udělení 

pochvaly a jiného ocenění se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno. Zapisuje se do dokumentace žáka (katalogový list). 

 

Uložení kázeňského opatření 

 

- Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit: 

 

a) napomenutí třídního učitele, 

b) důtku třídního učitele, 

c) důtku ředitele školy. 
 

Napomenutí třídního učitele může uložit třídní učitel na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících. 
Důtku třídního učitele může uložit třídní učitel na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících. Uložení důtky třídního učitele oznámí třídní učitel 

neprodleně řediteli školy. 

Důtku ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě. 

 
Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí uložení napomenutí třídního učitele, důtky třídního učitele a důtky ředitele školy prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému 

zástupci - napomenutí a důtka třídního učitele- v žákovské knížce, důtka ředitele školy – doporučený dopis zákonným zástupcům žáka. 

Uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do dokumentace žáka (katalogový list) a do dokumentace školy. 

 
-Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo vůči ostatním žákům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností 
stanovených školním řádem (dle § 31,odst.3 ŠZ). 

 
- Dopustí-li se žák jednání podle předchozího odstavce, oznámí ředitel školy tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí do následujícího pracovního dne poté, co se o tom 

dozvěděl (dle §31,odst.5 ŠZ). 



6. 1. 3. Pravidla pro sebehodnocení žáků 

 
Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, posiluje sebeúctu a sebevědomí žáků. Je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsobem přiměřeným 

věku žáků. Chyba je přirozená součást procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat, hodnocení žákova výkonu nelze 

provést jen klasifikací, musí být doprovázeno rozborem chyb žáka. Chyba je důležitý prostředek učení. 

Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit, co se mu daří, co mu ještě nejde, jaké má rezervy a jak bude pokračovat dál. 
Pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. Sebehodnocení žáků nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka pedagogem), ale má pouze doplňovat a 

rozšiřovat evaluační procesy a více aktivizovat žáka. 

 
 

6. 2. Stupně hodnocení prospěchu a chování 

6. 2. 1. Stupně hodnocení prospěchu v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií 

 
- Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na 

vysvědčení stupni prospěchu: 

 

a) 1 - výborný, 

b) 2 - chvalitebný, 

c) 3 - dobrý, 

d) 4 - dostatečný, 
e) 5 - nedostatečný. 

 
- Při hodnocení touto stupnicí jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl 

zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním 

předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 

- Při výše uvedeném hodnocení žáka se na prvním stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslice. 

 

- Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 

 

a) prospěl (a) s vyznamenáním, 

b) prospěl (a), 
c) neprospěl (a) 

d) nehodnocen (a). 

 

- Žák je hodnocen stupněm 

 

a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 - 

chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi 
dobré, 



b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím 
slovním hodnocením, 

c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo 
odpovídajícím slovním hodnocením nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí, 

d) nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí. 

 

- Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni: 

 

a) pracoval(a) úspěšně, 

b) pracoval(a). 
 

- Při hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany České republiky a plní v České republice povinnou školní docházku, se dosažená úroveň znalosti českého jazyka považuje za 

závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka. Při hodnocení těchto žáků ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura určeného Rámcovým vzdělávacím 

programem pro základní vzdělávání se na konci tří po sobě jdoucích pololetí po zahájení docházky do školy v České republice vždy považuje dosažená úroveň znalosti českého jazyka 

za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka. 

 
 

6. 2. 2. Stupně hodnocení chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií 

 
- Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni: 

 

a) 1 - velmi dobré, 

b) 2 - uspokojivé, 

c) 3 - neuspokojivé. 
 

Stupeň 1 (velmi dobré): žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný 

výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. 

 
Stupeň 2 (uspokojivé): chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování 

nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací 

činnost školy, ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. 

 

Stupeň 3 (neuspokojivé): chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti vnitřnímu řádu školy nebo 
provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku 
ředitele školy dopouští dalších přestupků. 



6. 3. Kritéria hodnocení 
 

Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin: 

- předměty s převahou teoretického zaměření 
- předměty s převahou praktických činností 

- předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření 

 
Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony 

komplexně, v souladu se specifikou předmětu. 

 
 

6. 3. 1. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření 

Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a matematika. 

Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí: 
- ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální 

a motorické činnosti, 

- schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí, 

- kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost, 

- aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim, 
- přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu, 

- kvalita výsledků činností, 
- osvojení účinných metod samostatného studia. 

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

 

Stupeň 1 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické 
činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, 

zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou 

kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. 

 

Stupeň 2 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. 

Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a 

zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků 

činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. 

 
Stupeň 3 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a 

motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení 

teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, 



v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, 
grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. 

 

Stupeň 4 
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a 

má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a 

hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a 

výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele 

opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. 

 

Stupeň 5 
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi 

podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a 

zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má 

závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s 

pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. 

 

6. 3. 2. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření 

Při klasifikaci v předmětech uvedených v s převahou praktického zaměření (praktické činnosti) v souladu s požadavky učebních osnov se hodnotí: 

- vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem, 

- osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce, 

- aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech, 
- kvalita výsledků činností, 

- organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti, 
- dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí. 

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

 

Stupeň 1 

Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické 

činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky 

jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 

aktivně se stará o životní prostředí. 

 

Stupeň 2 
Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při 

praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si 

organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. 



Stupeň 3 
Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími výkyvy. Za pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V 

praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, 

udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. 

 
Stupeň 4 

Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci 
učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má 

závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci a o životní prostředí. 

 

Stupeň 5 

Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické 

činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, 
neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá 

na ochranu životního prostředí. 

 

6. 3. 3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 

Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova a tělesná výchova. 

Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí: 

- stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu, 

- osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace, 
- poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti, 

- kvalita projevu, 
- vztah žáka k činnostem a zájem o ně, 

- estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti, 

- v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná zdatnost, výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví. 

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

 

Stupeň 1 

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních 
projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní 

zájem o umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

 
 

Stupeň 2 

Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev 

je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov.Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o 

umění, o estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus a tělesnou zdatnost. 



 

Stupeň 3 

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuální a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští 
se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. 

Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

 
Stupeň 4 

Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou 
pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

 

Stupeň 5 

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti 
nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 



6. 4. Zásady pro používání slovního hodnocení včetně předem stanovených kritérií 
 

- V případě, že je v daném školním roce schváleno hodnocení prostřednictvím klasifikační stupnice, může být žák se SVP a nadaný i mimořádně nadaný žák hodnocen slovně či 

částečně slovně. Ředitel školy o slovním či částečně slovním hodnocení rozhodne na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka a po projednání v pedagogické radě. 

 

- Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení také v případě přestupu žáka na školu, 

která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo na žádost zákonného zástupce žáka. 

 

- Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě 
použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách 

jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání 

žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění 

hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. 

 

6. 4. 1. Zásady pro vzájemné převedení klasifikace a slovního hodnocení 

 
Prospěch  

Ovládnutí učiva  

1 – výborný ovládá bezpečně 

2 – chvalitebný ovládá 

3 – dobrý v podstatě ovládá 

4 – dostatečný ovládá se značnými mezerami 

5 - nedostatečný neovládá 
  

Myšlení  

1 – výborný pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti, samostatný 

2 – chvalitebný uvažuje celkem samostatně 

3 – dobrý menší samostatnost v myšlení 

4 – dostatečný nesamostatné myšlení, pouze s nápovědou 

5 - nedostatečný odpovídá nesprávně i na návodné otázky 
  

Vyjadřování  

1 – výborný výstižné a poměrně přesné 

2 – chvalitebný celkem výstižné 

3 – dobrý myšlenky vyjadřuje ne dost přesně 

4 – dostatečný myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi 

5 - nedostatečný nedokáže se samostatně vyjádřit, i na návodné otázky odpovídá nesprávně 
  



 

Celková aplikace vědomostí  

1 – výborný užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, pracuje samostatně, přesně a s jistotou 

2 – chvalitebný dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští se jen menších chyb 

3 – dobrý řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává potíže a odstraňuje chyby 

4 – dostatečný dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává 

5 - nedostatečný praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí 
  

Aktivita, zájem o učení  

1 – výborný aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 

2 – chvalitebný učí se svědomitě 

3 – dobrý k učení a práci nepotřebuje větších podnětů 

4 – dostatečný malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 

5 - nedostatečný pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné 
  

Chování  

1 – velmi dobré Uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však 
přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. 

2 - uspokojivé Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti 
pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku 

třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo 
jiných osob. 

3 - neuspokojivé Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu 
nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem 
výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků. 



6. 5. Způsob získávání podkladů pro hodnocení 
 

- Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. 

 
- Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků pedagogickými pracovníky je jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné, všestranné, 
pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. 

 
- Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména: soustavným diagnostickým pozorováním žáků, sledováním jeho výkonů a připravenosti na vyučování, různými 

druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové,...) kontrolními písemnými pracemi, analýzou výsledků různých činností žáků, konzultacemi s ostatními vyučujícími a 

podle potřeby i psychologickými a zdravotnickými pracovníky. 

 

- Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální přezkušování po vyučování v kabinetech. Výjimka je možná jen při diagnostikované vývojové 

poruše, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě psychologa. 

 

- Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména - neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden, - účelem zkoušení není nacházet 

mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co umí, - učitel klasifikuje jen probrané učivo, zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé třídě není přípustné, - před 
prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití učiva. - prověřování znalostí provádět až po dostatečném procvičení učiva. 

 

- Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí 
učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci zástupcům žáka a to zejména prostřednictvím zápisů do žákovské 

knížky: 

Učitel smí používat při hodnocení tzv.“motivační symboly“ ( , , obrázky, samolepky, razítka,…) u procvičovacích úkolů v sešitech a na pracovních listech. 

U prověřování učiva (testy, pětiminutovky, diktáty, kontrolní práce atd.) se hodnotí známkou (stupně:1, 2, 3, 4, 5). Naprosto bezchybná práce může být oceněna známkou 1 
(dvakrát podtržená) a 1 (s hvězdičkou) pro ocenění úspěchu a další motivaci. 

V žákovské knížce se uvádí hodnocení formou známek (stupeň 1 – 5), jako motivační prostředek smí být použity razítka, samolepky nebo slovní výraz vyjadřující pochvalu. 

Stejným způsobem (razítka, samolepky nebo slovní poznámka) smí být vyjádřeno pokárání nebo nespokojenost s podaným výkonem žáka. 

 

- Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. 

 

- Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání známek 

(ústní zkoušení, písemné,...). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu 

učiteli nebo vedení školy. 

 
- Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech, 

apod.) vyučující respektuje známky žáka, které škole sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn; žák se znovu nepřezkušuje. 

 
- Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. 

Výsledná známka za klasifikační období musí odpovídat známkám, které žák získal a které byly sděleny rodičům. 

 
- Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však 48 hodin před jednáním pedagogické rady o klasifikaci, zapíší učitelé příslušných předmětů číslicí 
výsledky celkové klasifikace do dokumentace žáka a připraví návrhy na umožnění opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu apod. 



- Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka třídní učitel a učitelé jednotlivých předmětů v polovině prvního a druhého pololetí; třídní učitel nebo učitel, kdykoliv, 
jestliže o to zákonní zástupci žáka požádají. 

 

- Informace jsou rodičům předávány převážně při osobním jednání na třídních schůzkách nebo hovorových hodinách, na které jsou rodiče písemně zváni. Rodičům, kteří se nemohli 
dostavit na školou určený termín, poskytnou vyučující možnost individuální konzultace. 

 
- V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující předmětu bezprostředně a prokazatelným způsobem. Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v 

jejich chování se projednají v pedagogické radě. 

 

- Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující tyto práce uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo ve které se k 

ní mohou zákonní zástupci žáka odvolat. Opravené písemné práce musí být předloženy všem žákům a na požádání ve škole také rodičům. 

 

- Třídní učitelé jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobu získávání 

podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů na pedagogické radě. 

 

- Klasifikace chování 

a) Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ni ředitel po projednání v pedagogické radě. Pokud 

třídní učitel tento postup nedodrží, mají možnost podat návrh na pedagogické radě i další vyučující. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování (školní řád) včetně 
dodržování vnitřního řádu školní družiny během klasifikačního období. 

b) Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka; k uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná. 



6. 6. Komisionální a opravné zkoušky 
- Žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů 
výchovného zaměření, konají opravné zkoušky. 

 
- Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. 
Opravné zkoušky jsou komisionální. 

 
- Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné 

zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku. 

 
- V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálního přezkoušení na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu 

účastní školní inspektor. 

 

Komisionální přezkoušení a opravné zkoušky: 

- Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. 
- Komise je tříčlenná a tvoří ji: 

a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický 
pracovník školy, 

b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu, 

c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

 
- Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením 

nebo stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo 

druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení. 

 
- O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. 

 
- Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi 
náhradní termín přezkoušení. 

 

- Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem. 



6.7. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných 

6. 7. 1. Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) 

 
- Při získávání podkladů k hodnocení a při hodnocení samotném se u žáků se SVP přihlíží k povaze podpůrných opatření. 

 

- Vyučující respektují platné plány pedagogické podpory (PLPP) a vytvořené individuální vzdělávací plány (IVP) a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování žáků. 
 

- Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a způsoby ověřování, které jsou uvedeny v PLPP a IVP. 

 
- U žáků se SVP rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka. 

 

6. 7. 2. Hodnocení nadaných a mimořádně nadaných žáků 

 
- Při získávání podkladů k hodnocení a při hodnocení samotném se u žáků nadaných a mimořádně nadaných přihlíží k míře nadání. 

 

- Vyučující respektují platné plány pedagogické podpory (PLPP) a vytvořené individuální vzdělávací plány (IVP) a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování žáků. 

 

- Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a způsoby ověřování, které jsou uvedeny v PLPP a IVP. 

 
- Ředitel školy může mimořádně nadaného žáka přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva 

ročníku, který žák „přeskočil“. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy. 

 
- U nadaných a mimořádně nadaných žáků rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka. 



8. Školní družina při ZŠ Habrovany – Školní vzdělávací program „Člověk a jeho svět“ 

Aktualizovaná verze ke dni 29. 10. 2019 

 

8. 1. Cíle školní družiny: 

 
 

Cílem výchovné práce ve školní družině je zabezpečení odpočinku, pohody a relaxace dětí. Školní družina není pokračováním školního vyučování, proto činnost v ní je koncipována 

tak, aby byla pro děti přitažlivá a zajímavá. Nejrozšířenější oblastí je vytvoření podnětů pro volnou spontánní činnost dětí, která vede k tomu, aby se mladý člověk dokázal zapojit do 
společnosti - jejích různých skupin, osvojil si normy, hodnoty a naučil se nezbytným dovednostem a znalostem a v neposlední řadě rozvíjel svůj talent, rozvoj osobnosti člověka, 

získání a uplatňování zásad demokracie – Úmluva o právech dítěte (každý má svá práva, ale i povinnosti), utváření vědomí národní a státní příslušnosti, ale i respektu k jiné etnické, 

kulturní a náboženské skupině, získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochrany, dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví, výchova k smysluplnému využívání 

volného času, rozvíjení základů slušného chování, prožívání radostných chvil 

 

Školní družina svou funkci v péči o děti v době mimo vyučování vyplňuje různými odpočinkovými, zájmovými, rekreačními a sportovními činnostmi. Důraz je kladen na to, aby se 

děti naučily aktivně odpočívat a realizovat se v rámci volnočasových aktivit. 

Charakteristika školní družiny 

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. 
Není pokračováním vyučování, má svá specifika, která ji od školního vyučování odlišují. Jejím hlavním posláním je zabezpečení odpolední zájmové činnosti, odpočinku a rekreace 

žáků. Školní družina je součástí základní školy. Její činnost probíhá v družinové třídě – ve třídě 1. ročníku. Kapacita školní družiny je 30 žáků. 

Dále mohou žáci využívat k pohybovým aktivitám tělocvičnu a dětské hřiště. Stravování dětí probíhá ve školní jídelně ve škole. 

Charakteristika žáků: 
Program školní družiny je koncipován pro žáky 1. - 4. tříd. Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami je podle stupně a charakteru znevýhodnění při jejich začleňování do 
volnočasových aktivit věnována průběžná zvláštní pozornost. 

 

8. 2 Formy činnosti a metody práce ve školní družině: 
Školní družina organizuje pravidelnou činnost družiny a případně zájmových útvarů, pořádá či spolupořádá příležitostní akce a v průběhu dne nabízí spontánní aktivity. Družina 

umožňuje žákům aktivní odpočinek a přípravu na vyučování, většinou formou didaktických her. Ve spolupráci se školou organizuje soutěže různého zaměření, besedy a návštěvy kina 

ve Vyškově. 

Činnost 
pravidelná - je dána týdenní skladbou zaměstnání 
průběžná - spontánní aktivity, činnosti, které nejsou zahrnuty v týdenní skladbě 

příležitostná - výchovná, vzdělávací či tematická zájmová činnost 

spontánní aktivity 

odpočinkové činnosti 

 
 

Metody práce: výtvarné, pohybové a hudební vyjadřování, pobyt venku, vycházky, didaktické hry, diskuze, vypravování, výlety, hry 



8. 3. Délka vzdělávání 
Školní družina ve svém vzdělávacím cyklu zahrnuje plán vzdělávání žáků l. stupně ZŠ. Zájmové vzdělávání ve školní družině je poskytováno po dobu 10 měsíců daného školního roku. 

Provoz školní družiny stanovuje Vnitřní řád školní družiny. 

 

8. 4. Časový plán vzdělávání 
Strategie ŠVP školní družiny je konfigurována na období 5 let. Specifikuje rozdílnost a náročnost práce podle jednotlivých ročníků, tedy fyzické a psychické zdatnosti. Pracujeme podle 

celoročního plánu ŠD (např. jaro, léto, podzim, zima, měsíční plány). Plán školní družiny zahrnuje průběžné činnosti i významné akce jako např. soutěže, společenské a sportovní akce, 

besedy, karneval, výstavy prací vzniklých ve ŠD. 

8. 5. Podmínky přijímání žáků: 
O přijímání žáků do ŠD k docházce rozhoduje ředitel školy, a to na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a splněných kritérií pro přijetí, s ohledem na kapacitu ŠD (30 

žáků). 

8. 6. Podmínky přihlašování a odhlašování žák 
Školní družina je určena pro žáky 1. stupně ZŠ. Předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování žáků do ŠD zajišťuje vychovatelka 
Družina organizuje zájmové vzdělávání pro žáky přihlášené k pravidelné docházce. 

V rámci stanovených pravidel v daném termínu zaplatit poplatek ŠD. 

Odchod žáků z družiny se řídí požadavky rodičů, vymezenými na zápisním lístku. Aktuální změna nebo nepřítomnost je doložena písemnou formou. 
O ukončení vzdělávání ve ŠD smí požádat písemnou formou zákonný zástupce dítěte. 

Pobyt žáků a vzájemné předávání jsou organizačně zajištěny. 
Družina nezodpovídá za bezpečnost žáků v případě jeho samovolného odchodu bez písemného sdělení rodičů nebo vědomí vychovatelky. 

Školní družina dodržuje Vnitřní řád školní družiny. 

 

8. 7. Podmínky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
Při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je postupováno v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. Vychovatelka ŠD úzce spolupracuje se školou, především při 

stanovení vhodných forem integrace a forem práce. Je seznámena se závěry odborného vyšetření žáka v poradenských zařízeních. Při vzdělávání těchto žáků probíhá intenzivní 

spolupráce také s rodiči. Je zohledněno přiměřené zatížení v případě pohybových aktivit, vycházek. Třídní učitelé a zákonní zástupci jsou povinni informovat o všech změnách 

zdravotního stavu dítěte. 

8. 8. Popis materiálních podmínek 
ŠD - inspirující, nestresující prostředí, účelově vybavené prostory družiny s možností kreativního uzpůsobení, možnost využívání prostor školy (tělocvična, učebna s interaktivní 

tabulí, sportovní areál a školní zahrada, knihovna ŠD, počítačová učebna) 

Umístění a vybavení školní družiny 

Družina je součástí školy, umístěná v přízemí v učebně 1. ročníku. Žákům přihlášeným k pravidelné denní docházce slouží odpolední družina. 

Pro zájmové vzdělávání a výchovné činnosti máme k dispozici učebnu, počítačovou učebnu a knihovnu. Jsou dobře materiálně vybaveny, děti si mohou vybírat mezi jednotlivými 
aktivitami. Prostory umožňují svým vybavením odpočinek, soukromí i zájmové a hrací aktivity. Pro zájmové činnosti a společné hry žáci využívají plochy na koberci a pracovní 

koutky. Počítače v herně slouží k hrám rozvíjejícím pohotovost a představivost. Pro rozvoj čtenářských dovedností má ŠD časopisy a knihy, využívá také knihovnu školy. Celé prostory 

jsou vždy esteticky upraveny a soustavně doplňovány potřebnými pomůckami. 

Sportovní činnosti mohou probíhat v tělocvičně nebo na sportovním hřišti ZŠ. K relaxaci v přírodě slouží i zahrada školy. 



8. 9. Popis personálních podmínek 

Charakteristika vychovatelky ŠD: ve školní družině pracuje 1 vychovatelka, která splňuje odpovídající pedagogické vzdělání, uplatňuje svou kreativitu, postoje a přístup, vlastní 
dovednosti a to v kontinuitě s programem ŠD a školy, spolupracuje s třídními učiteli, rodiči a veřejností, je iniciátorem a průvodcem při činnostech, které motivují, navozují, přímo 
nebo nepřímo řídí, hodnotí 

Další sebevzdělávání vychovatelky: samostudium odborné literatury, sledování nových trendů v oblasti zájmového vzdělávání, účast na akreditovaných kurzech a dalším vzdělávání 
pedagogů 

8. 10. Popis ekonomických podmínek 
Částečná úhrada neinvestičních nákladů školní družiny činí měsíčně 75,- Kč na jedno dítě. Úhradu za I. pololetí v celkové částce 375,- Kč, jsou rodiče povinni uhradit do 20. dne 
v měsíci září, za II. pololetí úhradu 375,- Kč uhradit do 20 dne v měsíci lednu na konto školy. Úhrada za pobyt v ŠD je na základě Směrnice – poplatky ve ŠD vydané ředitelkou školy. 

Rodičům může ředitel školy úhradu poplatku prominout nebo snížit na základě žádosti doložené platným potvrzením o poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi nebo potvrzením, že 

zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách nebo potvrzením o pěstounské péči a kopií dokladů, které prokazují, že má nárok na příspěvek na úhradu 

potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a že je mu příslušný příspěvek skutečně vyplácen . Ředitel školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném 

znění a podle ustanovení školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění rozhodne o snížení nebo prominutí poplatku. Čerpání finančních prostředků je vždy předem konzultováno 

s vedením školy. 

 

8. 11. Podmínky zajištění BOZ 
Podmínky pro hygienické a bezpečné působení: vhodná struktura činnosti a skladba zaměstnání – vychovatelka vybírá věkově přiměřenou činnost, při které nedojde ke zranění 
dítěte, stravovací návyky a pitný režim – vychovatelka dbá na hygienu a kulturu stolování, dohlíží nad pitným režimem dětí (pití v ŠJ), zdravé prostředí – podle platných norem, tj. dle 

vyhlášky ministerstva č. 410/2005 Sb.,o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání mladistvých (vlastní vybavené prostory, 

odpovídající světlo, teplo, bezhlučnost, čistota, větrání, vhodný nábytek, hygienické vybavení prostorů), bezpečné pomůcky – vychovatelka dbá na používání věkově přiměřených 

pomůcek, ochrana před úrazy a eliminace nebezpečných situací – vychovatelka eliminuje možné úrazy proškolením na začátku školního roku a opakováním během školního roku. 

Svým pedagogickým působením neustále nabádá k dodržování bezpečnosti, děti má neustále v zorném poli, vychovatelka seznámí žáky s provozními řády využívaných prostor – škola, 

ŠD, ŠJ, tělocvična, školní hřiště, zahrada, bezpečnost silničního provozu – mimo budovy ZŠ a ŠD zodpovídá vychovatelka za děti, které jsou na začátku roku poučeny o bezpečnosti 

silničního provozu, během roku je poučení opakováno, dostupnost prostředků první pomoci – školní družina je vybavena dostupně umístěnou lékárničkou PP, vychovatelka proškolená 

kurzem zdravotníka 

Psycho-sociální podmínky: pohoda prostředí a příznivé sociální klima – vychovatelka vede k otevřenosti a partnerství, komunikaci, úctě, toleranci, uznání, empatii a pomoci druhému, 

respektování potřeb jedince – vychovatelka organizuje činnost vycházející ze zájmů účastníků, věková přiměřenost a motivující hodnocení – vychovatelka respektuje individualitu dětí, 

hodnotí v souladu s jejich možnostmi, ochrana před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy – vychovatelka se pedagogickým působením snaží zabránit socio-patologickým 
jevům, spoluúčast na životě zařízení – vychovatelka preferuje společné plánování činnosti, vlastní podíl dětí na případném řízení a následném hodnocení, včasná informovanost – 

vychovatelka včas informuje děti a jejich zákonné zástupce o činnostech ve školní družině 



8. 12. Obsah školního vzdělávacího programu 

 

Klíčové kompetence 
- souhrn vědomostí, dovedností, schopností, návyků a postojů, které žák získává v průběhu docházky do školní družiny, jedná se o dlouhodobý proces, budou se prolínat všemi 

činnostmi zájmového vzdělávání 

 

1. KOMPETENCE K UČENÍ: 

žák - učí se s chutí, práci dokončí, klade si otázky, hledá na ně odpověď, získané vědomosti dává do souvislostí, uplatňuje v praktických situacích a dalším učení 

 

2. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU: 
žák - všímá si dění okolo, snaží se řešit situace, při jejich řešení užívá logické, matematické a empirické postupy, chápe, že vyhýbání se řešení problému nevede k cíli, započaté činnosti 

dokončuje 

 

3. KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE: 

žák - ovládá řeč, vyjadřuje sdělení, myšlenky, otázky a odpovědi vhodně formulovanými větami, komunikuje bez ostychu s vrstevníky i dospělými, komunikuje kultivovaně 

 

4. SOCIÁLNÍ A INTERPERSONÁLNÍ KOMPETENCE: 
žák - samostatně rozhoduje o svých činnostech, uvědomuje si, že za ně odpovídá a nese důsledky, projevuje ohleduplnost, citlivost, rozpozná nevhodné chování, nespravedlnost, 

agresivitu, šikanu, spolupracuje ve skupině, dokáže se prosadit i podřídit, přijmout kompromis, respektuje jiné, je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi 

 

5. ČINNOSTNÍ A OBĆANSKÉ KOMPETENCE: 

žák - učí se plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, odhaduje rizika svých nápadů, odpovědně přistupuje k úkolům a povinnostem, uvědomuje si práva svá i práva druhých, chová se 

odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí (přírodní i společenské), dbá na své osobní zdraví i zdraví druhých 

 

6. KOMPETENCE K TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU: 
žák - orientuje se v možnostech smysluplného trávení volného času, umí si vybrat činnosti dle vlastních dispozic, rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinách i individuálních 

činnostech, dokáže odmítnout nevhodnou nabídku volného času 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

1. MÍSTO, KDE ŽIJEME: 
- poznávání nejbližšího okolí, organizace školy, školní družiny, určení významných objektů, beseda o naší vesnici a její historii, bezpečnost na cestě do školy, během vycházek, pobytu 

venku, dopravní výchova (kompetence č. 1, 5) 

2. LIDÉ KOLEM NÁS: 

- osvojení zásad vhodného a společenského chování, tolerance, vzájemné úcty, komunikace slovní i mimo slovní, dodržování pravidel stolování, předcházení šikaně, zařazení prvků 
mediální výchovy – co děti shlédly, slyšely,... (kompetence č. 2, 3, 4) 

3. LIDÉ A ČAS: 

- budování a dodržování správného režimu, vytváření pravidelných návyků, správné a účelné využití svého volného času – základy pro využívání smysluplných volnočasových aktivit 

(kompetence č. 6) 

4. ROZMANITOST PŘÍRODY: 



- vycházky a pobyty v přírodě, pozorování změn, určování, využití encyklopedií, následné výtvarné zpracování, ekologická výchova – ochrana přírody (kompetence č. 1) 

5. ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ: 

- poznávání sebe sama, poučení a péče o zdraví a nemocech, zdravotní prevence, osobní hygiena a čistota, poučení o úrazech a jejich předcházení, umět ošetřit drobná poranění, 

dodržování pitného režimu (kompetence č. 3, 4, 5) 

 

UMĚNÍ A KULTURA 

Vytváření a upevňování v průběhu docházky do školní družiny kultury chování, stolování, oblékání, cestování. 

1. VÝTVARNÁ VÝCHOVA: 

- osvojení estetiky a krásna, tvořivé a citlivé vnímání světa a okolí, umění vyjádřit se neverbálně – barvy, tvary, linie,...(kompetence č. 1) 

2. DRAMATICKÁ VÝCHOVA: 
- umění vyjádřit se jazykem a pohybem, obohacování emociálního života (kompetence č. 3) 

Použití různých výtvarných technik, návštěvy kina, divadla. 

 
 

Plán zájmového vzdělávání a činností: 

 
Plán je rozvržen do bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. 

Úkoly: budou se plnit průběžně po celý rok ve všech blocích, jsou určeny pro žáky 6 – 10 let. 
• během pobytu venku a při vycházkách poznáváme okolí, významné budovy, orientujeme se v čase a prostoru, učíme se znát pravidla silničního provozu (kompetence č. 1, 5) 

• hrajeme hry, při kterých se vzájemně poznáváme, osvojujeme si pravidla společenského chování (kompetence č. 1, 2, 3, 4, 6) 
• učíme se správně využívat svůj volný čas – hrajeme různé hry, stavíme a tvoříme z různých stavebnic (kompetence č. 1, 4, 6) 

• pozorujeme, poznáváme a chráníme přírodu (kompetence č. 1) 

• pečujeme o své zdraví, hygienu, otužujeme se, dodržujeme pitný režim, cvičíme, hrajeme hry v tělocvičně a venku na hřišti (kompetence č. 1, 2, 3, 4, 5, 6) 
• tvoříme z modelíny a jiných materiálů, malujeme (kompetence 1, 6) 

Během všech činností se budou prolínat všechny výchovné složky: 

• společensko – vědní 
• přírodovědná 
• estetická 

• pracovní 
• tělovýchovná a hudebně – pohybová 

 

1. BLOK PODZIM (září, říjen, listopad) 

Náměty činností: 
Poučení o bezpečnosti / Seznamovací hry / Orientace v okolí školy, orientace v prostoru, čase / Vesele do školy, vesele ze školy / Kdo jsi kamarád, pojď si snámi hrát / Dráček Mráček / 
Kamarád Kaštánek / Když padá deštík, vezmi si deštník / Ježek Bodlinka / Barevné podzimní listy / Jak se zvířátka chystají na zimu / 

Království hříbků / Pobyt venku na hřišti, vycházky do přírody / Pohybové hry v tělocvičně / Didaktické hry / Deskové hry / Stavebnicové hry / Námětové hry / Zájezd do kina 

 

2. BLOK ZIMA (prosinec, leden, únor) 

Náměty činností: 



Vyrábíme na vánoční jarmark / Než přijde Mikuláš / Adventní čas / Vánoce, vánoční představení, vánoční besídka / Poučení o bezpečnosti / / Ptáci v zimě / Zvířátka, která mají rády 
zimu / Stopy ve sněhu / Svět pohádek / Moje rodina / Moje tělo, moje zdraví / Nejsme přece uličníci – slušné chování / Co dělá táta a máma – čím bych chtěl být / Jede, letí, pluje / Čas 

masopustu, družinový karneval / Království sněhových vloček / Nakupujeme – svět obchodů / Venku hrátky se sněhem a na sněhu / Pohybové hry v tělocvičně / 

Luštíme osmisměrky / Deskové hry / Stavebnicové hry / Námětové hry 

 

3. BLOK JARO (březen, duben, květen) 

Náměty činností: 
Vycházky, jarní turistika – pozorování probouzející se přírody, poznávání stromů, rostlin, hmyzu,... / Jarní květiny / Koloběh vody v přírodě / Zvířata a jejich mláďata / Velikonoce a 
jejich tradice / Ekologická výchova, ochrana přírody / Jak se mění náš šatník s ročním obdobím / Ptáci se vracejí z teplých krajin / Jarní pranostiky, básně, písně / Březen – měsíc knihy 

/ Kdo střeží naše bezpečí / Čarodějnic rej / Moji milé 
mamince / Jarní očista těla / Venku hry a soutěže na dětském hřišti, na pískovišti / Luštíme křížovky / Deskové hry / Stavebnicové hry / Námětové hry / Zájezd do kina 

 

4. BLOK LÉTO (červen) 

Náměty a činnosti: 
Sportovní odpoledne ke Dni dětí / Venku pozorování včel, motýlů / Poučení o bezpečnosti při koupání, opalování, bouřce, sběru různých plodin / Bylinková zahrádka / Zvířata celého 

světa / Cestujeme – nejen prstem po mapě, poznáváme lidi z celého světa, jejich odlišnosti / Tohle léto je moje.../ Mořský svět /Loučíme se se školním rokem a připravujeme se na 

prázdniny/ Zkoušíme hrát těžší varianty deskových her / Hrajeme oblíbené námětové hry 


