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I.   Základní údaje o škole 
 
 
Název školy:    Základní škola a mateřská škola, Žďár nad Orlicí, okres    

                             Rychnov nad Kněžnou     
                              

Sídlo školy:      Žďár nad Orlicí 148, 517 23  

 

Charakteristika školy    ZŠ a MŠ je malotřídní školou 

                                              ZŠ…. jednotřídní škola s  1. - 5. ročníkem  
                                              MŠ… smíšené oddělení  
                                              součástí školy je školní družina a školní jídelna,             
                                              která provozuje doplňkovou činnost (vaření pro cizí         
                                              strávníky), příspěvková organizace  
                                     

Zřizovatel:     Obec Žďár nad Orlicí 133, 517 23 

                            tel.: 494 371 516 
                            zdar@wo.cz 
 

Vedení školy:      Mgr. Hedvika Hloupá - statutární zástupce, ředitelka školy 

 

Adresa pro dálkový přístup:     skolazdar@outlook.cz 

                      tel.školy: 494 371518 
                     IČO: 75016281 
                                                       IZO: 600097668 
 
 
 
 
 
Platnost dokumentu od: 1.9.2016, pod číslem jednacím 82/2016 
Aktualizován- 1.9.2019, schválen na pedagogické radě 27.8.2019 
 
 
 
 
 
Podpis ředitele:     Mgr. Hedvika Hloupá                                                                                                                                      
Razítko školy: 
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II.   Charakteristika školy 
 

 
1. Úplnost a velikost školy 

 
     Jsme malotřídní škola s jednou třídou, v které se učí žáci 1. – 5. ročníku, Obec 
má 420 obyvatel a leží mezi obcí Albrechtice n. Orl., kde je rovněž malotřídní 
škola a městem Borohrádek s úplnou základní školou., kam většinou naši žáci 
odcházejí do 6. ročníku. Blízkost obou škol je pro nás trochu problematická, 
neboť vzhledem k dobré dopravní obslužnosti někteří žáci využívají možnosti 
zvolit si školu podle vlastního výběru. Do naší základní i mateřské školy podobně 
dojíždějí děti z  přilehlých obcí, a to ze Světlé n. Orl., Borohrádku, Albrechtic n. 
Orl.,Týniště n. Orl. 
Škola je tvořena těmito součástmi: 

 mateřská škola pro děti od 3 – 6 let – jedna třída 

 základní škola 1. – 5. ročník – jedna třída 

 školní družina – ráno a část odpoledne spojená s MŠ, jinak samostatně 

 školní jídelna – poskytuje stravování dětem z MŠ ( 3x denně), žákům ZŠ 
(oběd), zaměstnancům školy a cizím strávníkům (doplňková činnost školy) 

 
 

2. Vybavení školy 
      
a) prostorové, technické, hygienické 
 
      Všechny vyjmenované součásti školy jsou umístěny v jedné budově, což je 
velice výhodné ke vzájemné propojenosti a bezproblémové komunikaci. 
      Školní budova byla postavena v roce 1961. V roce 2003 přešla do právní 
subjektivity. Delší dobu se ve větší míře do obnovy školy neinvestovalo, až teprve 
roce (2006) byla započata velká rekonstrukce školní kuchyně, části MŠ a 
sociálního zařízení v ZŠ. Přestože jsme v té době byli na hranici zrušení (školu 
navštěvovalo pouze 6 žáků), obec investovala nemalou částku – 3 850 000 Kč na 
její obnovu. 
      V přízemí budovy se nachází mateřská škola, která má k dispozici hernu, 
ložnici, kabinet, nové sociální zařízení, šatnu s předsíní a vlastním vchodem. 
     Dále je dole umístěna školní jídelna a kuchyně s celým zázemím - vše 
vybudováno podle požadavků hygienických norem, rovněž s vlastním vchodem. 
      Vstup do školy je hlavním vchodem kolem šatny do prvního poschodí. Zde se 
nachází vlastní třída, malá třída a počítačová učebna, cvičebna a poslední 
místnost sborovna a ředitelna zároveň. V této části budovy bylo v rámci 
rekonstrukce školy přebudováno sociální zařízení pro žáky a učitele.  
     Celá škola je podsklepená  - jsou tu úložné prostory a kotelna na pevná paliva. 
     Všechny děti využívají velkou školní zahradu, starší ke sportovním aktivitám v 
hodinách TV nebo v rámci ŠD, mladší mají k dispozici pískoviště, různé průlezky, 
domečky atd. 
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b) materiální 
 
     Je na slušné úrovni a odpovídá finančním možnostem školy. Učební pomůcky 
se průběžně dokupují a modernizují. V počítačové učebně máme 5 žákovských a 
1 učitelský počítač získané v rámci projektu INDOŠ s dostatkem výukových 
softwarů. Jsou využívány pedagogy, žáky ZŠ a ŠD. S dotačního programu Výzva 
56 bylo zakoupeno 5 tabletů, které využívají žáci zejména ve výuce. 
    Postupně se do vybavuje cvičebna – tak, aby odpovídala požadavkům 
bezpečnosti a mohla být brána jako tělocvična. 
 
 

3. Charakteristika pedagogického sboru a provozních 
zaměstnanců 

 
 

FUNKCE KVALIFIKACE PRAXE 

ředitelka školy Pedagogická Fakulta UHK 

Učitelství 1. stupně ZŠ se speciální 
pedagogikou 

20 let 

Učitelka Speciální pedagogika pro 2.st. ZŠ 
a SŠ 
AJ se zaměřením na vzdělávání 
Univerzita Palackého Olomouc 

6 let 

učitelka ZŠ 
vychovatelka ŠD 

Pedagogická Fakulta UHK 
 
Vychovatelství ve speciálních 
zařízeních 

14 let 

Učitelka MŠ 
Učitelka MŠ 

SPgŠ Litomyšl 
SpgŠ Litomyšl 

32 let 
32 let 

Provozní 
 

Středoškolské vzdělání 5 let 

Kuchař Středoškolské vzdělání 10 let 

Školnice, uklizečka 
Asistentka pedagoga ZŠ 
 
 
 

Středoškolské vzdělání - výuční list 
Akreditovaný kurz na asistenta 
pedagoga 
DVPP 
 

6 let 
 
 
 
 

Asistentka pedagoga MŠ Akreditovaný kurz na asistenta 
pedagoga 

3 roky 

Uklízečka ZŠ Vysokoškolské vzdělání 6 let 

  



5 

 

     Pedagogické pracovnice se účastní během školního roku řady vzdělávacích 
akcí, které jsou jednoznačně přínosem pro práci školy a kvalitu výchovně 
vzdělávacího procesu. 
      Všechny učitelky mají zvládnutou praxi na malotřídní škole, mohou tak práci 
diferencovat podle schopností a pracovního tempa jednotlivých žáků. Do 
vyučování zařazujeme nové metody, klademe důraz na samostatnost žáků. Role 
našich učitelek je velice náročná na organizaci vyučovacího procesu, rychlost 
rozhodování, schopnosti koordinace vícero ročníků v jedné třídě. 
 
 

4. Školní projekty, projektové dny 
 

      Projekty jsou vymyšleny tak, aby vycházely z konkrétních potřeb málotřídní 
školy, aby pomáhaly vytvářet dobré vztahy mezi dětmi, položily základy mravní, 
zdravotní a protidrogové výchově, podněcovaly spolupráci mezi žáky jednotlivých 
ročníků a aby se s jejich pomocí daly řešit základní výchovné problémy žáků. 
      Cílem našich projektů je napomáhat, aby klima ve třídách se vyznačovalo 
dobrými vztahy mezi učiteli a žáky, a tak byly zabezpečeny základní podmínky 
k všeobecnému rozvoji žáků. 
      Žáci jsou pomocí projektů cíleně vychováváni k vzájemné úctě, k vyjadřování 
svých názorů, respektování názorů druhých a toleranci a k rozvoji 
komunikativních dovedností. 
      Projekty nemají své pevné místo, jsou zařazovány aktuálně podle potřeb 
vyplývajících z života třídy. 
Mezinárodní spolupráce neprobíhá. 
 
 

5. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 
 
      Je zcela běžné, že na vesnické škole je komunikace mezi rodiči a učiteli častá 
a téměř bezproblémová. V MŠ je kontakt s rodiči každodenní, na ZŠ se konají 
informativní třídní schůzky, v případě potřeby mohou rodiče kdykoliv školu 
navštívit. O školních výsledcích svých dětí jsou informováni prostřednictvím 
notýsků a žákovských knížek, kde je zaznamenáno dostatečné množství známek. 
     Spolupracujeme podle potřeby s PPP Rychnov nad Kněžnou. MŠ navštěvuje 
pravidelně každý rok logoped, aby včas upozornil rodiče na možnosti nápravy 
řeči u malých dětí. 
     V roce 2006 byla zřízena tříčlenná školská rada, složená ze zástupců obce, 
rodičů a školy. Společným cílem je podílet se na dobrém chodu školy. 
     Spolupráce s obcí je velmi dobrá, obec školu podporuje morálně, ale zejména 
finančně. Má zájem o udržení školy a její prosperitu. 
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III.   Charakteristika  ŠVP  
 
 

1. Zaměření školy 
 

MOTTO: „Celým lidským životem nás provázejí naše kroky – od těch prvních, 
nemotorných až po ty poslední. Naše vědění postupuje rovněž v krocích – od 
těch jednoduchých až po ty nejsložitější. Každý z nás někam dojde. Snažme se, 
aby to bylo co nejdál“. 
 
    Naše škola se snaží orientovat na žáka, respektovat jeho osobní maximum a 
individuální potřeby. Chceme vytvořit žákům ve škole takové zázemí, které bude 
rozvíjet jejich tvořivost a současně vybaví každého žáka vším potřebným pro jeho 
další vzdělávání, aby mohl dojít co nejdál. Zaměřujeme se na co nejaktivnější 
zapojení žáků do procesu učení s cílem položit základy klíčovým kompetencím 
neboli k schopnostem k učení, k řešení problémů, kompetencím komunikativním 
a sociálním. Naše škola, která je školou rodinného typu má velmi blízko k přírodě, 
ke „svým lidem“, ke „své vesnici“. Tyto priority bychom rádi dále rozvíjeli. Jsme 
zapojeni do sítě ekologicky zaměřených škol M.R.K.E.V, spolupracujeme 
s ostatními ekologicky zaměřenými institucemi. 
 
 

2.  Výchovné a vzdělávací strategie 
 
          Výchovnými a vzdělávacími strategiemi utváříme a rozvíjíme klíčové 
kompetence našich žáků. Výchovné a vzdělávací strategie prolínají výuku ve 
škole na úrovni vyučovacího předmětu. 
 
 
 Možné metody a přístupy:  
 

 snažíme se dopřát pozitivní prožitek, především se orientovat na oblasti, 
ve kterých je dítě úspěšné  

 častější využití názoru – náčrty, časové osy, grafy, schémata, přehledy, 
obrázky. 

 chválíme i za projevenou snahu 

 máme stanovena jasná pravidla a hranice, režim a řád 

 umožňujeme pohybové uvolnění a relaxaci 

 podněcujeme k tvořivému myšlení 

 vedeme žáky k otevřené komunikaci 

 rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat a respektovat druhého 

 rozvíjíme schopnost pomoci mladšímu, méně šikovnému 

 učíme tolerovat názory i povahy druhých 
 
Klíčové kompetence ve vyučovacím procesu pro 1. – 5. ročník 
 

a) k učení 
Na konci období 
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 umí hledat informace, dokáže je třídit a využívat 

 uvědomuje si smysl učení a jeho význam pro praktický život 
b) k řešení problémů 
Na konci období 

 samostatně dokáže řešit problémy přiměřené jeho věku 

 umí kriticky myslet, činit uvážlivá rozhodnutí a nést jejich následky 
c) komunikativní 
Na konci období 

 umí formulovat myšlenky a správně se vyjadřovat 

 dokáže se zapojit do diskuse, nebojí se vyslovit svůj názor a obhájit jej 
 

d) sociální a personální 
Na konci období 

 umí spolupracovat s ostatními a svým podílem přispět k práci skupiny 

 podílí se na vytvoření příjemné pracovní atmosféry, pomáhá ostatním 
e) občanské 
Na konci období 

 je si vědom svých práv a povinností 

 chápe a respektuje společenské normy a zákony 
f) pracovní 
Na konci období 

 dokáže použít pracovní nástroje a materiály přiměřené jeho věku 

 dodržuje pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví 
 
 

3.  Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami 

 
a) Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním 
 
Snažíme se včas podchytit a diagnostikovat případné poruchy a včas pracovat na 
jejich nápravě. Na základě doporučení PPP je těmto žákům poskytována 
reedukační péče. Chceme motivovat tyto žáky, aby uplatnili nějakou ze svých 
dovedností a zažili tak pocit úspěchu. 
     Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volíme takové formy 
a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka, na něž nemá žákova 
porucha negativní vliv. U těchto žáků klademe důraz na ten druh písemného 
nebo ústního projevu, ve kterém mají předpoklady podávat lepší výkon. 
     Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez 
doporučení školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické 
podpory (PLPP). Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze 
s doporučením. Při plánování a realizaci vzdělávání žáků s přiznanými 
podpůrnými opatřeními je třeba mít na zřeteli fakt, že se žáci ve svých 
individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech liší. Účelem podpory 
vzdělávání těchto žáků je plné zapojení a maximální využití vzdělávacího 
potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti. 
Pedagog tomu přizpůsobuje své vzdělávací strategie na základě stanovených 
podpůrných opatření. Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního 
stupně je ŠVP podkladem pro zpracování PLPP a pro žáky s přiznanými 
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podpůrnými opatřeními od druhého stupně podkladem pro tvorbu IVP. PLPP a 
IVP zpracovává škola. K úpravám očekávaných výstupů stanovených v ŠVP se 
využívá podpůrné opatření IVP. To umožňuje u žáků s přiznanými podpůrnými 
opatřeními od třetího stupně podpory (týká se žáků s lehkým mentálním 
postižením) upravovat očekávané výstupy vzdělávání, případně je možné 
přizpůsobit i výběr učiva - minimální výstupy. 
 
 
b) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním 
 
    Na naší malotřídní škole je princip diferenciace a individualizace vzdělávacího 
procesu uplatňován při každodenních činnostech. Výhodou jsou malé počty žáků 
v jednotlivých ročnících, žáci slyší a zažívají učivo nižšího či vyššího ročníku. 
      
 
 

4.  Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných 
 
     Protože nadaný žák zvládne výukový program v mnohem kratší době, než 
kterou potřebují ostatní, pracuje tak podle vlastního programu a vyplňuje čekání 
v době, kterou ostatní potřebují k tomu, aby zadaný úkol splnili. Kromě toho, že 
žák dostává další rozšiřující úkoly, pomáhá často svým méně nadaným 
spolužákům z ročníku nebo procvičuje s mladšími spolužáky probrané učivo. 
Nadaný žák tak smysluplně využívá své vědomosti a dovednosti ve prospěch 
ostatních, vžívá se do role vyučujícího, zažívá pocit vlastního uspokojení 
z vědomostí, které ve škole získal a které může předat dál. 
 
 

5.  Začlenění průřezových témat 
 

a) osobnostní a sociální výchova 
 
     Jejím cílem je, aby žák si vytvářel dobrý vztah k ostatním lidem i k sobě 
samému. Je zaměřena na osobnost žáka, na konkrétní žákovskou skupinu, na 
vztah mezi učitelem a žákem a na některé situace každodenního života. Lze ji 
uplatnit prakticky ve všech školních aktivitách. Pracujeme s pojmy jako: 
sebepoznání, mezilidské vztahy, vzájemné soužití, spolupráce v týmu. 
V praxi to například znamená: 

 hodnocení vlastních pocitů při výhře (prohře) 

 hledání podobných situací v reálném životě - kdy je výhodné spolupracovat 
a kdy soutěžit 

 zhodnocení své vlastní role v pracovní skupině 

 uvědomovat si svou vlastní identitu (rysy osobnosti, své hodnoty, svou 
příslušnost) 

 poznávat ostatní spolužáky, porovnávat se s nimi, sdílet s nimi 

 zaměřit se na prevenci patologických jevů 

 budovat dobré školní klima 
 

b) výchova demokratického občana 
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     Rozvíjí hodnoty spravedlnosti, tolerance a odpovědnosti. Žák by se měl umět 
pohybovat ve společnosti s ohledem na zájem kolektivu a zároveň si uvědomovat 
svá práva a povinnosti. 
 
V praxi to například znamená: 

 podílení se na životě školy (vytvořit si pravidla) 

 seznámit se s tím, jak funguje obecní úřad (praktický dopad vztahů mezi 
státem a lidmi v obci) 

 účast žáků na akcích pořádaných pro svou obec 
 

c) výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
 

     Vede žáky k pochopení propojenosti světa, odhaluje vazby mezi místní – 
národní – evropskou - světovou kulturou. Realizace tohoto tématu probíhá 
zejména v oblasti Člověk a jeho svět a ve výuce cizích jazyků. 
V praxi to například znamená: 

 snaha podílet se na fungování žákovského kolektivu 

 reagovat na aktuální události v zemi, ve světě 

 udržovat zvyky a tradice svého kraje, své země, porovnat je s podobnými 
v jiných zemích 

 rozvíjet pocit sounáležitosti ke své škole, pocit hrdosti ke své vlasti, pocit 
zodpovědnosti za naši planetu 

 
 

d) multikulturní výchova 
 
     Seznamuje žáky s rozmanitostmi různých kultur, rozvíjí smysl pro 
spravedlnost, toleranci a solidaritu. 
V praxi to například znamená: 

 respektovat odlišnosti mezi lidmi reagovat na projevy netolerance a 
nesnášenlivosti k některým lidem 

 diskutovat o pozitivních i negativních zážitcích s lidmi odlišného etnického 
původu 

 
e) environmentální výchova 

 
     Přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty a k citlivému přístupu 
k přírodě. Žáci by měli být vedeni k aktivní účasti na řešení problémů životního 
prostředí ve své obci, regionu… 
V praxi to například znamená: 

 aktivně se zapojit do různých enviromentálních aktivit – třídění odpadu ve 
škole i doma, setření energií…. 

 spolupráce s ekologickými organizacemi 
 
 

f) mediální výchova 
 
     Zprostředkovává žákům poznatky o fungování a společenské roli médií. Učí 
se rozpoznávat věrohodnost prezentovaných mediálních sdělení. 
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V praxi to například znamená: 

 otevřené debaty na téma pravdivosti zprávy 

 reklama a její vliv na nás 

 reagovat na projevy netolerance a nesnášenlivosti k některým lidem 

 diskutovat o pozitivních i negativních zážitcích s lidmi odlišného etnického 
původu 
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IV. UČEBNÍ  PLÁN 
 

 

Vzdělávací 

oblast 

Vzdělávací 

obor 

minimální 

dotace 

Vyučovací 

předmět 

ROČNÍK Celkem 

předměty 

Z 

toho 

DČD 

l. 2. 3. 4. 5. 

                              

Jazyk a 

jazyková  

komunikace 

                              

Český jazyk           

a literatura  

38 

                               

Cizí jazyk 9               

 

                            

Český jazyk         

 

                              

Anglický 

jazyk     

 

7+1 

 

 

 

7+2 

 

 

 

  

7+2     

 

 

3 

 

6+1 

 

 

3 

 

6+1 

 

 

3 

 

33 

 

 

 9 

 

7 

 

 

 

 

Matematika 

a její 

aplikace 

                              

Matematika 

a její 

aplikace  22               

 

 

Matematika 

 

4+1 

 

4+1 

 

4+1 

 

4+1 

 

4+1 

 

20 

 

5 

 

Informační a 

komunikační 

technologie 

 

 

Informační a         

komunikační 

technologie 1  

 

Informatika 

    

+1 

 

1 

 

      1 

 

   1  

 

Člověk a 

jeho svět 

 

 

 

                             

Člověk a 

jeho svět  12         

 

Prvouka  4              

 

Přírodověda 

6          

 

Vlastivěda    

4             

 

2     

 

 

 

              

 

  2  

 

 

 

          

 

   

 

  2  

 

  

 

 

 

 2 

  

1+1   

 

 

 

 2    

 

1+1       

 

  

      12 

 

 

   2 

 

      

 

Umění a 

kultura   

 

 

                              

Hudební 

výchova  

12 

                     

Výtvarná 

výchova 

 

                                

Hudební 

výchova    5 

 

                               

Výtvarná 

výchova     7 

 

 1 

 

 

       

1 

 

 1 

 

 

     

1 

 

 1 

 

 

     

1 

 

 1 

 

  

 

2     

 

 1 

 

 

       

2 

 

     

 

     12 

       

 

 

 

 

 

    

 

Člověk a 

zdraví     

 

                              

Tělesná 

výchova     

10 

 

Tělesná 

výchova 

 

     

2 

 

     

2 

 

     

2 

 

     

2 

 

    

 2 

 

     10 

 

 

Člověk a 

svět práce   

 

                                

Člověk a 

svět práce   5 

 

Praktické 

činnosti 

 

       

1 

 

        

 

    

1 

 

   

1 

 

   

1  

 

    

 1 

 

        

      5 

 

    

 



12 

 

 
 
 
Poznámky: 
 
      Disponibilní hodiny jsou použity ve vzdělávacích oblastech český jazyk, matematika 
a člověk a jeho svět, neboť především v těchto předmětech budou realizována průřezová 
témata. Rovněž považujeme za vhodné posílit český jazyk a matematiku pro větší 
procvičení učiva v podmínkách jednotřídní školy. 
     Informatika je vyučována každý týden 1 hod ve 4. a 5. ročníku, ostatní ročníky se 
s výukou na počítačích seznamují průběžně během výuky v jednotlivých předmětech. 
      
 
 
 

Průřezová témata – (jsou uvedena zkratkou a zapracována v jednotlivých 
předmětech) 
    
EGS   Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět 
         – výchova k myšlení v evropských souvislostech… 
MKV  Lidské vztahy, Kulturní diference, Multikulturalita, Etnický původ  
         – lidské vztahy multikultura, princip smíru a solidarity, etnický původ 
OSV   Sociální rozvoj 

– sebepoznávání, seberegulace, kreativita řešení problémů, rozhodovací 
schopnosti  

MDV Tvorba mediálního sdělení 
         – interpretace sdělení 
VDO  Občanská společnost a škola 
        – občan, společnost a stát 
 EV    Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí 
       – ucelený pohled na přírodu, okolí a životní prostředí, ekosystémy,… 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostatní 

předměty 

Speciálně 

pedagogická 

péče 

 1      1 

Celková 

povinná  

časová 

dotace 

 

  21 21 24 26 26 102 

 

 

= 118 

+16 
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V. Učební osnovy 
 

 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura 

Období – ročník: 1. období – 1. ročník 

Počet hodin: 9 hodin týdně 

  
  

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
  
Vzdělávání v oblasti směřuje k: 

 chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží 
historický a kulturní vývoj národa, a tedy jako významného sjednocujícího 
činitele národního společenství a jako důležitého a nezbytného nástroje 
celoživotního vzdělávání  

 rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako 
potenciálního zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství  

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

 zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního 
prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní 
komunikace  

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

 získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému 
projevu jako prostředku prosazení sebe sama  

 individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení 
čtenářských zážitků, k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším 
druhům umění založených na uměleckém textu a k rozvíjení 
emocionálního a estetického vnímání  

 
 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových 
kompetencí žáků 
 
Kompetence k učení 

 učitel vede žáky ke stálému zdokonalování čtení 

 učitel vytváří podmínky pro získávání dalších informací potřebných 
k práci 

 učitel stanovuje dílčí vzdělávací cíle v pravopisu 

 žáci jsou motivováni k aktivnímu zapojování se do vyučovacího procesu 
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Kompetence k řešení problémů 

 žáci navrhují různá řešení problémů, dokončují úkoly a zdůvodňují své 
závěry 

   žáci si vzájemně radí a pomáhají 

 učitel hodnotí práci žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní 
pokrok 

 
Kompetence komunikativní 

 učitel vede žáky k výstižnému a kultivovanému projevu 

 žáci dokáží prezentovat své myšlenky a názory 
 

Kompetence sociální a personální 

 učitel organizuje práci ve skupinách, aby žáci spolupracovali při řešení 
problémů 

 učitel vede žáky k prezentaci svých myšlenek a názorů a k vzájemnému 
respektu 

    učitel vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky 
 
Kompetence občanské 

 učitel využívá literatury naučné i vědecké k vytváření postoje k přírodě, k 
životnímu prostředí 

    žáci zvládnou komunikaci i ve vyhraněných situacích 

 pro žáky s postižením jsou k dispozici vhodně přizpůsobené pracovní     
materiály 

 
Kompetence pracovní 

  učitel vede žáky k organizování a plánování učení 

  učitel se zajímá, jak žákům vyhovuje jeho způsob výuky 

  učitel požaduje dodržování dohodnuté kvality, postupů, tem 

Očekávané výstupy předmětu 
 

Na konci 1. období základního vzdělávání žák: 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

 plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 

 porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 

 respektuje základní komunikační pravidla v 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 

 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 
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jednoduchý příběh 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

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

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

 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 

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

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

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

 vyjadřuje své pocity z přečteného textu 

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

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

 
  

  

 

Cílové zaměření oboru předmětu v 1. ročníku  
  
Vzdělávání v předmětu v 1. ročníku směřuje k: 

 postupnému osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání 
informací, k vyjádření potřeb, prožitků a názorů 

 zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace   

 ovládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné 
podobě 

 osvojování a rozvíjení čtenářských schopností  

 osvojování souvislého, plynulého a srozumitelného vyjadřování 
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Výstup 
 

Učivo Mezipředmětové 
vztahy, 

průřezová témata 
 

− -  rozlišuje věty, slova, slabiky, 
hlásky (písmena) 

− -  poznává jednotlivá písmena 
tiskací a psací, malá a velká, 
tečku, čárku, středník, 
dvojtečku, otazník, vykřičník, 
pomlčku, uvozovky 

− -  rozvíjí znělý hlas, artikuluje, 
uvědoměle čte, plynule spojuje 
slabiky a slova, vyslovuje 
správně dlouhé a krátké 
samohlásky 

− -  tvoří smysluplné věty, 
spisovně se vyjadřuje z hlediska 
slovní zásoby, gramatické 
správnosti a kultury mluveného 
projevu odpovídajících 
možnostem žáka prvního 
ročníku 

− -  srozumitelně mluví, vyjadřuje 
svoji zkušenost 

− -  skládá slabiky podle sluchu 
− -  skládá a čte slabiky, slova 

všech druhů 
− -  hlasitě čte jednoduché věty se 

správnou intonací a 
porozuměním 

− -  správně odpovídá na otázky 
− -  pečlivě vyslovuje a opravuje 

výslovnost 
− -  čte správně dlouhé a krátké 

samohlásky 
− -  rozpozná členění textu, 

orientuje se v textu slabikáře, 
čítanky a jiného textu pro děti, 
všímá si ilustrací literárních děl 
pro děti, zná některý dětský 
časopis 

− -  dokáže dramatizovat 
jednoduchý text, naslouchá 
pohádkám, zná říkadla, dokáže  

 
 

 
 

 

 věta, slovo, 
slabika, hláska 

 

 hlasité a tiché 
čtení 

 
 

 vyjadřovací 
schopnosti, prosba, 
poděkování, 
omluva, blahopřání 

 

 sdělování krátkých 
zpráv, krátké 
mluvené projevy 

 
 
Čtení 

 výcvik čtení, 
přípravná cvičení 
sluchu a zraku 

 čtení slabik, slov 

 hlasité uvědomělé 
čtení 

 
 

 délka samohlásek 

 nadpis, článek, 
řádek, odstavec 

 
 

 poslech, vyprávění, 
dramatizace 

 
 

 recitace 
 
 
 
 
 
Psaní 

 základní hygienické 
návyky 

 

 

OSV – Osobnostní 
rozvoj 
- sebepoznávání a 
sebepojetí 
- seberegulace a 
sebeorganizace 
- psychohygiena 
- rozvoj schopností 
poznávání 
- kreativita 
 
Sociální rozvoj 
- poznávání lidí 
- mezilidské vztahy 
- komunikace 
- kooperace a 
kompetence 
 
VDO – občanská 
společnost a škola – 
výchova 
k demokratickému 
myšlení v rámci 
třídního kolektivu – 
výchova 
k samostatnosti, 
k sebekritice a 
odpovědnosti 
 
 
EGS – Evropa a 
svět nás zajímá – 
rozvoj jazykových 
dovedností, 
poznávání 
evropských kultur 
 
MKV – Lidské 
vztahy 
- uplatňování 
principu slušného 
chování (základní 
morální normy) 
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− - vyjádřit svoji zkušenost, 
vypráví pohádku  

podle obrázkové osnovy 
− - umí recitovat krátké básně 

 
− - umí správně sedět při psaní 
− - správně drží tužky, pero 
− -  správně umístí sešit a jeho 

sklon 
− - má správné držení těla a 

psacího náčiní 
− - správně zachází s grafickým 

materiálem 
− - uvolňuje si ruku při psaní 

přípravných cviků 
− - rozlišuje psací a tiskací 

písmena 
− - umí napsat psací písmena 

velké a malé abecedy 
− - píše správné tvary písmen, 

spojuje písmena a slabiky, píše 
interpunkční znaménka 

− - orientuje se v liniatuře 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 uvolňovací cviky 

 písmo psací a 
tiskací 

 
 
 
 

 psaní – písmeno, 
slabika, slovo 

 
 

 diktát slov, 
jednoduchých 
vět 

 

 opis, přepis, 
autodiktát 

 velká písmena 

 základy rukopisu 
 

 

 

EV – Lidské aktivity 
a problémy život. 
prostředí, vztah 
člověka k němu 
 
MDV – Interpretace 
vztahu mediálních 
sdělení a reality, 
kritické čtení – vést 
žáky k výběru 
kvalitních pořadů, 
literatury, tisku 
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Vzdělávací oblast: 
Jazyk a jazyková 
komunikace 

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura 

Období – ročník: 1. období – 2. ročník 

Počet hodin:  9 hodin týdně 

  
 
 
 
Cílové zaměření předmětu ve 2. ročníku  

 
Vzdělávání v předmětu ve 2. ročníku směřuje k: 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

 zvládnutí správných tvarů malých i velkých písmen abecedy 

 zvládnutí opisu a přepisu jednoduchých textů 

 schopnosti napsat svoji vlastní abecedu 

 zvládnutí správného psaní interpunkčních znamének nad hláskami a za 
větami 

 samostatnému ústnímu vyjadřování ve větách 

 spisovnému vyjadřování v ústním projevu 

 umění naslouchat 

 vypravování podle obrázkové osnovy 

 sdělení svého názoru, vyjádření vlastních pocitů 
 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 rozlišování zvukové a grafické podoby slova 

 uvědomění si stavby slova – hláska, písmeno, a stavby věty 

 rozlišování druhů vět podle jejich obsahu y)oznamovací, tázací, 
rozkazovací, přací)  

 obohacování slovní zásoby 

 správnému dělení slov na konci řádků 

 správnému řazení slov ve větě 

 správnému řazení vět v textu 

 správnému psaní velkých písmen na začátku slov a ve vlastních jménech 
osob a zvířat 

 rozlišování samohlásek a souhlásek, psaní ů ,ú 

 odůvodňování pravopisu při psaní tvrdých a měkkých souhlásek 

 správnému psaní a správné výslovnosti ě- slabik dě, tě, ně 

 zvládnutá správného pravopisu u spodoby na konci slov 
 
 

 
LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 vnímání a postupnému osvojování si jazyka jako prostředku k získávání a 
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předávání informací 

 zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace 

 základům pro samostatné získávání informací z různých zdrojů 

 vybudování základů práce s jazykovými texty, k využití získaných informací 

 prozkoumávání a ujasňování si osobních postojů v herních a dramatických 
situacích 

 porozumění čtenému i slyšenému textu, k orientaci v jeho struktuře 

 srozumitelnému a souvislému projevu odpovídajícímu dané komunikační 
situaci 

 respektování pravidel společenského styku 

 vnímání slyšeného nebo čteného textu jako zdroje estetických zážitků 

 ovládání správného tvoření dechu, k správné artikulaci a správného držení 
těla 

 schopnosti vstoupit do role a přirozeně v ní jednat (role přiměřené věku) 

 reflexi zážitku ze zhlédnutého dramatického díla – za pomoci učitele 

 vnímání literatury jako specifického zdroje poznání a prožitků 

 rozvíjení trvalého zájmu o četbu a další kulturní prožitky 
 

 
 
 

 

Výstup 
 

Učivo Mezipředmětové 
vztahy, 

průřezová témata 

 
- - vyjadřuje se ústné  i písemně, 

tvoří krátké souvislé projevy, 
píše jednoduché věty 

- - používá znaky v souvětí i větě 
jednoduché 

- - dodržuje pořádek slov ve větě 
- - rozeznává věty podle postoje 

mluvčího (věta oznamovací, 
tázací, rozkazovací a přací) 

- - tvoří věty ze slov, tak aby 
dávala smysl 

- - řadí věty podle děje 
- - slovní význam – slova 

nadřazená, podřazená,          
souřadná 

- - rozlišuje hlásky, vyslovuje 
dlouhé a krátké samohlásky,  

- - píše měkké i tvrdé i/y po 
měkkých a tvrdých souhláskách 

- - umí rozdělit slovo na konci 
řádku 

- - rozlišuje zvukovou a psanou 

 
Mluvnice 

 věta 
jednoduchá, souvětí 

 
 

 druhy vět 
 

 pořádek slov ve 
větě 

 pořadí vět 
v textu 

 

 slovo, slabika, 
hláska, písmeno 

 
 

 pravopis po 
měkkých a tvrdých 
souhláskách 

 význam slabiky 
pro dělení slov 

 písmeno ě ve 

 
OSV – Osobnostní 
rozvoj 
- sebepoznávání a 
sebepojetí 
- seberegulace a 
sebeorganizace 
- psychohygiena 
- rozvoj schopností 
poznávání 
- kreativita 
 
Sociální rozvoj 
- poznávání lidí 
- mezilidské vztahy 
- komunikace 
- kooperace a 
kompetence 
 
MDV - Vnímání 

autora 
mediálních 
sdělení 
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podobu slov se skupinami dě, 
tě, ně, bě, pě, vě, mě 

- - zdůvodňuje a správně píše 
znělé a neznělé souhlásky 
uvnitř a na konci slov 

- - vyjmenuje řadu písmen 
jdoucích po sobě, řadí slova 
podle abecedy 

- - pozná podstatná jména, 
slovesa a předložky v textu 

- - rozlišuje obecná a vlastní 
jména, dodržuje pravidla psaní 
vlastních jmen 

- - užívá slušné oslovení, prosbu, 
poděkování 

- - dodržuje posloupnost děje, 
píše jednoduchá  

- - sdělení 
- - pojmenuje předměty a popíše 

jejich vlastnosti 
-  
- - vede dialog 

 
 
 

- - píše písmena a číslice podle 
normy psaní, 

- - nacvičuje psaní velkých 
tiskacích písmen pro výuku 
geometrie 

- - správně spojuje písmena a 
slabiky 

- - používá znaménka ve slovech 
i větách 

- - opisuje a přepisuje 
jednoduché texty, užívá velká 
písmena ve slovech i ve větě, 
napíše adresu, přání 

- - dodržuje požadavky na 
čitelnost, úhlednost, celkovou 
úpravu projevu a hygienické a 
pracovní návyky 

- - čte plynule jednoduché texty 
- - čte s porozuměním nahlas i 

potichu 
- - uplatňuje přirozenou intonaci 
- - soustředěně naslouchá 

čtenému textu, rozlišuje poezii a 
prózu 

- - spojuje obsah textu s ilustrací, 

slovech 
 

 znělé a neznělé 
souhlásky uvnitř a 
na konci slov 

 abeceda 

 některé slovní 
druhy: podstatná 
jména, slovesa, 
předložky 

 

 vlastní jména 
 
Sloh 

 

 základní formy 
společenského         

 
styku 
 

 děj – základ 
vypravování 

 jednoduchý 
popis 

 telefonní 
rozhovor 
 
Psaní 

 tvary písmen 
abecedy 

 

 spojování 
písmen, slabik 

 umísťování 
diakritických 
znamének 

 opis, přepis 
 

 základní 
hygienické a 
pracovní návyky 

 
Čtení 

 plynulé čtení 
jednoduchých textů 

 čtení hlasité a 
tiché 

 intonace 

 soustředěný 

(uplatnění 
výrazových 
prostředků) 

 - kritické čtení a 
vnímání 
mediálních 
sdělení (vliv 
médií ve 
společnosti) 

 
 
EGS – Evropa a 

svět nás zajímá 
(život dětí 
v jiných zemích, 
zvyky a tradice 
národů Evropy 
v četbě) 

 
MKV – Lidské 

vztahy (sociální 
a  

   komunikativní hry 
zaměřené na 
toleranci, 
empatii a 
harmonické 
tahy) 

 
 
 
VDO – Občanská 

společnost a 
škola 

- kulturní 
diferenciace, 
lidské vztahy, 
etnický původ 
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orientuje se v textu čítanky a 
jiném textu pro děti 

- - vypráví a převypráví, domýšlí 
a dramatizuje příběhy 
 

- - recituje báseň 
- - čte pohádky, seznamuje se 

s knihami o přírodě, věcech 
 
 
 

poslech čtený 
      textů poezie a 
prózy 

 text, ilustrace 
 

 vyprávění 
pohádek a povídek 
o dětech, 
dramatizace 

 báseň, verš, rým 
       individuální četba 

  

Vzdělávací oblast: 
Jazyk a jazyková 
komunikace 

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura 

Období – ročník: 1. období – 3. ročník 

Počet hodin: 9 hodin týdně 

  

Cílové zaměření předmětu ve 3. ročníku  
  
Vzdělávání v předmětu ve 3. ročníku směřuje k: 
 
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

 zvyšování zájmu žáků o mateřštinu 

 přípravě na dobrou ústní i písemnou komunikaci 

 rozšiřování slovní zásoby 

 rozvoji techniky správného psaní 

 vnímání rozmanitosti, bohatosti a krásy češtiny 
 
JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 ovládání českého pravopisu 

 správnému psaní a zdůvodnění spodoby na konci slova i uprostřed 

 zvládnutí psaní skupin bě – pě – vě – mě – bez výjimek   

 správnému psaní tvrdého a měkkého i,y po obojetných souhláskách 

 ovládání psaní velkých písmen u vlastních jmen 
 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 čtení s porozuměním, se správnou intonací, zvládnutí techniky tichého čtení 

 tvořivé práci s literárním textem 

 zvyšování vyjadřovacích schopností, volné reprodukci 

 rozvoji trvalého zájmu o četbu 
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Výstup 
 

Učivo Mezipředmětové 
vztahy, 

průřezová témata 

 
− rozliší větu a souvětí, 

spojuje věty, doplňuje slova, 
určí počet vět v souvětí 

− vyhledává ve větě základní 
skladební dvojce  

− třídí slova podle významu, 
vyhledává slova protikladná 
a podobná, všímá si 
významu slov 

− rozlišuje slabiky, hlásky, 
určuje počet slabik 

− správně klade slovní přízvuk 
− zná přehled i užívání 

vyjmenovaná slova a s tím i 
pravopis po obojetných 
souhláskách 

− rozlišuje a poznává ohebné 
a neohebné slovní druhy 

− skloňuje podstatná jména, 
pracuje s mluvnickými 
kategoriemi podstatných 
jmen: rod, číslo, pád 

− správně píše obvyklá vlastní 
jména 

− určí osobu, číslo, čas, 
sloves, časuje slovesa 
v čase přítomném, minulém 
a budoucím 

 
− dodržuje slovosled ve 

větách, vybírá vhodné 
jazykové prostředky 

− sestavuje nadpis a 
procvičuje členění projevu 

− vytváří dovednosti klást 
otázky a souvisle se 
vyjadřuje 

− pojmenovává předměty, 
děje 

− vypravuje podle názorných 
pomůcek (obrázků) 

− ústně i písemně popíše 
jednoduché předměty a 
činnosti 

− vytváří a použije 

 
Mluvnice 

 věta jednoduchá 
a souvětí 

 základní 
skladební dvojce  

 nauka o slově, 
slovo a skutečnost 

 hláskování 

 slovní přízvuk 

 vyjmenovaná 
slova po b, l, m, s, 
v, z 

 slovní druhy – 
ohebné a 
neohebné 

 podstatná jména 
 

 vlastní jména 

 slovesa 
 
Sloh 

 stylizace a 
kompozice 

 členění jazykového 
projevu 

 otázky a odpovědi 

 souvislé jazykové 
projevy 

 vypravování 

 popis 

 osnova 
 
 
 
 
 
 
Čtení 
 

 plynulé čtení, 
členění textu a 
větného přízvuku 

 rychlé čtení 
tiché, hlasité čtení, 

 
OSV – Osobnostní 
rozvoj 
- sebepoznávání a 
sebepojetí 
- seberegulace a 
sebeorganizace 
- psychohygiena 
- rozvoj schopností 
poznávání 
- kreativita 
 
Sociální rozvoj 
- poznávání lidí 
- mezilidské vztahy 
- komunikace 
- kooperace a 
kompetence 
 
 
MDV – kritické čtení 
– vliv médií ve 
společnosti 
 - interpretace 
vztahu mediálních 
sdělení a reality, 
kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení – kriticky 
přistupovat 
k médiím a vést 
žáky k výběru 
kvalitních pořadů, 
literatury a tisku 

 
 
VDO – výchova 
k samostatnosti, 
k sebehodnocení, 
ke smyslu pro 
spravedlnost, 
k ohleduplnosti a 
odpovědnosti 

 
MKV – kulturní 
diference – vlastní 
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jednoduchou osnovu 
 

 
− čte plynule věty a souvětí, 

člení text 
− čte s větným přízvukem 
− využívá získaných 

čtenářských dovedností a 
návyků při četbě 
jednoduchých textů 

− čte s porozuměním, 
předčítá 

− používá četbu jako zdroj 
informací o světě i o sobě 

− vypráví pohádky nebo 
povídky 

− dramatizuje 
− domýšlí příběhy 
− recituje básnický text 
− vyjadřuje svůj postoj 

k přečtenému textu 
− orientuje se v textu knih 

určených dětem 
− rozeznává různé typy 

vyjadřování autorů píšících 
pro děti 

− beseduje nad knihou, kterou 
má rád 

− hledá podstatu příběhu a 
jeho smysl 

− charakterizuje literární 
postavy 

− líčí atmosféru příběhu 
− vyjadřuje své postoje ke 

knize 
− knihy do knihovničky 
− poezie: báseň s dějem, 

přirovnání, zosobnění 
− próza: pověst, povídka, 

postava, děj, prostředí 
− divadlo: dějství (jednání), 

herec 
− literatura umělecká a věcná 
− skutečnost a její umělecké 

vyjádření 
− výtvarný doprovod: 

ilustrace, ilustrátor 
 
 
 

předčítání 

 četba 
uměleckých, 
populárních a 
naukových textů 
s důrazem na 
upevňování 
čtenářských 
dovedností a návyků 

 

 práce 
s literárním textem 

 
 
 

 besedy o 
knihách 

 
 
 
 

 základy literatury 
 
 
 

kulturní zakotvení, 
spisovatelé, básníci 

- lidské vztahy, 
princip slušného 
chování, tolerance, 
empatie a vžití se 
do role druhého 

- seznámení se 
známými 
zahraničními 
autory 

 
 
 
Vv – doplnění textu 
obrázkem 
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Výstup 
 

Učivo Mezipředmětové 
vztahy, 

průřezová témata 

 
− píše podle normy psaní 

v přirozené velikosti a 
liniatuře s dodržením sklonu 
písma (75°) a rozestupů 
písmen 

− zdokonaluje techniku psaní, 
estetickou úroveň 
písemného projevu, 
upevňují si znalosti 
gramatiky 

− píše čitelně, úhledně, 
plynule a přiměřeně rychle  

− provádí kontrolu vlastního 
projevu 

− pracuje s chybou, provádí 
průběžnou i závěrečnou 
kontrolu 

− píše římské číslice, umí je 
přečíst 

− napíše krátký dopis, adresu 
− vyplní podací lístek, 

poštovní poukázku, 
telegram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Psaní 

 upevňování 
správných tvarů 
písmen a číslic 
v souladu s normou 
psaní 

 odstraňování 
individuálních 
nedostatků 
v kvalitativních i 
kvantitativních 
znacích písma 

 osobitý rukopis, 
kontrola vlastního 
projevu, celková 
úprava písemného 
projevu 

 

 římské číslice, 
užití v praxi – 
letopočty 

 dopis, adresa 

 vyplňování 
poštovních 
formulářů 

 dodržování 
hygienických návyků 
správného psaní 
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura 

Období – ročník: 2. období – 4. ročník 

Počet hodin: 7 hodin týdně 

 

Očekávané výstupy předmětu 
  
Na konci 2.období základního vzdělávání žák: 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 

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

 posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení 

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

 vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku 

 rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě 

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

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

 píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační 
žánry 

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

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

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

 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku 

 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky 
správných tvarech ve svém mluveném projevu 

 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary 

 vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební 
dvojici označuje základ věty 

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

 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje 

 píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách 

 zvládá základní příklady syntaktického pravopisu  

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je 

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

 rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů 

   při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární 



26 

 

  
   

Cílové zaměření předmětu ve 4. ročníku  
 

 Vzdělávání v předmětu ve 4. ročníku směřuje k: 

 k dalšímu rozvoji techniky čtení, čtení s porozuměním, se správnou 
intonací, k zvládnutí techniky tichého čtení 

 k tvořivé práci s literárním textem 

 k zvyšování vyjadřovacích schopností, k správnému užívání výstižných, 
spisovných a citově zabarvených slov, slov podobného významu 

 k osvojování srozumitelného vyjadřování formou vypravování na dané 
téma, formou jednoduchého popisu 

 k rozvíjení forem společenského styku a k rozviji základních dovedností při 
korespondenci ( vyplnění pošt. poukázky atd. ) 

 k rozvoji techniky správného psaní 

 k rozvoji dovednosti vyhledávat a zpracovávat informace 

 k pochopení stavby slova, kořen,přípona,předpona 

 k správnému psaní tvrdého a měkkého i/y v kořenech slov na základě 
znalosti řad vyjmenovaných slov 

 k správnému psaní -ě-, -je- po souhláskách b, p, v a psaní mě-mně 

 k rozpoznávání ohebných druhů slov 

 k dovednosti určování mluvnických kategorií podst. jmen (rod, číslo a pád) 
a sloves (osoba, číslo, čas), infinitiv 

 k tvoření jednoduchých souvětí  

 k praktickému využití abecedy 
 

Výstup 
 

Učivo Mezipředmětové 
vztahy, 

průřezová témata 

 
− seznámí se s jazykem jako 

s prostředkem 
komunikace 

 -     rozliší větu jednoduchou a 
souvětí 
 -      určí základní skladebné 
dvojice ve větě jedno – 
         duché 
- seznámí se s pravidlem 

shody přísudku s pod – 
mětem 

-      z vět jednoduchých vytvoří 
souvětí 
- rozlišuje slova 

jednoznačná, 
mnohoznačná, 

 

 mateřský jazyk 
 

 věta, souvětí 
 

 
    
 
 

    slovo 
 
 
 
 

 stavba slova 
 

 
MKV – etnický 
původ – 
rovnocennost všech 
etnických 
skupin a kultur, 
odlišnost lidí, ale 
i jejich vzájemná 
rovnost 
 
 
 
 
 
 
 
 

pojmy 
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synonyma, opozita, slova 
citově zabarvená 

- umí užívat slova spisovná, 
výstižná, slova 
citově zabarvená 

- rozlišuje slova ohebná a 
neohebná 

- rozlišuje předpony a 
předložky a správně je píše 

- určí slovní základ 
(předpona, kořen,přípona) 

− zná vzory podstatných jmen 
− umí určit rod, číslo, pád a 

vzor 
− umí skloňovat podstatných 

jména podle vzorů 
− píše správně zeměpisné 

názvy 
- pozná zvratná slovesa, 
neurčitek 
-        umí určit osobu, číslo, čas 
-      umí časovat slovesa 
v času  
- umí vyhledávat 

v abecedním seznamu 
(rejstřík, 
slovník, telefonní seznam) 

- upevňování znalosti 
slovních druhů 

- správně píše skupiny bě-
bje, pě, vě-vje,mě-mně 

- umí uvést příklady užití ve 
větách 

 
 

 
umí vypravovat podle 
osnovy 

- umí popsat jednoduchou 
věc 

- při vypravování a popisu 
užívá slova výstižná, 
spisovná, citově zabarvená 

- kultivovaně se dorozumívá 
ve škole i mimo 
školu 

- umí se vyjádřit v běžných 
situacích 

- zvládne jednoduchou 
grafickou úpravu textu 

 podstatná jména 
 
 

    slovesa 
 
 

     abeceda 
 

     slovní druhy 
     
 

  skupiny bě-bje, 
pě, vě-vje,mě-mně 

 
 

    vyjadřovací 
schopnosti 

 
 
 
 
 
 
 
Čtení 
 
 
 
 
 

 literární výchova 

 
MKV – kulturní 
diference – 
poznávání vlastního 
kulturního 
zakotvení – lidské 
vztahy – 
uplatňování principu 
slušného 
chování, tolerance, 
solidarita, 
empatie 
MDV – kritické čtení 
a vnímání 
mediálních sdělení – 
reklama 
 
 
MKV – lidské vztahy 
– vztahy 
mezi kulturami 
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- čte nahlas i potichu 
- rozumí přiměřeně 

náročnému textu a umí ho 
       reprodukovat 
− odliší podstatné a okrajové 

informace 
− dokáže si vybrat četbu 

podle svého zájmu 
a udělat zápis do deníku 

 -    seznámí se s 
některými autory dětských knih 
       Např, : B. Němcová, 
K.J.Erben, 
       J. Seifert, F.Halas, Z. 
Kriebel, M.Macourek 
       H.Ch.Andersen, 
A.Lindgrenová,R.Kipling 
-  
 
 

 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura 

Období – ročník: 2. období – 5. ročník 

Počet hodin: 7 hodin týdně 

  
  

Cílové zaměření předmětu v 5. ročníku  
 

Vzdělávání v předmětu v 5. ročníku směřuje k: 
 
KOMUNIKAČNÍ, SLOHOVÁ A LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 k dalšímu rozvoji techniky čtení, čtení s porozuměním, se správnou 
intonací, k zvládnutí techniky tichého čtení 

 k porozumění různých druhů psaných i mluvených jazykových projevů, 
poznávání záměrů autora, hlavní myšlenky 

 k tvořivé práci s textem 

 k rozvíjení zájmu o četbu a další kulturní prožitky 

 k osvojování srozumitelného vyjadřování formou vypravování na dané 
téma, formou jednoduchého popisu 

 k rozvíjení forem společenského styku 

 k využívání různých zdrojů informací- slovníky, encyklopedie 
 
JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 k rozpoznání slovních druhů ohebných i neohebných 
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 ke správnému skloňování podstatných jmen rodu středního, ženského i 
mužského 

 k zařazování podstatných jmen ke vzorům a správnému psaní i/y 
v koncovkách podstatných jmen 

 k poznávání slovesných tvarů jednoduchých a složených 

 k určování druhů přídavných jmen 

 k poznávání základní větné skladební dvojice 

 k správnému psaní i/y v příčestí minulém 
 

Výstup 
 

Učivo Mezipředmětové 
vztahy, 

průřezová 
témata 

 
− čte přiměřeně rychle a 

plynule s prvky 
uměleckého přednesu 

 -     rozpozná umělecké 
vybrané žánry – pohádka, 
        pověst, bajka, 
dobrodružná četba, comics 
- zná pojmy rým, verš, 

sloka 
- volně reprodukuje text 
- vytvoří zkrácený zápis 

textu 
- recituje básně (přiměřené 

věku) 
- dokáže zdramatizovat 

vhodný text 
- sestaví osnovu k popisu a 

vyprávění 
- vyjadřuje se srozumitelně 

podle osnovy 
- zachovává posloupnost 

děje a hl.linii příběhu 
- napíše dopis, telegram, 

příspěvek do časopisu, 
pozvánku, oznámení 

- umí určit všechny slovní 
druhy 

- určí rod,číslo,pád,vzor 
podst.jmen 

         podst.jména skloňuje 
podle vzorů 
− určí druhy přídavných 

jmen 
− zná gramatiku měkkých, 

tvrdých a přivlastňovacích 

 

 čtení 
 
 
 
 

  vyjadřovací 
schopnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 

 slovní druhy 

    podstatná jména 
 

 přídavná jména 
 

 zájmena,číslovky 

  slovesa 
 

 přímá řeč 
 

 skladba 
 
 
 
 

 souvětí 
 
 

 vlastní jména a názvy 

 
Vv – ilustrace 
 
 
 
 
 
 
literárně dram . 
výchova 
 
VDO – občanská 
společnost 
a škola – občan, 
občanská 
společnost a stát 
 
 
 
MDV – tvorba 
mediálního 
sdělení – 
- práce 
v realizačním 
týmu 
 
 
 
 
MKV – kulturní 
diference – 
poznávání 
vlastního 
kulturního 
zakotvení – 
lidské vztahy – 
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příd.jmen 
 -     pozná zákl. druhy zájmen 
a číslovek 
 -     pozná všechny slovesné 
způsoby 
  -     rozlišuje jednoduché a 
složené slovesné tvary 
- rozpozná přímou řeč a 

větu uvozovací 
- umí užít přímou řeč ve 

vypravování 
 -      pozná podmět a přísudek 
 -      rozlišuje podmět a 
přísudek holý, rozvitý , 
         několikanásobný             
     
  
-      užívá shodu přísudku 
s podmětem 
- určí větu řídící a závislou 
- určí větu hlavní a vedlejší 
- pozná spojky 

(spoj.výrazy) v souvětí 
 -     správně píše názvy 
národností, víceslovné 
       názvy 
       názvy států a jejich 
zkratky 
- správně píše názvy 

uměleckých děl, novin, 
       časopisů 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
   

uplatňování 
principu slušného 
chování, 
tolerance, 
solidarita, 
empatie 
 
 
MDV – kritické 
čtení a vnímání 
mediálních 
sdělení – 
reklama 
 
 
Vlastivěda – 
státy, města… 

 
  

Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace 
Vyučovací předmět 
: Anglický jazyk 

Období – ročník : 1. období – 3. ročník 

Počet hodin : 3 hodiny týdně 
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Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
 
Vzdělávání v oboru směřuje k: 

 chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží 
historický a kulturní vývoj národa, a tedy jako významného sjednocujícího 
činitele národního společenství a jako důležitého a nezbytného nástroje 
celoživotního vzdělávání 

 rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako 
potenciálního zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství 

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

 zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního 
prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní 
komunikace 

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

  získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému 
projevu jako prostředku prosazení sebe sama 

  individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení 
čtenářských zážitků, k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším 
druhům umění založených na uměleckém textu a k rozvíjení 
emocionálního a estetického vnímání 

 
 

Očekávané výstupy předmětu 
  
Na konci 1. období základního vzdělávání žák: 

 vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby 

  rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje 

  rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova 

  pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované 
konverzace dvou osob s dostatkem času pro porozumění 

   používá abecední slovník učebnice 
  

Cílové zaměření předmětu ve 3. ročníku  
  
Vzdělávání v předmětu ve 3. ročníku směřuje k: 

 získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu 
k tomuto předmětu; 

 osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností a k aktivnímu využití 
účinné komunikace v cizím jazyce; 

 získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty v daném cizím 
jazyce; 
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  porozumění přiměřeně (jazykově, obsahově, rozsahem) náročnému 
ústnímu sdělení na úrovni osvojených znalostí; 

 poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledání nejdůležitějších 
informací o ze-mích studovaného jazyka a k práci s nimi; 

 pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování 
vzájemného porozumění mezi zeměmi, respektu a tolerance k odlišným 
kulturním hodnotám jiných národů. 

  
Pozn.: Plán pro 3. ročník je koncipován jako úvodní seznámení se s cizím 
jazykem. Jeho obsah i struktura jsou podřízeny nejen cílům a dosažení 
očekávaných výstupů, ale také snaze o maximální motivaci žáků, získání důvěry 
a zájmu o jazyk 

. 

Proto se bude výuka opírat především o interaktivní hry, písničky, poslech a 
konverzaci. Písemný projev je zde záměrně potlačen (nikoliv však zcela 
vyloučen). Důraz by měl být kladen na užívání vizuálních předloh (nástěnné 
tabule, obrázky s písemnou podobou slovíček), audialní předlohou (poslech) 
spojenou s dramatizací! Osvojování písemné i fonetické podoby slov by mělo být 
závislé na čtení a aktivní, ačkoliv jednoduché, konverzaci.  
Významnou úlohu hraje postupné rozšiřování slovní zásoby, která poslouží jako 
základ pro systematičtější výuky gramatické části ve 4. ročníku  
  
. 

 
Výstup 

 

 
Učivo 

 
Mezipředmětové 

vztahy, 
průřezová témata 

 
− chápe a v praxi na 

příkladech si osvojuje  
principy vyvození 
anglických slov 
hláskovou metodou  

− dokáže kombinovat 
slova, postupně 
poznává základní 
principy anglické 
mluvnice 

− umí správně použít 
neurčitý a určitý člen 

− chápe gramatický a 
významový rozdíl 
jednotného a 
množného čísla 

 
− umí pozdravit, 

rozloučí se, představí 
se, vyjádří souhlas a 
nesouhlas, pomocí 

 

 vyvození  hlásek r, æ, 
w; v a f na konci 
slova, g a k na konci 
slova, přídechy  

 základní kombinační 
princip anglické 
mluvnice na 
příkladech 

 neurčitý a určitý člen 

 jednotné a množné 
číslo 

 

 pozdravy, 
představení se 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vv, Pč – kreslení, 
vybarvování, modelování, 
výroba pomůcek (pexesa, 
kvarteta, kartičky aj.) 
 
MKV – Multikulturalita – 
Význam užívání cizího 
jazyka jako nástroje 
dorozumění. 
 
EGS - Evropa a svět nás 
zajímá - zvyky a tradice 
angl. mluvících národů 
 
OSV – Osobnostní rozvoj 
- sebepoznávání a 
sebepojetí 
- seberegulace a 
sebeorganizace 
- psychohygiena 
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ustálených frází 
zvládne jednoduchý 
dialog 

 
− rozeznává barvy, 

dokáže popsat 
vlastnosti předmětů 
jako např. velikost, 
barvu aj. 

 
− dokáže pojmenovat 

některé hračky 
 
− počítá od 1 do 20, 

udá svůj věk 
 
− aktivně používá tvary 

zájmena mám 
 
− zná některá slova 

spojená s Vánoci, 
zazpívá koledu, 
s pomocí učitele 
vytvoří jednoduché 
vánoční blahopřání  

 
− dokáže pojmenovat 

některá zvířata, určit 
jejich barvu a některé 
vlastnosti 

 
− vyjádří libost pomocí 

slovesného tvaru  mít 
rád 

 
− zná názvy některých 

potravin 
 
− určuje polohu věcí či 

osob užitím 
předložek on, in 

 
− používá tvary 

zájmena jsem, 
dokáže o sobě krátce 
pohovořit či napsat 
jednoduchý text  

 
− odříká anglickou 

abecedu, vyhláskuje 

 

 barvy 
 
 

 hračky 
 

 čísla 1 – 20 
 

 to have + zájmena 
 
 

 Christmas 
 
 
 

 On the farm - názvy 
zvířat  

 

 I like 
 
 
 
 

 On the table – 
potraviny 

 

 předložky on, in 
 

 In the sky 

 to be + vybraná 
zájmena 

 

 abeceda 
 
 

 There is /are 
 

 Vlastní jména 
 

 Pokyny 
 

- rozvoj schopností 
poznávání 
- kreativita 
 
Sociální rozvoj 
- poznávání lidí 
- mezilidské vztahy 
- komunikace 
- kooperace a 
kompetence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VDO – občanská 
společnost a škola – 
výchova 
k demokratickému 
myšlení v rámci třídního 
kolektivu – výchova 
k samostatnosti, 
k sebekritice a 
odpovědnosti 
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jednoduchá slova 
 
− používá existenciální 

vazbu  
 
− zná některá anglická 

vlastní jména 
 
− rozeznává základní 

anglické pokyny pro 
práci ve třídě 

− aktivně používá 
slovník učebnice 

  
  

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Anglický jazyk 

Období – ročník: 2. období – 4. ročník 

Počet hodin: 3 hodiny týdně 

 

 Očekávané výstupy předmětu 

 

  
 Na konci 2. období základního vzdělání žák: 

RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

 rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem 
k osvojovaným tématům 

 rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů 
(časopisy, obrazové a poslechové materiály) a využívá je při své práci 

 čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující 
známou slovní zásobu 

 vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na 
otázku 

 používá dvojjazyčný slovník 

PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

 sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, 
krátký text a odpověď na sdělení; vyplní své základní údaje do formulářů 

 reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a 
jednoduché konverzace 

 obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu 

INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 
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   aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se 
s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou informaci 

  

Cílové zaměření předmětu ve 4. ročníku  
 
Vzdělávání v předmětu ve 4. ročníku směřuje k: 

 získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu 
k tomuto předmětu; 

 osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností a k aktivnímu využití 
účinné komunikace v cizím jazyce; 

 získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty v daném cizím 
jazyce; 

 porozumění přiměřeně (jazykově, obsahově, rozsahem) náročnému 
ústnímu sdělení na úrovni osvojených znalostí; 

 poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledání nejdůležitějších 
informací o ze-mích studovaného jazyka a k práci s nimi; 

 pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování 
vzájemného porozumění mezi zeměmi, respektu a tolerance k odlišným 
kulturním hodnotám jiných národů. 

 

 
Výstup 

 

 
Učivo 

 
Mezipředmětové 

vztahy, 
průřezová témata 

 
− pozdraví, představí 

se, zeptá se na 
jméno 

− zná ustálené větné 
vazby o své  
národnosti, jménu, 
věku, řekne, jak se 
mu daří 

− vyjmenuje anglickou 
abecedu, hláskuje 
slova, používá 
slovník učebnice 

− umí používat i 
zkrácené tvary 
sloves mít a být 

− reaguje na základní 
anglické  pokyny 
učitele 

− chápe principy 
kombinace slov –  

− postupně poznává 
principy  mluvnice 

− představí členy své 

 

 zkrácené tvary sloves 
být, mít 

 

 my family (moje 
rodina) 

 

 spojení vlastních 
jmen a 
 přivlastňovacích 
zájmen 

 

 podměty a tvar 
slovesa v čase 
prostém 

 

 roční období, dny 
v týdnu  

 
 

 čísla 1 – 100, můj 
věk, adresa, telefon 

 

 
MKV - mezilidské vztahy 
 
EGS – Evropa a svět nás 
zajímá – rozvoj 
jazykových dovedností, 
poznávání evropských 
kultur 
 
EV – Lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí, vztah člověka 
k prostředí – výchova 
k životnímu prostředí, 
roční období, dates 
 
Sociální rozvoj 
- poznávání lidí 
- mezilidské vztahy 
- komunikace 
- kooperace a 
kompetence 
 
VDO – občanská 
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rodiny – jméno, věk, 
základní vlastnosti 

− tvoří množné číslo 
podst. jmen, popřeje 
k narozeninám 

− popíše předměty, tj. 
barvu, tvar aj. 

− užívá vazbu There is 
/ are  

− používá čísla od 1 do 
100, řekne svůj věk, 
adresu a telefonní 
číslo 

− prezentuje 
jednoduché básničky 
a písničky 

− umí vyplnit formulář 
s osobními údaji 

− rozeznává a aktivně 
používá osobní a 
přivlastňovací 
zájmena   

− používá správné 
tvary sloves 
v jednotném a 
množném čísle 

− pojmenuje roční 
období, dny v týdnu 
včetně správného 
užití předložek 

− tvoří otázky tzv. 
převrácením - 
sloveso být 

− vytváří věty záporné - 
sloveso být 

− určuje předměty ve 
třídě 

− v dialozích používá 
idiomy  

− formuluje  otázky 
pomocí slovesa do, 
na tento typ otázky 
umí odpovědět 
kladně i záporně 

− pojmenovává 
potraviny, ovoce, 
zeleninu, požádá o 
jídlo či pití 

− tvoří oznamovací 
věty v přítomném 

 sloveso to be (být) – 
otázka a zápor 

 

 our classroom (naše 
třída) 

 

 potraviny 
 

 narozeniny 
 

 otázka a zápor 
pomocí slovesa do – 
slovesa v přít. čase 
prostém 

 

 přítomný čas 
průběhový 

 
 
 

společnost a škola – 
výchova 
k demokratickému 
myšlení v rámci třídního 
kolektivu – výchova 
k samostatnosti, 
k sebekritice a 
odpovědnosti 
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čase průběhovém  
− pracuje se slovníkem 

 
 
  

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Anglický jazyk 

Období – ročník: 2. období – 5. ročník 

Počet hodin: 3 hodiny týdně 

 

 

Cílové zaměření předmětu v 5. ročníku  
  
Vzdělávání v předmětu v 5. ročníku směřuje k: 

   získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu 
k tomuto předmětu; 

  osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností a k aktivnímu využití 
účinné komunikace v cizím jazyce; 

 získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty v daném cizím 
jazyce; 

  porozumění přiměřeně (jazykově, obsahově, rozsahem) náročnému 
ústnímu sdělení na úrovni osvojených znalostí; 

   poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledání nejdůležitějších 
informací o ze-mích studovaného jazyka a k práci s nimi 

 pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování 
vzájemného porozumění mezi zeměmi, respektu a tolerance k odlišným 
kulturním hodnotám jiných národů. 

 

 

 
Výstup 

 

 
Učivo 

 
Mezipředmětové 

vztahy, 
průřezová témata 

 
− pozdraví, osloví, 

představí se, 
poděkuje, vyjádří 
souhlas či 
nesouhlas 

− jednoduchými 
větami popíše sebe, 
své zájmy, věci i 
živé bytosti kolem 
sebe, prostředí 

 

 On my desk 
 

 Our classroom 
 

 hodiny, rozvrh hodin, 
denní program 

 

 přítomný čas prostý 
a průběhový  - 
opakování a 

 

 

EV – tradice, zvyky, 

životní styl 

 

MKV – mezilidské vztahy 

 

Sociální rozvoj 

- poznávání lidí 

- mezilidské vztahy 

- komunikace 
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v němž se nachází 
− umí přednést 

jednoduché 
básničky, říkanky, 
zazpívá písničky 

− aktivně využívá 
probranou slovní 
zásobu  

− zeptá se na datum a 
čas a také na tyto 
otázky dokáže 
odpovědět, 
pojmenuje dny 
v týdnu, roční 
období, měsíce 

− dokáže popsat svůj 
denní program 

− používá v mluveném 
i psaném projevu 
některé idiomy  

− rozeznává plné a 
zkrácené tvary 
sloves 

− rozumí jednoduché 
konverzaci dvou 
osob, chápe její 
obsah a smysl 

− čte foneticky 
správně,  v kratším 
textu se orientuje a 
dokáže jej přeložit 

− má povědomí o 
svátcích u nás a 
v anglicky mluvících 
zemích a rozeznává 
příp. rozdíly 

− pojmenuje běžné 
oblečení 
 
 

− popíše stav počasí 
− používá slovník 

učebnice i příruční 
slovník 

− pojmenuje běžné 
dopravní prostředky 

− sestaví jednoduchý 
dopis se všemi 
náležitostmi 

prohlubování učiva 
 

 dopis  
 

 modální sloveso to 
can  

 

 svátky a významné 
dny u nás a 
v anglicky mluvících 
zemích 

 

 oblečení 
 

 počasí 
 

 nepočitatelná a 
počitatelná 
podstatná jména 

 

 vaření, recepty 
 

 v obchodě, měny 
používané 
v některých zemích 
 

 

 My breakfast, 
předložky with, 
without 

 

 popis postavy 
 

 doprava 
 

 zájmena you, me, 
him, her, us, them 

 

 A trip 
 

 měsíce 
 
 
 

- kooperace a kompetence 

 

VDO – občanská 

společnost a škola – 

výchova k demokratickému 

myšlení v rámci třídního 

kolektivu – výchova 

k samostatnosti, 

k sebekritice a 

odpovědnosti 
 

EGS – Evropa a svět nás 

zajímá – rozvoj jazykových 

dovedností, poznávání 

evropských kultur 

 

EV – Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí, vztah člověka 

k prostředí – výchova 

k životnímu prostředí 
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 

Vyučovací předmět: Matematika 

Období – ročník: 1. období – 1. ročník 

Počet hodin: 5 hodin týdně 

  
 
 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
 

  
Vzdělávání v oblasti směřuje k: 

 využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech - 

odhady, měření a porovnávání velikostí a vzdáleností, orientace  
 rozvíjení paměti žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním 

si nezbytných matematických vzorců a algoritmů  
 rozvíjení kombinatorického a logického myšlení, ke kritickému usuzování a 

srozumitelné a věcné argumentaci prostřednictvím řešení matematických 
problémů  

 rozvíjení abstraktního a exaktního myšlení osvojováním si a využíváním 
základních matematických pojmů a vztahů, k poznávání jejich 
charakteristických vlastností a na základě těchto vlastností k určování a 
zařazování pojmů  

 vytváření zásoby matematických nástrojů (početních operací, algoritmů, 
metod řešení úloh) a k efektivnímu využívání osvojeného matematického 
aparátu  

 vnímání složitosti reálného světa a jeho porozumění; k rozvíjení zkušenosti 
s matematickým modelováním (matematizací reálných situací), k 
vyhodnocování matematického modelu a hranic jeho použití; k poznání, že 
realita je složitější než její matematický model, že daný model může být 
vhodný pro různorodé situace a jedna situace může být vyjádřena různými 
modely  

 provádění rozboru problému a plánu řešení, odhadování výsledků, volbě 
správného postupu k vyřešení problému a vyhodnocování správnosti 
výsledku vzhledem k podmínkám úlohy nebo problému  

 přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka 
včetně symboliky, prováděním rozborů a zápisů při řešení úloh a ke 
zdokonalování grafického projevu  

 rozvíjení spolupráce při řešení problémových a aplikovaných úloh 
vyjadřujících situace z běžného života a následně k využití získaného 
řešení v praxi; k poznávání možností matematiky a skutečnosti, že 
k výsledku lze dospět různými způsoby  

 rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k 
soustavné sebekontrole při každém kroku postupu řešení, k rozvíjení 
systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti, k vytváření dovednosti vyslovovat 
hypotézy na základě zkušenosti nebo pokusu a k jejich ověřování nebo 
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vyvracení pomocí protipříkladů  
  

Očekávané výstupy předmětu 
  
Na konci 1. období základního vzdělávání žák: 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v 
daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků 

 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah 
rovnosti a nerovnosti 

 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose 

 provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly 

 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní 
operace 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

 orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času 

 popisuje jednoduché závislosti z praktického života 

 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V  PROSTORU 

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

 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky 

   rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině 

 Cílové zaměření předmětu v 1. ročníku  
  
Vzdělávání v předmětu v 1. ročníku směřuje k: 

 znalosti čísel 0-20, 

 sestavení číselné řady, 

 orientaci na číselné ose, 

 psaní číslic a čísel do 20, 

 porovnávání čísel s použitím znaků nerovnosti, 

 sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes desítku, 

 zápisu příkladů pomocí znaků + ,-, 

 řešení jednoduchých slovních úloh, 

 poznávání geometrických tvarů(trojúhelník,čtverec,obdélník,kruh),orientaci 
v prostoru. 
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Výstup 

 

 
Učivo 

 
Mezipředmětové 

vztahy, 
průřezová témata 

 
− umí napsat a přečíst 

číslice 0 – 20 
 
 
− zná význam pojmů 

více, méně, první, 
poslední, větší, 
menší, zapisuje 
vztah rovnosti a 
nerovnosti 

− zná a používá 
matematické 
symboly +, -, =, <, > 

− orientuje se na 
číselné ose 

 
− provádí rozklady 

čísel 
− zapíše, přečte a 

vyřeší příklady na 
sčítání a odčítání do 
20 bez přechodu 
přes desítku  

− řeší příklady na 
sčítání a odčítání do 
20 s přechodem přes 
desítku 

−  řeší vztahy o několik 
více(méně) 

− řeší jednoduché 
slovní úlohy 

 
 
 
− základy jednotek 
 
 
− rozlišuje a pojmenuje 

základní geometrické 
tvary 

− poznává tělesa 

 

 počítání prvků 
souboru 

 manipulace 
s předměty, čtení a 
psaní číslic 

 porovnávání čísel, 
znaménka =, <, > 

 numerické počítání 
(sčítání, odčítání do 
20) 

 
 

 práce s číselnou osou 
0 – 20 a s počítadlem 

 rozklad čísel 

 sčítání a odčítání do 
20 

 
 
 
 

 o více, o méně 

 řešení a tvoření 
jednoduchých 
slovních úloh 
s porovnáváním čísel, 
se sčítáním a 
odčítáním do 20 

 litr,metr kilogram 

 orientace v prostoru: 
před, za, vpravo, 
vlevo, nahoře, dole 

 geometrické tvary: 
trojúhelník, čtverec, 
obdélník, kruh 

 tělesa: krychle, koule 
 

 
VDO – Občanská 
společnost a škola, 
Občan, občanská 
společnost a stát – 
výchova k samostatnosti, 
k sebekontrole, smyslu 
pro odpovědnost, 
ohleduplnost a přesnost 
 
EV – Vztah člověka 
k prostředí – výchova 
k životnímu prostředí 
 
 
Vv, Pč 
 
 
 
 
Čj, Prv 
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 

Vyučovací předmět: Matematika 

Období – ročník: 1. období – 2. ročník 

Počet hodin: 5 hodin týdně 

  
  
  

Cílové zaměření předmětu ve 2. ročníku  

  
Vzdělávání v předmětu ve 2. ročníku směřuje k: 

 sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky 

 zvládnutí numerace do 100, orientaci na číselné ose 

 pochopení nerovnosti 

 zvládnutí sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky (20+30, 45+8) 

 počítání s použitím závorek 

 řešení slovních úloh 

 počítání s penězi, seznámení s bankovkami a mincemi do stokoruny 

 práci s pravítkem – rýsování přímky, lomené čáry pomocí pravítka 

 kreslení křivé čáry 
 

 

 
Výstup 

 

 
Učivo 

 
Mezipředmětové 

vztahy, 
průřezová témata 

 
− umí zapsat a vyřešit 

příklady na sčítání a 
odčítání do 20 
s přechodem přes 
desítku 

−  
 -    pracuje s přirozenými 
čísly do 100 
− počítá prvky souboru, 

vytvoří konkrétní 
soubor s daným 
počtem prvků 

−  
− orientuje se na 

číselné ose do 100 
 
− porovnává čísla do 

100 
 
−  

 

 sčítání a odčítání do 
20 s přechodem přes 
desítku 

 
 

 numerace 

 čtení a zápis čísel do 
100 

 počítání po 
jednotkách, desítkách 

 
 

 práce s číselnou osou 
a počítadlem v oboru 
0 – 100 

 užití symbolů =, <, >  
 

 zaokrouhlování čísel 
na desítky 

 

 
VDO – Občanská 
společnost a škola, 
Občan, občanská 
společnost a stát – 
výchova k samostatnosti, 
k sebekontrole, smyslu 
pro odpovědnost, 
ohleduplnost a přesnost 
 
EV – Vztah člověka 
k prostředí – výchova 
k životnímu prostředí 
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− zaokrouhluje dané 
číslo na desítky 
v oboru do 100 

−  
− sčítá a odčítá do 100 
−  
− seznámí se 

s principem násobilky 
− počítá příklady malé 

násobilky,bezpečně 
do 50,ostatní s 
názorem 

− příklady x krát 
více(méně) 

−  
− řeší jednoduché 

slovní úlohy 
 
 
 
 
 
− rozezná, pojmenuje a 

vymodeluje 
geometrické tvary 

− rozezná a pojmenuje 
tělesa 

 
− kreslí křivé a rovné 

čáry 
− vyznačí bod v rovině, 

na přímce 
− narýsuje přímku 
− vyznačí úsečku 
− změří délku úsečky 

na centimetry 
 
− orientuje se v čase 
čte údaje na hodinách 
 

 

 sčítání a odčítání do 
100 

 

 názorné zavedení 
násobilky-tabulka 

 příklady na násobení 
a dělení malé 
násobilky 

 řešení a tvoření 
jednoduchých 
slovních úloh s 
porovnáváním čísel, 
se sčítáním a 
odčítáním do 100, s 
využitím vztahů o x 
více (méně), s 
násobením a dělením 

 
 
 
Geometrie: 
 

 geometrické tvary: 
obdélník, čtverec, 
trojúhelník, kruh 

 tělesa: krychle, kvádr, 
koule 

 práce s pravítkem 
 

 rýsování úseček, 
označeních krajních 
bodů úsečky 

 délka úsečky – 
centimetry 

 

 jednotky času – 
hodina, minuta 

hodiny 

 
 
 
 
Čj, Prv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vv, Pč 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prv 
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Cílové zaměření předmětu ve 3. ročníku  
  
Vzdělávání v předmětu ve 3. ročníku směřuje k: 

 osvojování základních matematických pojmů a vztahů postupnou abstrakcí a 
zobecňováním reálných jevů 

 vytváření zásoby matematických nástrojů  /pojmů a vztahů, algoritmů, metod 
řešení úloh / 

 provádění rozborů problémů a plánu řešení, odhadování výsledků, volbě 
správného postupu při řešení slovních úloh 

 zpřesňování vyjadřování a zdokonalování graf. projevu, porozumění mat. 
termínům a symbolice 

 poznávání možností matematiky a dospět k uvědomování skutečnosti, že 
k výsledku lze dospět různými způsoby 

 rozvíjení logického myšlení, zdůvodnění mat. postupů 
 
 
 

 
Výstup 

 

 
Učivo 

 
Mezipředmětové 

vztahy, 
průřezová témata 

 
− pracuje 

s přirozenými čísly 
do 1000, počítá 
prvky souboru, 
vytvoří konkrétní 
soubor s daným 
počtem prvků 

 
− orientuje se na 

číselné ose 
v oboru 0 – 1000 

 
− porovnává čísla, 

rozkládá čísla 
v desítkové 
soustavě 

 

 numerace: vytvoření 
představy čísel pomocí 
názoru, posloupnost 
přirozených čísel, počítání 
po stovkách, desítkách, 
jednotkách 

 čtení a zápis čísel 

 práce s číselnou osou 0 – 
1000 

 
 

 porovnávání čísel do 1000, 
symboly =, <, > 

 rozklady čísel v desítkové 
soustavě 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 

Vyučovací předmět: Matematika 

Období – ročník: 1. období – 3. ročník 

Počet hodin: 5 hodin týdně 
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− zaokrouhluje dané 

číslo na desítky, 
sta v oboru do 
1000 

 
− provádí zpaměti 

jednoduché 
početní operace 
s přirozenými čísly 

 
− upevňování malé 

násobilky 
 
 
− pamětné i 

písemné násobení 
a dělení  

− (mimo obor 
násobilky) 

 
− dělení se zbytkem 
 
 
− písemně sčítá a 

odčítá dvojciferná 
a  
 

− trojciferná čísla 
 
− řeší a tvoří slovní 

úlohy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
− orientuje se v čase 
 
 
− popisuje 

jednoduché 
závislosti 
z praktického 
života 

 

 zaokrouhlování  
 
 

 sčítání a odčítání do 100 

 sčítání a odčítání do 1000 
(jedno číslo má všechny tří 
číslice různé od 0) 

 násobení a dělení v oboru 
násobilek do 100 

 násobení a dělení 
dvojciferných čísel 
jednociferným 

 
 

 dělení se zbytkem 

 příklady se závorkami 
 

 

 písemné sčítání a odčítání 
trojciferných čísel 

 

 řešení praktických slovních 
úloh na sčítání a odčítání 
do 1000 

 řešení slovních úloh na 
porovnávání trojciferných 
čísel 

 řešení a vytváření slovních 
úloh se vztahy o x více 
(méně), x krát více (méně) 

 řešení a vytváření slovních 
úloh se dvěma různými 
početními výkony 

 

 jednotky času 

 jednoduché převody 
jednotek času 

 

 jednoduché zápisy 
slovních úloh 

 znázornění slovních úloh 
 

 práce s údaji (např. ceník), 
tabulky k procvičování 
numerických příkladů 

 
Geometrie: 

 přímka,úsečka, polopřímka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čj, Prv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prv 
 
 
Čj, Prv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prv 
 
Vv, Prv 
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− doplňuje tabulky, 

schemata, 
posloupnosti čísel 

 
 
− rozezná, 

pojmenuje, 
vymodeluje a 
popíše základní 
rovinné útvary a 
umí je narýsovat 

− rozezná, 
pojmenuje a 
popíše tělesa 

 
− porovnává velikost 

útvaru, měří, 
odhaduje délku 
úsečky 

 
- rozezná a modeluje 
jednoduché souměrné 
útvary v rovině 
 
- určí vzájemnou 

polohu přímek 
-  
- rýsování pomocí 

kružítka 
-  
- orientuje se 

v pláncích,mapkác
h 

-  
- zvládne sestrojit 

trojúhelník 
- (věta sss) 
-  
- jednoduché 

konstrukce 
kružítkem 

(opačné), čtverec, 
obdélník, trojúhelník 

 

 kvádr, krychle, koule, válec 
 

 jednotky délky -měření 
v cm, mm, dm a m 

 
 

 dokreslování souměrných 
tvarů ve čtvercové síti 

 

 přímky kolmé, různoběžné, 
rovnoběžné  

 

 kružnice, kruh, přenášení 
úseček 

 

 mapy, náčrty 
 

 konstrukce trojúhelníku 
 

 grafický součet a rozdíl 
úseček 
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 

Vyučovací předmět: Matematika 

Období – ročník: 2. období – 4. ročník 

Počet hodin: 5 hodin týdně 

 

Očekávané výstupy předmětu 
 Na konci 2. období základního vzdělávání žák: 

ČÍSLO  A POČETNÍ  OPERACE 

 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  

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

 vyhledává, sbírá a třídí data 

 čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

 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 

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 

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

  

Cílové zaměření předmětu ve 4. ročníku  
  
Vzdělávání v předmětu ve  4. ročníku směřuje k: 

 rozvoji logického myšlení, zdůvodnění matematických postupů 

 poznávání možností matematiky a uvědomování si skutečnosti, že k výsledku 
lze dospět různými způsoby 

 osvojování základních matematických pojmů a vztahů postupnou abstrakcí a 
zobecňováním  reálných jevů 
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 vytváření zásoby matematických nástrojů (pojmů a vztahů,algoritmů,metod 
řešení úloh) 

 zpřesňování vyjadřování a zdokonalování graf.projevu,porozumění 
mat.termínům a symbolice 

 provádění rozborů problémů a plánu řešení,odhadování výsledků,volbě 
správného postupu při řešení slov.úloh 

 zvládnutí (pamětnému i písemnému) sčítání a odčítání do 1 000 

 zvládnutí dělení se zbytkem v oboru násobilky 

 zvládnutí násobení jednociferným a dvojciferným činitelem 

 osvojení zaokrouhlování čísel na desítky a stovky,odhady  

 osvojení  základní numerace do 10 000 

 seznámení a používání jednotek délky,hmotnosti,objemu,délky a času - 
převody 

 řešení jednoduchých slovních úloh 

 seznámení s prací s kapesním kalkulátorem 

 seznámení s pojmy úhel, pravý úhel a využití 

 rýsování kolmic a rovnoběžek 

 seznámení se čtvercovou sítí 
 
 

Výstup Učivo 
 

Mezipředmětové 
vztahy, 

průřezová témata  
- umí zapsat a přečíst 

čísla do 10 000 
- sčítá a odčítá zpaměti i 

písemně do 10 000 
- zaokrouhluje na tisíce 
- orientuje se na číselné 

ose do 10 000 
- řešení jednoduchých 

rovnic  
- ovládá pamětné dělení 

se zbytkem v oboru 
malé násobilky 

- umí násobit písemně 
jednociferným a 
dvouciferným činitelem 

- písemně dělí 
jednociferným 
dělitelem 

- seznámí se se zlomky 
- umí sčítat, odčítat, 

násobit a dělit na 
kalkulátoru 

- používá kalkulátor ke 
kontrole 

- zná jednotky 

 

 obor přirozených čísel  
do 10 000 

 
 
 
 

 jednoduché rovnice 

 násobení a dělení 
 
 
 
 

 zlomky 

 práce s kalkulátorem 
 
 

 jednotky 
 
 
 

 slovní úlohy 
 
 
Geometrie: 
 

 
OSV, EGS, MKV – ve 
všech oblastech 
VDO - občanská 
společnost a škola, 
         - občan, občanská 
společnost a  stát 
         - principy 
demokracie jako  formy                     
           vlády a způsobu 
rozhodování 
Vl, Přír., Čj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EV - vztah člověka k 
prostředí 
     -  lidské aktivity a 
problémy  
       životního prostředí 
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hmotnosti, délky, 
objemu a času 

- převádí tyto jednotky 
pomocí tabulky 

- řeší jednoduché a 
složené slovní úlohy 

- provádí zkrácený zápis 
s neznámou 

 
 
 

-  
- narýsuje trojúhelník, 

čtverec, obdélník, 
kružnici 

- pozná a narýsuje 
pravoúhlý  
 
 

- rovnoramenný, 
rovnostranný 
trojúhelník, 

- narýsuje kolmici, 
rovnoběžky, 
různoběžky 

- určí vzájemnou polohu 
přímek v rovině 

- sestrojí grafický  
- násobek, osu úsečky 

- umí určit souřadnice 
bodu ve čtvercové síti 

- odečítá hodnoty z 
diagramu 

- rozezná, pojmenuje a 
popíše geometrická 
tělesa: krychle, kvádr, 
koule, válec, kužel, 
jehlan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 rovinné tvary 
 

 trojúhelník 
 
 

 přímky 
 
 
 
 

 čtvercová síť, 
diagramy 

 
 
 

 tělesa 
 
 
 

         (prolíná učivem v 
řešení  slovních 
úloh) 
Vl 
 
OSV - osobnostní rozvoj 
– rozvoj schopností 
poznávání, kreativita, 
seberegulace a 
sebeorganizace 
Vv, Pč 
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 

Vyučovací předmět: Matematika 

Období – ročník: 2. období – 5. ročník 

Počet hodi : 5 hodin týdně 

 
 

Cílové zaměření předmětu v 5. ročníku  
  
Vzdělávání v předmětu v 5. ročníku směřuje k: 

 osvojení a používání matematických symbolů 

 rozvíjení zkušenosti s řešením matem. úloh a problémů 

 rozvíjení logického myšlení a úsudků 

 rozpoznávání tvarů v reálném světě 

 rozpoznávání příčiny a důsledku matematického problému 

 hodnocení, třídění a aplikace informací 

  využívání informačních médií-počítače, sdělovací prostředky, literatura 
 
 
 

Výstup Učivo 
 

Mezipředmětové 
vztahy, 

průřezová témata 
 

 
- umí zapsat a přečíst 

čísla do 1 000 000 
 
- orientuje se na číselné 

ose v oboru do milionu 
 
- umí sčítat a odčítat 

zpaměti i písemně do 
milionu 

 
- umí násobit a dělit 10, 

100,1000,…. 
 
- zaokrouhluje na tisíce, 

desetitisíce a statisíce, 
milióny 

 
- násobí písemně 

trojciferným činitelem 
 
- dělí jednociferným i 

dvouciferným dělitelem 
 

 

 obor přirozených čísel 
do 1 000 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 zaokrouhlování 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OSV, EGS, MKV – ve 
všech oblastech 
VDO - občanská 
společnost a škola, 
         - občan, občanská 
společnost a stát 
         - principy 
demokracie jako formy                     
           vlády a způsobu 
rozhodování 
 
 
 
 
Vl, Přír., Čj 
 
 
 
EV - vztah člověka k 
prostředí 
     - lidské aktivity a 
problémy životního             
       prostředí 
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- využívá při pamětném i 
písemném počítání 
komutativnost a 
asociativnost sčítání a 
násobení 

 
- seznámí se s řešením 

složitějších rovnic a 
nerovnic 

 
 

- řeší a tvoří slovní úlohy 
v oboru do  
milionu 
 

- vyhledává, sbírá a třídí 
data 

 
- čte a sestavuje 

jednoduché tabulky a 
diagramy, grafy 

 
- převádí jednotky času 
 
- umí vyhledávat údaje 

v jízdním řádu a řešit 
slovní úlohy 
s časovými údaji 

- umí pracovat s údaji 
v cenících apod. 

 
- zná římské číslice I až 

X, L, C, D, M 
- umí přečíst číslo 

kapitoly a letopočet 
 
- zná operace 

s desetinnými čísly 
(sčítání, odčítání, 
násobení, dělení. 
dělení celých čísel na 
deset. 
místa,zaokrouhlování) 

 
- umí vypočítat 

aritmetický průměr 
 
 
- zná pojmy rovina, 

polorovina, čtyřúhelník, 

 rovnice a nerovnice 
 
 

 

 slovní úlohy 
 
 
 
 
 
 
 

 jednotky 
 
 
 
 
 

   římské číslice 
 
 

 desetinná čísla 
 
 
 
 

 aritmetický průměr 
 
Geometrie: 
 

 rovinné útvary 
 

 kosočtverec a 
kosodélník 

 

 obvod 
 

 obsah 
 
 

 souměrnost 
 
 

 mimoběžky 

   úhel pravý, 
přímý,ostrý, tupý 

 
 
 

(prolíná učivem v řešení 
slovních úloh) 
 
Vl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV - osobnostní rozvoj 
– rozvoj schopností 
poznávání, kreativita, 
seberegulace a 
sebeorganizace 
Vv, Pč 
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mnohoúhelník 
- pozná a narýsuje 

kosočtverec a 
kosodélník 

- umí změřit a vypočítat 
obvod trojúhelníku a 
čtyřúhelníku 
 

- vypočítá obsah čtverce 
a obdélníka 
 
 
 

- užívá základní 
jednotky obsahu a 
převádí je pomocí 
tabulky 
 

- rozpozná a znázorní 
ve čtvercové síti 
jednoduché osově 
souměrné útvary, 

- seznámí se s osovou a 
středovou souměrností 

- zná pojem mimoběžky 
- pozná a narýsuje 

určený úhel 
- naučí se měřit jeho 

velikost 
- sestrojí osu 

úhlu,přenese úhel 
 
 
 
 
 
 
- pozná síť krychle, 

kvádru, jehlanu, válce, 
kužele a sestaví 
z dané sítě jejich 
model 

- umí narýsovat síť 
krychle 

- seznámí se se vzorci 
na výpočet povrchu 
kvádru a krychle 

 

 
Rozšiřující učivo: 

 sčítání, odčítání 
násobení úhlů 

 úhly vrcholové, 
sousední 

 sítě těles 
 
 
 

   povrchy těles 
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Vzdělávací oblast: 
Informační a komunikační 
technologie 

Vyučovací předmět: Informatika 

Období – ročník: 1. období – 4. ročník 

Počet hodin: 1 hodina týdně 

  
  

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
  
Vzdělávání v oblasti směřuje k: 

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

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

 schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem 
algoritmické myšlení  

 porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních 
informačních zdrojů, a tím k dosahování větší věrohodnosti vyhledaných 
informací  

 využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení 
efektivnosti učení a racionálnější organizaci práce  

 tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při 
prezentaci výsledků své práce  

 pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a 
modelování přírodních i sociálních jevů a procesů  

 respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání software  
 zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům 

vyskytujícím se na internetu či jiných médiích  
 šetrné práci s výpočetní technikou  

  
 
 
 

Očekávané výstupy předmětu 
  
Na konci 2. období základního vzdělávání žák: 

ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM 

 využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější  periferie 

 respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje 
poučeně v případě jejich závady 

 chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím 
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VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE 

 při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné 
cesty 

 vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích 

 komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení 

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ 

   pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru 
  
 
 

Cílové zaměření předmětu  
  
Vzdělávání v předmětu směřuje k využití počítače jako pracovního nástroje – 
schopnost pomocí počítače psát, kreslit, komunikovat, vyhledávat a zpracovávat 
informace.  
 
 
  

Výstup Učivo  

Mezipředmětové 

vztahy,průřezová 

témata 

Začínáme s počítačem   

 
-      orientuje se na klávesnici 
-      správně pracuje s myší 
-      orientuje se  v grafickém 

prostředí počítače 
-      přepíná mezi běžícími 

aplikacemi 
-      ukládá své práce do 

souboru (cesta k souboru) 
-       kopíruje pomocí schránky 
-      má základní pracovní a 

hygienické návyky 

   Hraní s počítačem 
   Přihlášení k počítači 
   Aplikace Malování, 
WordPad, Kalkulačka 
   Okna, dialogová okna 
   Kreslení na počítači 
   Hry 
   Klávesnice 
   Ukládání – soubory a 
složky 
   Kopírování, kopírování 
mezi aplikacemi 

  

Textový editor WordPad   

-      lépe se  orientuje na 
klávesnici 

-      rychleji a jistěji píše 
-      edituje napsaný textu, 

opravuje překlepy 
-      kopíruje označené části 

textu 
-      formátuje text  ( závěrečné 

zvýraznění textu) 

   Psaní, editace textu 
   Nástroje 
   Formátování dokumentu 
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Program Malování   

-      pracuje s myší, schránkou 
-      ukládá soubory 
-       vybírá vhodné nástroje při 

vytváření vlastních  
           prací 

   Jak správně gumovat 
   Barvy a tloušťky čar 
   Lupa a retušování 
   Práce s vybranou částí 
obrázku 
   Křivky 
   Vkládání textu do obrázku 

  

Internet   

-      orientuje se v prostředí 
webu 

-       vyhledává webové stránky 
-      stahuje informace 

z webových stránek 
-      používá hypertextové 

odkazy, chápe jejich  
       princip 
-      rozumí skladbě internetové 

adresy 

   Prohlížeč webových 
stránek 
   Internetové adresy 
   Další užitečné nástroje 
   Vyhledávání na Internetu 
   Ukládání informací 
z Internetu 
   Nebezpečí ze sítě 

  

Práce se soubory   

-      chápe pojmy soubor, 
složka, přípona souboru 

-      provádí základní operace 
se soubory 

-      orientuje se v počítačové 
síti školní učebny 

-      zadává zodpovědně názvy 
souborů 

   Soubory 
   Organizace programů a 
dat v počítači 
   Kopírování a přesouvání 
   Pořádek v datech 
   Cesta k souboru 
   Hledání souborů a složek 
   Komprimace souborů 

  

  
 

Vzdělávací oblast: 
Informační a komunikační 
technologie 

Vyučovací předmět: Informatika 

Období – ročník: 2. období – 4. ročník 

Počet hodin: 1 hodina týdně 

  
  

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
  
Vzdělávání v oblasti směřuje k: 

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

 porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, 



56 

 

přenosem, zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím  
 schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem 

algoritmické myšlení  
 porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních 

informačních zdrojů, a tím k dosahování větší věrohodnosti vyhledaných 
informací  

 využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení 
efektivnosti  učení a racionálnější organizaci práce  

 tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při 
prezentaci výsledků své práce  

 pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a 
modelování přírodních i sociálních jevů a procesů  

 respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání software  
 zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům 

vyskytujícím se na internetu či jiných médiích  
 šetrné práci s výpočetní technikou  

  
 
 
 

Očekávané výstupy předmětu 
  
Na konci 2. období základního vzdělávání žák: 

ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM 

 využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější  periferie 

 respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje 
poučeně v případě jejich závady 

 chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím 

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE 

 při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné 
cesty 

 vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích 

 komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení 

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ 

   pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru 
  
 
 

Cílové zaměření předmětu  
  
Vzdělávání v předmětu směřuje k využití počítače jako pracovního nástroje – 
schopnost pomocí počítače psát, kreslit, komunikovat, vyhledávat a zpracovávat 
informace.  
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Výstup Učivo  

Mezipředmětové 

vztahy, 

průřezová 

témata 

Začínáme s počítačem   

 
-      orientuje se na klávesnici 
-      správně pracuje s myší 
-      orientuje se  v grafickém 

prostředí počítače 
-      přepíná mezi běžícími 

aplikacemi 
-      ukládá své práce do 

souboru (cesta k souboru) 
-       kopíruje pomocí schránky 
-      má základní pracovní a 

hygienické návyky 

   Hraní s počítačem 
   Přihlášení k počítači 
   Aplikace Malování, 
WordPad, Kalkulačka 
   Okna, dialogová okna 
   Kreslení na počítači 
   Hry 
   Klávesnice 
   Ukládání – soubory a 
složky 
   Kopírování, kopírování 
mezi aplikacemi 

  

Textový editor WordPad   

-      lépe se orientuje na 
klávesnici 

-      rychleji a jistěji píše 
-      edituje napsaný textu, 

opravuje překlepy 
-      kopíruje označené části 

textu 
-      formátuje text (závěrečné 

zvýraznění textu) 

   Psaní, editace textu 
   Nástroje 
   Formátování dokumentu 

  

Program Malování   

-      pracuje s myší, schránkou 
-      ukládá soubory 
-       vybírá vhodné nástroje při 

vytváření vlastních  
           prací 

   Jak správně gumovat 
   Barvy a tloušťky čar 
   Lupa a retušování 
   Práce s vybranou částí 
obrázku 
   Křivky 
   Vkládání textu do obrázku 

  

Internet   

-      orientuje se v prostředí 
webu 

-       vyhledává webové stránky 
-      stahuje informace 

z webových stránek 
-      používá hypertextové 

odkazy, chápe jejich  
       princip 
-      rozumí skladbě internetové 

adresy 

   Prohlížeč webových 
stránek 
   Internetové adresy 
   Další užitečné nástroje 
   Vyhledávání na Internetu 
   Ukládání informací 
z Internetu 
   Nebezpečí ze sítě 
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Práce se soubory   

-      chápe pojmy soubor, složka, 
přípona souboru 

-      provádí základní operace se 
soubory 

-      orientuje se v počítačové síti 
školní učebny 

-      zadává zodpovědně názvy 
souborů 

   Soubory 
   Organizace programů a dat 
v počítači 
   Kopírování a přesouvání 
   Pořádek v datech 
   Cesta k souboru 
   Hledání souborů a složek 
   Komprimace souborů 

  

  
 
 
 

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět: Prvouka 

Období – ročník: 1. období  –  1. – 3. ročník 

Počet hodin: 2 hodiny týdně 

  

 

 

Očekávané výstupy předmětu 
  
Na konci 1. období základního vzdělávání žák: 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 

 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na 
určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí 

 začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného centra ČR, 
pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě) 

 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby 
její estetické hodnoty a rozmanitost 

LIDÉ KOLEM NÁS 

 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a 
vztahy mezi nimi 

 odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností 

 projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich 
přednostem i nedostatkům 

LIDÉ A ČAS 

 využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje 
děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti 

 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné 
události regionu, interpretuje některé  pověsti nebo báje spjaté s místem, 
v němž žije 
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 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o 
lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává 
minulost a současnost 

ROZMANITOST PŘÍRODY 

 pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých 
ročních obdobích 

 roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede 
příklady výskytu organismů ve známé lokalitě 

 provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich 
společné a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny pomocí 
jednoduchých nástrojů a přístrojů 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

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

 dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a 
zdraví jiných 

 chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne 
komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc 
pro sebe i pro jiné dítě 

 uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu 

 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech 
  

Cílové zaměření předmětu v 1. – 3. ročníku   

  
Vzdělávání v předmětu prvouka směřuje k: 

 osvojování si co největší slovní zásoby vztahující se k životu v rodině, na 
veřejnosti, v přírodě a její využívání pro tvorbu otázek a odpovědí a 
pro samostatné vyjadřování pocitů, dojmů, myšlenek a prožitků 

 zásadám slušného chování v rodině a společnosti, k ohleduplnosti a 
kamarádství 

 rozvíjení pozitivních pocitů ve vztahu k sobě, uvědomění si vlastní 
identity, získání sebeuvědomění a relativní citové  

 samostatnosti 

 uvědomění si příslušnosti k národu, národní hrdosti 

 úctě ke kulturnímu dědictví svého národa, k jeho zvykům a obyčejům 

 uvědomění si odlišnosti národů  z hlediska barvy pleti, jazyka, zvyků a 
obyčejů – prvky multikulturní výchovy – všichni  

 jsou rovni, mají stejná práva 

 orientaci v čase 

 uvědomění si školního roku, kalendářního roku, měsíců, týdnů, dnů, 
hodin, minut 

 orientaci v čase, minulost, přítomnost, budoucnost – s ohledem k tomuto 
uvědomování si času i k počátkům plánování si  

 činností – denní režim   

 časovému zařazování důležitých historických událostí (průběžné 
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seznamování, státní svátky apod.) 

 poznávání her a hraček dříve a nyní 

 vnímání krásy života člověka, přírody 

 ochraně přírody, k utváření ohleduplného vztahu k životnímu prostředí a 
k přírodě vůbec 

 seznámení s domácími zvířaty a jejich mláďaty, se způsobem jejich 
života, potravou, péčí o ně , jejich užitkem pro             

 člověka 

 poznávání volně žijících zvířat, k péči o ně za nepříznivých okolností 
(přikrmování lesní zvěře) 

 ochraně přírody v souvislosti s výskytem zvířat (přirozené prostředí) 

 pomoci ohroženým a zraněným zvířatům, ví, kam se o pomoc obrátit  

 poznávání rostlin, stromů – ovoce, zeleniny 

 rozvíjení zájmu o chov domácích zvířat, pěstování rostlin a získávání 
základních dovedností pro tuto činnost 

 poznávání práce lidí kolem nás (povolání rodičů, seznamování 
s technikou) 

 úctě k výsledkům práce lidí kolem nás 

 sběru druhotných surovin – následná recyklace (PET lahve, hliník, papír) 

 uvědomělému třídění odpadu 

 sběru léčivých rostlin 

 šetření vodou a elektřinou 

 základnímu poučení o člověku, o lidském těle a lidském životě 

 osvojení základních hygienických návyků souvisejících s preventivní 
ochranou zdraví 

 prevenci úrazů, ochraně zraku a sluchu 

 zdravému životnímu stylu (uvědomění si vlivu pohybu a správné výživy na 
zdraví člověka) 

 poučení o škodlivosti kouření, požívání alkoholu, zneužívání léků, o 
drogách,  

 rozpoznávání nebezpečných rostlin v naší přírodě  

 upevňování návyků bezpečného chování  v kontaktu s neznámými lidmi 

 prohlubování dopravních návyků chodce, dítěte v  dopravních 
prostředcích 

 seznamování s dopravními značkami 

 bezpečnému pohybování se v dopravním provozu (přecházení vozovky, 
semafor, čekání na vlak či autobus) 

 citlivému vnímání životního prostředí a to nejen při vzniku mimořádných 
situací 

 překonávání strachu a paniky 

 schopnosti dokázat pomoci sobě i druhým  (sousedům, spolužákům) 

 správnému používání linky tísňového volání, zdravotnické záchranné 
služby, hasičského záchranného sboru ČR, policie  

 ČR       

 prevenci předcházení požárů 

 zvládnutí první pomoci 

 důvěře k používání Schránky důvěry ve škole, telefonní Linky důvěry 

 orientaci ve škole v souvislosti s protipožárními předpisy 
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Výstup 

 

 
Učivo 

 
Mezipředmětové 

vztahy, 
průřezová 

témata 

 
Poznámky 

 
1. - 2. roč. 
- orientuje se v místě školy a 
bydliště 
- dodržuje správné návyky 
chodce 
- rozlišuje dopravní 
prostředky 
  a značky 
- zná adresu školy a bydliště 
  jméno učitelky,spolužáků… 
 
3. roč 
- začlení obec do příslušného 
kraje 
- vyznačí na jednoduchém 
plánu místo bydliště a školy 
- umí vytvořit  jednoduchý 
náčrt trasy na určené místo 
- najde vhodná místa pro 
volný čas, kulturu, sport,  
- přiměřeně zhodnotí estetické 
prvky přírody a výtvory lidí 
 

 
 
Místo, kde žijeme 

 domov, 
obec,škola 

 osobní bezoečí 
 
 
 
 
 
 
 

 poloha obce 

 minulost a 
současnost obce 

 význačné 
budovy 

 podniky, 
obchod, doprava 

 světové strany 
 

 
 
VDO -  Občanská 
společnost a škola 

 -  třídní 
kolektiv 
 - 
samostatnost 
 - smysl pro 
odpovědnost,    

          
 
 
 
 
EV – vztah 
člověka 
k prostředí 
         naše obec a 
životní styl 
 

 
Nová 
pozice- žák 
 
Zajímavá 
místa 
v okolí obce 

 
1. - 2. roč. 
- rozlišuje čas k práci a 
odpočinku 
- zvládá si připravit pomůcky 
do školy 
 
- udržuje si pořádek ve svých 
věcech a aktovce 
 
- umí si uspořádat pracovní 
místo 
- zná základní pravidla 
slušného chování v rodině    
  i ve společnosti 
- popíše role rodinných 
příslušníků a vztahy mezi 
nimi 
 - objasní termíny 
kamarádství,  
   ohleduplnost 
- popíše povolání rodičů 

 
 
Lidé kolem nás 

   při vyučování 

   příprava  
      na vyučování 
 

 rodina 
 

 práce, povolání 

 soužití ,pomoc 
nemocným 
a starým lidem 

 
 

VDO – úcta ke 
starším a ostatním    
osobám 

 
 
 
 
 
 
Úcta ke 
starým a 
nemocným 
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- zapíše své datum narození 
- uvede příklad tolerance ve 
vztahu ke spolužákům 
 
3. roč. 
- naše vlast, státní symboly 
 

 
 
Demokracie 

 
1. - 3. roč 
- orientuje se ve čtvero 
ročních obdobích a umí je      
   charakterizovat                                                                       
- rozlišuje rok, měsíc, týden, 
den  a hodinu 
- dovede vyjmenovat 12 
měsíců, 7 dní v týdnu 
- zvládá časové zařazení 
Vánoc a Velikonoc, zná 
některé zvyky a tradice 
- dovede vyjmenovat několik 
 zajímavostí o obci 
- kulturní akce 
 

 

Lidé a čas 

 orientace v čase 
a časový řád 

 současnost a 
minulost 
v našem životě 

 kultura  

 
EV – vztah 
člověka 
k životnímu     
prostředí a 
lidské aktivity, 
které je ničí 
nebo naopak 
chrání 

(ČJ – Pohádka  o 
dvanácti 
měsíčkách) 

(HV – vánoční 
koledy) 

(PČ – zdobení 
perníků 
 
VDO – Občanská 
společnost 
         -  hrdost na 
významné   
            rodáky 
MKV-  Kulturní 
diference 
 

 
Čistá obec 
 
 
 Úcta k 
tradicím 

 
1. - 3. roč. 
- dodržuje zákl. hyg. návyky 
- základy správné 
životosprávy –výživa,pitný 
režim,spánek,odpočinek,sport 
- popíše svůj režim dne 
- popíše prevenci nemocí a 
úrazů 
- vysvětlí péči o zdraví a 
bezpečnost ve škole a doma  
- provede ošetření drobného 
poranění 
  - uvede, jak se chovat při 
styku s cizími osobami a 
v mimořádných  situacích  
  obecného ohrožení 
- dovede pojmenovat části 

 
Člověk a jeho 
zdraví 

 lidské tělo – 
funkce,stavba 

 vývoj jedince 

 péče o 
zdraví,duš.hygiena 

 první pomoc 

 osobní bezpečí 
 
 
 
 

 
MKV – Etnický 
původ 
          -  různé 
národnosti 
EGS – Evropa a 
svět -  výživa 
        jiných 
zemích, speciality  
(zážitky 
z dovolené) 
 
EV – vztah 
člověka 
k životnímu 
prostředí a jeho 
vliv na naše 
zdraví 

 
Samostatné 
rozhodování 
v konkrétní 
situaci 
 
 
Třídíme 
odpad 
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Vzdělávací oblast:  Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět: Přírodověda 
Období – ročník: 2. období – 4. a 5. ročník 

Počet hodin: 2 hodiny týdně 

  
  

lidského těla,důležité orgány 
 

 
 
 
 

 
1. - 2. roč 
- pozoruje, popíše a porovná 
viditelné proměny v přírodě   
- rozlišuje správné chování 
v přírodě 
- pozná a pojmenuje domácí  
 
zvířata a jejich mláďata  
- rozezná ovoce a zeleninu a 
běžné pokojové rostlin 
-ví, jak pomoci volně žijícím 
zvířatům v nepříznivé situaci 
 
- uvede správný způsob 
likvidace odpadu  
   v domácnostech a význam 
třídění odpadů 
 
3. roč. 
 - uvede základní vlastnosti 
látek 
- uvede příklady změn látek 
(hmotnost, teplo, objem) 
- uvede příklady využití hornin 
a nerostů 
- rozliší rostliny kvetoucí a 
nekvetoucí, popíše jejich 
částí 
- vyjmenuje nejznámější 
hospodářské, jedovaté, léčivé 
rostliny 
- obratlovci, bezobratlí, 
členění podle dalších kritérií 
(např. příjem potravy,.) 

 
Rozmanitost 
přírody 

 roční období a 
proměny přírody 

 ochrana přírody 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 neživá příroda( 
voda, 
vzduch,půda) 

 některé 
důležité 
nerosty a 
horniny 

 
 
 

 
EV – Vztah 
člověka 
k životnímu   
         prostředí 
 
 
 
 
(PČ – péče o 

pokojové 
rostliny 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
Péče o 
domácí 
mazlíčky 
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Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
  

Očekávané výstupy předmětu (přírodověda + vlastivěda) 

  
Na konci 2. období základního vzdělávání žák: 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 

 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, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska 
přírodního, historického, politického, správního a vlastnického 

 zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a 
porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích 

 rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly 
našeho státu a jejich význam 

LIDÉ KOLEM NÁS 

 vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a 
dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, 
v obci (městě) 

 rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci, obhájí při konkrétních činnostech 
své názory, popřípadě připustí svůj omyl, dohodne se na společném postupu 
a řešení se spolužáky 

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

 rozlišuje základní formy vlastnictví; používá peníze v běžných situacích 

 poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a 
některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce 
(města) 

LIDÉ A ČAS 

 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 
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 objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů 

ROZMANITOST PŘÍRODY 

 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 

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

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

 využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení 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 narozen  

 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  

 předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání 
návykových látek 

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

 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 

 

 Cílové zaměření předmětu ve 4. a 5. ročníku  
  
Vzdělávání v předmětu přírodověda směřuje k: 

 pochopení ročního cyklu v přírodě i změn, které nastávají v přírodě v průběhu 
roku;  

 uvědomění si rozmanitosti přírody a bohatosti druhů, které v ní žijí;  
 poznání dalších druhů rostlin, živočichů i hub, které žijí ve 

společenstvech různorodých prostředí;  
 pochopení základních ekologických vztahů ve vybraných společenstvech  
 seznámení s důležitými druhy kulturních rostlin a jejich životními cykly;  
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Vzdělávání v předmětu v 5. ročníku směřuje k: 
 poznávání určujících znaků v třídění organismů  
 rozlišení základních skupin rostlin, živočichů a hub 
  poznávání rozmanitosti života na Zemi 
 pochopení sounáležitosti člověka s neživou přírodou a ostatními organismy  
 poznání lidského těla, orgánů a orgánových soustav  
 získání vztahu k vlastnímu zdraví a zdravému způsobu života  
 porozumění závislosti člověka na přírodních zdrojích a nutnosti chránit životní 

prostředí  
 seznámení se sluneční soustavou, podmínkami života na Zemi  
 seznámení se základy techniky a jednoduchými stroji  

 

Tematické okruhy 
- přírodověda je součástí vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, který je členěn 

do pěti tematických okruhů: 
Místo, kde žijeme 

 okolní krajina (místní oblast, region)-zemský povrch, rozšíření půd, rostlinstva 
a živočichů, působení lidí na krajinu a životní prostředí.  

 EV-problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí.  

 EGS – objevujeme svět. 
Lidé kolem nás  

 základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, principy demokracie 

 základní globální problémy, problémy konzumní společnosti, globální 
problémy přírodního prostředí, vztahy k prostředí.  

 VDO-občan, občanská společnost a stát, principy demokracie jako formy vlády 
a způsobu rozhodování 

 MKV-lidské vztahy etnický původ princip sociálního smíru a solidarity 
Lidé a čas 

 orientace v čase - kalendáře, letopočet, režim dne 

 současnost a minulost v našem životě.  

 EV-lidské aktivity a problémy životního prostředí 
 

Rozmanitost přírody 

 Země jako planeta sluneční soustavy 

 rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody, rostliny, houby, živočichové, 
znaky života, životní potřeby a podmínky 

 rovnováha v přírodě 

 vliv lidské činnosti na přírodu, ochrana přírody a životního prostředí, likvidace 
a třídění odpadů, živelné pohromy, ekologické katastrofy.  

 EV-ekosystémy-les, pole, vodní zdroje, základní podmínky života-voda, půda, 
ochrana biologických druhů  

 EV-ekosystémy základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního 
prostředí, vztah člověka k prostředí 

 EGS-svět nás zajímá 
Člověk a jeho zdraví 

 lidské tělo, biologické a fyziologické funkce a potřeby člověka, vývoj jedince, 
základy lidské reprodukce 

 partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy 

 péče o zdraví, první pomoc, pohybový režim, hygiena, úrazy, prevence úrazů 
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 odpovědnost člověka za své zdraví, zásady zdravé výživy 

 situace hromadného ohrožení 

 prevence zneužívání návykových látek 

 osobní bezpečí 

 EV-vztah člověka k prostředí, prostředí a zdraví 
 
Předmětem prolínají průřezová témata, zejména EV (vztah člověka k prostředí, 
zodpovědnost a spoluodpovědnost za stav životního prostředí, ekosystémy, základní 
podmínky života) a dále OSV a VDO. 
 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 
žáků 
 
Kompetence k učení 

 učitel umožňuje žákům používat vhodné učební pomůcky, encyklopedie a 
odbornou literaturu 

 žáci získávají informace o přírodě, učí se pozorovat přírodu, zaznamenávat a 
hodnotit výsledky svého pozorování 

 
Kompetence k řešení problémů 

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

 žáci se učí řešit zadané úkoly, správně se rozhodovat v různých situacích 
 

Kompetence komunikativní 

 učitel vede žáky k používání správné terminologie, ke správnému vyjadřování 

 žáci si rozšiřují slovní zásobu v osvojovaných tématech, k pojmenování 
pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, 
názorech a výtvorech 

  žáci se učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na 
myšlenky, názory a podněty jiných 
 

Kompetence sociální a personální 

 učitel zadává úkoly, při kterých žáci mohou pracovat společně 

 žáci pracují ve skupině, učí se spolupracovat s druhými při řešení daného 
úkolu, respektují názory a zkušenosti druhých 

 učitel se zajímá o náměty, názory a zkušenosti žáků 
 

Kompetence občanské 

 učitel buduje u žáků ohleduplný vztah k přírodě 

 učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného chování  

 žáci se učí poznávat a chápat rozdíly mezi lidmi, učí se tolerantnímu chování 
a jednání, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci, chování v situacích 
ohrožení vlastního zdraví i zdraví a bezpečnosti druhých 

 učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch 
Kompetence pracovní 
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 učitel umožňuje žákům pozorovat, manipulovat a experimentovat, osvojovat si 
praktické zdravotně preventivní dovednosti 

 učitel vede žáky ke správným způsobům užití pomůcek, vybavení, techniky 

 učitel vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti 

 žáci si utvářejí pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti, 
dodržují vymezená pravidla 

 žáci se postupně orientují v krizových situacích, rozpoznají je a snaží se jim 
předcházet 
 

 
 

Vzdělávací oblast :  Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět : Vlastivěda 
Období – ročník : 2. období – 4. a 5. ročník 

Počet hodin : 2 hodiny týdně 

  
 

Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. 
V návaznosti na vyučovací předmět Prvouka přináší žákům základní poznatky o 
významných přírodních, hospodářských, společenských, kulturních a historických 
okolnostech života lidí a o výsledcích jejich činnosti. Seznamuje žáky 
s nejvýznamnějšími osobnostmi a událostmi regionálních, národních a evropských 
dějin, integruje poznatky, dovednosti a zkušenosti z vyučování a osobního života 
žáků s dalšími informacemi z tisku, rozhlasu, televize, uvádí je do souvislostí a 
v potřebné míře zobecňuje. Vzdělávací obsah předmětu a charakter výuky směřují 
zejména k tomu, aby si žáci přirozeným způsobem vytvořili kladný vztah ke své 
rodině, škole, obci, regionu a zemi, ve které žijí a současně aby nabyli povědomí 
sounáležitosti se zeměmi integrované Evropy a s jinými demokratickými zeměmi 
světa. Hlavním cílem předmětu je vybavit žáka dostatečně pevnými základy jeho 
osobní a národní identity a vytvořit mu podmínky pro jeho pozdější orientaci a 
uplatnění ve společnosti (v rámci České republiky i ostatních zemí Evropské unie).  
 
 

Tematické okruhy:  
 
Místo, kde žijeme  

 seznámení se základními poznatky o krajině, minulosti a současnosti své obce 
(regionu, vlasti) 

  získání základních informací o Evropě, ostatních kontinentech a lidech, kteří 
je obývají 

  učí se orientovat v terénu, pracovat s mapami, používat získané vědomosti 
v praktických situacích.  

Lidé kolem nás  

 poznávání různých druhů lidské práce, chápání souvislostí s přírodními 
podmínkami 
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 poznávání různých kultur a života lidí, seznámení  se základními právy a 
povinnostmi, které provázejí soužití lidí na místní i globální úrovn 

  význam podstaty tolerance, pomoci a solidarity 

  směřování k výchově budoucího občana demokratického státu.  
Lidé a čas  

 orientace v dějinách a čase, utváření historie věcí a dějů, vytváření 
zodpovědného vztahu ke kulturními bohatství vlasti a historickým památkám, 
vytváření základní představy o způsobu života svých předků v různých 
historických období i o způsobu života lidí v sousedství vlasti.  

 
 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 
 
Kompetence k učení  

 vedení žáků k zodpovědnosti za své vzdělávání, motivace žáků pro celoživotní 
učení 

  vedení žáků k užívání správné terminologie a symboliky, učení žáků 
vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace z různých zdrojů. 

 
Kompetence k řešení problémů  

 podněcování žáků k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení 
problémů 

  umožnit žákovi zažít úspěch, podpora netradičních způsobů získávání 
informací 
. 

Kompetence komunikativní  

 vedení žáků k otevřené, všestranné a účinné komunikaci 

  podpora různých forem komunikace 

  důraz na „kulturní úroveň“ komunikace 

  umět předávat své zkušenosti a poznatky ostatním 

  podněcování žáků k argumentaci. 
 
Kompetence sociální a personální 

 rozvíjení schopnosti spolupracovat, pracovat v týmu 

  respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých 

  rozlišování vztahů mezi lidmi a národy 

  podpora vzájemné pomoci spolužáků 

  význam a potřeba různých povolání a pracovních činností. 
 
Kompetence občanské  

 výchova žáků jako svobodných občanů, kteří plní své povinnosti, uplatňují svá 
práva a současně respektují práva druhých,  

 vychovávat z nich osobnosti, které jsou zodpovědné za svůj život, zdraví a 
životní prostředí, ale současně jsou to ohleduplné bytosti, schopné a ochotné 
účinně pomoci v různých situacích. 

 
Kompetence pracovní  

 vedení žáků k pozitivnímu vztahu k práci a naučit používat vhodné materiály, 
nástroje a technologie 



70 

 

  naučit žáky chránit své zdraví při práci 

  pomoc žákům při budoucí volbě povolání, v souvislosti s poznatky o lidské 
společnosti porovnávat práci lidí v minulosti a současnosti.  

 
 

 
Cílové zaměření předmětu ve 4. a 5. ročníku 
 
Vzdělávání v předmětu vlastivěda směřuje k: 

 vytvoření základního povědomí o principech demokratického zřízení, volebním 
právu, úloze parlamentu, prezidenta, vlády;  

 seznámení s demokratickými právy občanů, včetně práv dítěte. Probuzení 
zájmu o státní symboly, svátky, památná místa;  

 získání základních znalostí o poloze, povrchu,  vodstvu, městech, počasí a 
podnebí, nerostném bohatství i životním prostředí naší vlasti;  

 poznání historických památek, současnosti i úlohy hlavního města Prahy;  
 probuzení zájmu o minulost i současnost naší země;  
 seznámení s obdobím nejstarších dějin Českého státu od příchodu Slovanů, 

Velkomoravské říše po konec vlády Přemyslovců 
 

:  
 poznání historie naší země v období  středověku až po současnost 
 seznámení s Evropou, evropskými zeměmi  
 získání vztahu k evropské kultuře a dědictví  
 poznání regionů České republiky z hledisek geografických, hospodářských, 

kulturních, historických a dalších.  
 
 

 
Výstup 

 
Učivo 

 
Mezipředmětové 

vztahy, 
průřezová 

témata 

 
4. roč, 
− určí a vysvětlí polohu svého 

bydliště nebo pobytu 
vzhledem ke kraji a státu 

− uvede významné podniky a 
hospodářské aktivity 
v regionu 

− umí vyhledat na mapě své 
bydliště 

− zná název kraje a krajského 
města 

− určí světové strany na mapě 
ipodle kompasu t podle 
přírody 

 
- zná letopočet vzniku ČR 

 
Místo, kde žijeme 
 
Místní region – poloha, 
služby, minulost a 
současnost 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naše vlast – domov, 
krajina, národ, základní 
státního zřízení a 

 
OSV – 
poznávání lidí, 
mezilidské 
vztahy, 
komunikace 

 
 
 
 
 
 

 
MKV – kulturní 
diference, etnický 
původ, princip 
sociálního smíru 
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-     zná jméno prvního a 
současného prezidenta 

-     seznámí se s pojmy vláda, 
parlament, zákon,obecní 
zastupitelstvo 

 
-    určí světové strany na mapě 
podle          
     kompasu i podle přírody 
  
- rozliší mezi náčrtem, plánem 

a základními typy map 
- vysvětlí značky na mapě  
- umí na mapě určit polohu ČR 

a našich  
     sousedů 
 
- umí na mapě vyhledat a 

pojmenovat hlavní vodní 
toky ,jezera, rybníky 

- umí vyhledat a pojmenovat 
naše  
 

     pohoří, vrchoviny, nížiny a 
hory 
     (zná pojem nadmořská 
výška) 
- umí charakterizovat podnebí 

ČR 
- umí ukázat na mapě Čechy, 

Moravu a Slezsko 
- umí vyhledat jednotlivé kraje 

a zná základní údaje o nich 
- umí vyhledat na mapě další 

významná města  
- zná významné průmyslové 

podniky a zemědělské oblasti 
- s pomocí mapy umí porovnat 

hustotu osídlení, zalesnění a 
průmysl jednotlivých oblastí 

 
 -   seznamuje se s teoriemi o 
vzniku a 
     vývoji člověka 
 -  popíše život v pravěku 
 -  seznámí se s osídlováním 
našeho státu 
 -  seznámí se s nejdůležitějšími  
    osobnostmi a životem lidí 
z období 

politického systému ČR, 
státní správa a samospráva, 
státní symboly 
 
 
Mapy obecně zeměpisné a 
tematické – obsah, grafika, 
vysvětlivky 
 
 
 
 
 
 
 
Okolní krajina – zemský 
povrch a jeho  
 
tvary, půda, rostlinstvo, 
živočišstvo, vliv krajiny na 
život lidí, životní prostředí, 
orientace, světové strany 
 
vodstvo,sousedé,průmysl, 
zemědělství 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 pravěk 
 
 

 Kéltové, Slované 

 Velkomoravská říše 

 Přemyslovci 

 Lucemburkové 

 Jagellonci 
 
 
 

 regiony ČR( 
Praha,oblasti Čech  

a solidarity 
VDO – 
participace 
občanů 
v politickém 
životě, principy 
demokracie jako 
formy vlády a 
způsoby 
rozhodování  

 
EGS – Evropa a 
svět nás zajímá, 
objevujeme 
Evropu a svět 

 
 

 
EV – lidské 
aktivity a 
problémy 
životního 
prostředí, vztah 
člověka 
k životnímu 
prostředí 
Čj – vyprávění o 
zkušenostech 
z cestování 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EV - lidské 
aktivity a 
problémy 
životního 
prostředí, vztah 
člověka 
k životnímu 
prostředí, 
ekosystémy 
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Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových 
kompetencí tím, že vede žáka k: 

 utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti  
 orientaci ve světě informací a k časovému a místním propojování historických, 

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

    nejstarších dějin  
 - umí vyprávět nejznámější 
pověsti 
 -   seznámí se s regionálními 
pověstmi 
 
5. roč. 
-   podle mapy 
ukazuje,vyhledává 
    a porovnává 
-  seznamuje se základními 
vědomostmi       
   o daných oblastech 
-  umí vyhledat informace 
v encyklop., 
    
 
atlasech,internetu 
  
-  zprostředkovává ostatním 
zážitky 
   z vlastních cest, vytváří se 
vlastní 
   názor na odlišné kultury 
-  všímá si aktuálního dění ve 
světě a informuje se ve sděl.  
prostředcích 
 
-  seznámí se s nejdůležitějšími 
   
osobnostmi,památkami,vynálezy 
dané 
   doby 
-  porovná útrapy obou 
světových válek 
-  seznámí se s novodobými 
dějinami 
 

 

      s Moravy) 

 naši sousedé 
 

 Evropa – 
povrch,podnebí,státy,mě
sta, 
 
zajímavosti,stručná 
charakteristika  

 
 
 
 
 

 Habsburkové 

 národní obrození 

 Rakousko – Uhersko 

 I.sv. válka 

 Vznik Československa 

 II.sv. válka 

 období novodobých 
dějin 

 
 

MKV – kulturní 
diference 
VV – památky a 
architektura ČR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
EGS - Evropa a 
svět nás zajímá, 
objevujeme 
Evropu a svět, 
jsme Evropané 
 
MKV – kulturní 
diference, 
multikultura 
MDV – 
interpretace 
mediálního 
sdělení a reality 
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pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech 
a výtvorech  

 poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a 
jednání na základě společně vytvořených a přijatých nebo obecně 
uplatňovaných pravidel soužití, k plnění povinností a společných úkolů  

 samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, 
bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci i v méně běžných situacích, k 
poznávání a ovlivňování své jedinečnosti (možností a limitů)  

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

 přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí  
 objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by 

v budoucnu mohl uspět  
 poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí, k upevňování preventivního chování, 

účelného rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a 
bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých  
 

 
Výstup 

 
Učivo 

 
Mezipředmětové 

vztahy, 
průřezová témata 

 
4. roč. 
         - ví a umí vysvětlit, co 
jsou rostlinná  
             patra    

- ví, jak se máme 
v lese chovat 

 
- zná běžné 

zemědělské plodiny, 
jejich význam a 
použití 

- zná běžné druhy 
zeleniny a ovoce 

 
5. roč.   
      -   má základní 
informace o postavení  
            Země ve vesmíru 

- uvědomuje si 
podmínky života na 
Zemi 

- ví, jaký je rozdíl mezi 
planetou a hvězdou 

- umí vysvětlit význam 
Slunce pro život na 
Zemi 

- umí vysvětlit střídání 
dne a noci a ročních 

 
 Místo, kde žijeme 

 okolní krajina-rozšíření 
rostlinstva a živočichů, 
přírodní zajímavosti 
v okolí domu  

 
 
 
 
 
 

 Vesmír a Země 
(sluneční soustava, 
den a noc, roční 
období) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vv – kreslení 
 Pč – modelování 
 
EV-problémy 
životního prostředí, 
vztah člověka 
k prostředí 
EGS-objevujeme 
svět 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VDO-občan, 
občanská společnost 
a stát 
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období jako důsledek 
pohybu Země ve 
vesmíru 

- seznámí se 
s působením 
magnetické a 
gravitační síly 

 
 

4. roč. 
- umí zjistit tel. číslo 

linky důvěry, 
krizového centra 

- zná pravidla 
telefonování na tyto 
instituce 

- je si vědom nutnosti 
kázně a dodržování 
pokynů v případě 
obecného ohrožení 
(požár, únik 
jedovatých látek 
apod.) 

- zná zásady 
bezpečného chování 
v různém prostředí – 
škola, domov, styk 
s cizími osobami, 
silniční provoz, a řídí 
se jimi 

5. roč. 
- zná jednoduché 

stroje a jejich 
praktické použití – 
páka, kladka, 
nakloněná rovina, 
kolo apod. 

- zná princip a užití 
parního stroje a 
spalovacího motoru, 
zná jejich význam 
v techn. pokroku 

 
- má základní 

poznatky o využití el. 
energie 

- zná a dodržuje 
pravidla bezpečné 
práce při manipulaci 
s běžnými el. přístroji 

 
 Lidé kolem nás 
 

 - právo a spravedlnost 
(právní ochrana 
občanů a majetku, 
základní lidská práva 
a práva dítěte)  

 základní globální 
problémy (významné 
sociální problémy, 
problémy konzumní 
společnosti, 
nesnášenlivost mezi 
lidmi 

 situace hromadného 
ohrožení 

 
 
 

 Člověk a technika 
 
 
 
 
 
 

 osobní bezpečí 
(bezpečné používání 
elektrických 
spotřebičů) 

 
 
 
 
 
 
 
 Lidé a čas 

 orientace v čase – 
kalendáře,  roční 
období, časová pásma 

 
 

 
 
Rozmanitost přírody 

 rostliny, houby, 
živočichové (průběh a 
způsob života, výživa, 

 
 
 
 
 
 
principy demokracie 
jako formy vlády a 
způsobu 
rozhodování 
 
 
 
beseda s pracovníky 
HZS 
MKV-lidské vztahy 
- etnický původ 
- princip sociálního 
smíru a solidarity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EV-lidské aktivity  
a problémy životního 
prostředí 
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- umí sestrojit 
jednoduchý el. obvod 

- zná zdroje el. 
energie 

 
 
 

4. - 5. roč 
- orientuje se 

v čase,na příkladu 
vlastní rodiny vymezí 
čas. události. 

 
 
 
 
4. roč. 

- umí charakterizovat 
některá společenstva 
– les, louka, voda, u 
lidských obydlí apod. 

- zná a umí 
pojmenovat běžně se 
vyskytující živočichy 
v jednotlivých 
společenstvech  

- umí popsat stavbu 
jejich těla 

- zná jejich způsob 
života 

- zná a umí 
pojmenovat běžně se 
vyskytující rostliny a 
houby v jednotlivých 
společenstvech 

- umí běžně se 
vyskytující živočichy 
a rostliny správně 
zařadit do 
jednotlivých 
společenstev 

- seznámí se 
základními pravidly 
ochrany před 
povodněmi 

- dokáže pozorovat 
živočichy a rostliny, 
zformulovat a zapsat 
výsledek pozorování 

- umí určit a zařadit 

stavba těla) 

 životní podmínky 
 
 
 
 

 ohleduplné chování v 
přírodě a ochrana 

 
 

 

 přírody (živelné 
pohromy a ekologické 
katastrofy) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 rovnováha v přírodě 
(vzájemné vztahy 
mezi organismy) 

 

 životní podmínky 
 
 
 

 
 

 ohleduplné chování k 
přírodě a ochrana 
přírody 

 
 
 
 
 
 
 
Člověk a jeho zdraví 
 

 lidské tělo (základní 
stavba a funkce) 

 
 
 

 péče o zdraví, zdravá 

EV-ekosystémy-les, 
pole, vodní zdroje 
- základní podmínky 
života-voda, půda, 
ochrana biologických  
druhů 
 
 
 
vycházky 
 
 
opak. prvouka - 
telefonování 
 
EV-ekosystémy 
-základní podmínky 
života 
-lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí 
- vztah člověka 
k prostředí (prolíná 
výukou po celý 
školní rok) 
EGS-svět nás zajímá 
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některé živočichy a 
rostliny do biolog. 
systému 

- umí vysvětlit pojem 
potravní řetězec a 
pyramida a uvede 
příklad 

- ví, co znamená 
rovnováha v přírodě 
a uvede důsledky 
jejího porušení 

- zná význam 
zdravého životního 
prostředí pro 
člověka, zná hlavní 
znečišťovatele vody, 
vzduchu, půdy atd. 
 
 

-  zná pojem recyklace 
- zná a umí vysvětlit 

význam čističek 
odpadní vod 

- zná pravidla chování 
v CHKO a v přírodě 

- uvědomuje si 
prospěšnost a 
škodlivost zásahů 
člověka do přírody a 
krajiny a umí uvést 
příklad   

5. roč. 
- zná stavbu lidského 

těla 
- ví, co je kostra, umí 

pojmenovat hlavní 
části 

- ví, co je svalstvo a 
zná jeho význam 

- umí pojmenovat a 
najít na modelu 
některé vnitřní 
orgány,zná jejich 
funkci 

- zná smyslová ústrojí 
- zná zásady první 

pomoci (zlomeniny, 
zástava dýchání 
apod.) 

- zná původ člověka 

výživa (první pomoc) 
 
 

 rasismus,terorismus,li
dská práva 

 
 
 

 
 

 situace hromadného 
ohrožení 

 
 
 

 osobní bezpečí 
(bezpečné  
 
 
zacházení s 
elektrickými spotřebiči) 

 péče o zdraví (první 
pomoc při zasažení 
elektrickým proudem) 

 
 
 
 
 
 
 

 péče o zdraví, zdravá 
výživa 

 
 

 návykové látky a 
zdraví 

 

 partnerství, 
rodičovství, základy 
sexuální výchovy 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
EV-vztah člověka k 
prostředí-prostředí a 
zdraví 
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jako druhu,lidské 
rasy 

- zná způsob 
rozmnožování a umí 
charakterizovat 
hlavní etapy vývoje 
člověka 

 
- zná telef. čísla 

tísňového volání (pro 
přivolání první 
pomoci, hasičů a 
policie) 

 
- zná a řídí se 

zásadami péče o  
 
 
zdraví, zná význam 
sportování, správné 
výživy 

- ví, co je evakuace 
obyvatel a evakuační 
zavazadlo 

- zná a umí 
pojmenovat běžně 
užívané elektrické 
spotřebiče 

- zná zásady 
manipulace s el. 
spotřebiči 

- zná zásady 
poskytnutí první 
pomoci při zasažení 
el. proudem 

        
- zná a dovede jednat 

podle zásad první 
pomoci 

- uvědomuje si 
škodlivost kouření, 
užívání drog a 
alkoholu, gamblerství  

- ví, jaké má postavení 
v rodině a ve 
společnosti  

- zná svoje základní 
práva a povinnosti – 
týrání, zneužívání, 
šikana 
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 Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

Vyučovací předmět: Hudební výchova 

Období – ročník: 1. období  - 1. a 2. ročník 

Počet hodin: 1 hodina týdně 

  
  

Charakteristika vyučovacího předmětu na 1. stupni 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
 

- je realizována v 1. - 5. ročníku  - 1 hod. týdně 
-    hudební výchova se realizuje ve vzdělávacím oboru Umění a kultura  
- vzdělávací obsah je rozdělen do čtyřech oblastí 

 
vokální činnost – práce s hlasem, kultivace pěveckého i mluveného projevu 
 
instrumentální činnost – hra na hudební nástroje a jejich využití při reprodukci 
a produkci 
 
hudebně pohybová činnost – ztvárnění hudby pohybem, tancem, gesty 
 
poslechová činnost – aktivní vnímání hudby, poznávání žánrů, stylů a podob 
 
organizace -  žáci pracují ve třídě za pomoci různých forem s využitím 
dostupných vyučovacích pomůcek. 
 
 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových 
kompetencí  
 
Kompetence k učení    

 žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky  přesně v jednohlase    

 učitel vede žáky k užívání správné terminologie  a symboliky 

 učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch 
 

Kompetence k řešení problémů 

 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické 
změny v proudu znějící hudby 

 rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební  nástroje, odliší hudbu 
vokální, instrumentální a vokálně  

 instrumentální 

 učitel sleduje při hodině pokrok všech žáků  

 učitel vede žáky k vzájemnému naslouchání 
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Kompetence komunikativní  

 žák rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci 
nejjednodušších hudebních forem 

 reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje  metrum, tempo, 
dynamiku, směr melodie 

 učitel se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků 

 učitel vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky 
 

Kompetence sociální a personální  

 žáci jsou vedeni ke kritickému usuzování a posuzování žánrů a stylů 
hudby 

 učitel vede žáky k vzájemnému naslouchání 

 učitel vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 
 

Kompetence občanská  

 žák je veden ke kritickému myšlení nad obsahy  hudebních děl 

 učitel umožňuje žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení 
činností nebo jejich výsledků 

 
Kompetence pracovní  

 využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře, tanečním 
pohybem vyjadřuje hudební náladu 

 učitel sleduje při hodině pokrok všech žáků 

 učitel vede žáky k používání obecně známých termínů, znaků a symbolů 

 učitel vede žáky k užívání různých nástrojů a vybavení 
 
 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
 
Vzdělávání v oblasti směřuje k: 

 pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka 
umění jako svébytného prostředku komunikace  

 chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako 
neoddělitelné součásti lidské existence; k učení se prostřednictvím vlastní 
tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a 
představy; k rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování projevů a potřeb a k 
utváření hierarchie hodnot  

 spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a 
poznání uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních 
souvislostech, k tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám 
současnosti a minulosti i kulturním projevům a potřebám různorodých 
skupin, národů a národností  

 uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému 
přístupu ke světu, k možnosti aktivního překonávání životních stereotypů 
a k obohacování emocionálního života  

 zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako 
způsobu nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů  k  jevům 
a vztahům v mnohotvárném světě  
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 Očekávané výstupy předmětu 

  
Na konci 1. období základního vzdělávání žák: 

 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně 
v jednohlase 

 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci 
nejjednodušších hudebních forem 

 využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře 

 reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, 
dynamiku, směr melodie 

 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické 
změny v proudu znějící hudby 

 rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu 
vokální, instrumentální a vokálně instrumentální 

  

 

 
 
 
 
Cílové zaměření předmětu v 1. – 2 . ročníku  
  
Vzdělávání v předmětu směřuje k: 

 vnímání hudby jako důležité součásti života 

 pronikání do podstaty hudebního umění 

 chápání hudebního jazyka jako formy komunikace 

 získávání orientace ve spektru hudebních stylů a žánrů, od 2.roč 
seznámení s vybranými díly 

 
 

 
 

 
Výstup 

 

 
Učivo 

 
Mezipředmětové 

vztahy, 
průřezová témata 

 
– osvojí si správné držení 

těla, dýchání 
– dodržuje zásady hlasové 

hygieny 
– provádí hlasová i dechová 

cvičení 
– správně tvoří hlavový tón 
– rozlišuje zvuk, tón, řeč, zpěv 
– umí vytleskat rytmus podle 

vzoru 

 
Vokální činnosti 
 

 pěvecký a mluvní 
projev – pěvecké 
dovednosti 

 hlasová hygiena, 
dýchání, 
výslovnost 

 správné tvoření 
tónu, hlavový tón 

 

OSV – komunikace –
vzájemné poznávání se 
ve třídě, řeč těla a zvuků 
 
EGS – lidová slovesnost, 
dramatizace, výchova 
k občanství, naše vlast 
 
MKV – vzájemné lidské 
vztahy ve společnosti i 
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– pozná krátké, dlouhé tóny 
– zná význam hluboko – 

nízko, silně – slabě, pomalu 
– rychle, vesele – smutně 

– rozpozná pochod, 
ukolébavku 

– houslový klíč, notová 
osnova, noty, jejich délka 

 
 
 
 
 
 
 
 
– učí se používat jednoduché 

nástroje Orffova   
– instrumentáře k rytmickému 

a hudebnímu    
– doprovodu 
– umí rozlišit hru na zobcovou 

flétnu, klavír, housle, kytaru 
– správně pojmenuje bubínek, 

triangl, ozvučná dřívka 
-     provádí pohybovou činnost 
(držení těla, chůze..) 
 -     zapojí se do jednoduchých 
taneč. Her 
-      doprovod 
vytleskáváním,pleskáním, 
podupy 
 
− pozná nejznámější nástroje 
− naučí se vybrané vánoční 

koledy 
− pozná hymnu ČR, rozumí 

textu 
− poslouchá krátkou 

symfonickou skladbu 
− rozlišuje zpěv sólisty, 

sboru,hlasy ženské, 
mužské, dětské 

 
 
 

 hudební rytmus – 
realizace písní ve 
2/4 a 3/4 taktu 

 
 
 
 
 
 
 
 
Instrumentální 
činnosti 
 

 používání 
jednoduchých 
hudebních   

 nástrojů Orffova 
instrumentáře 

 rytmizace, 
hudební hry - 
ozvěna 

 
Hudebně pohybová 
činnost 

 hry „na tělo“ 

 vyjádření hudby 
pohybem 
 

Poslechové činnosti 

 skladby různých 
žánrů 

 fanfára, 
ukolébavka, tanec 
, pochod 

 hymna ČR, 
porozumění textu 

 rozlišení lidského 
hlasu a nástrojů 

 
 

v písni 
 
EV – vztah člověka 
k prostředí a k přírodě, 
rozvoj citové stránky 
osobnosti 
 
MDV – schopnost vnímat 
a hodnotit umělecké i 
běžné produkce 
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Výstup – 2. ročník 

 

 
Učivo 

 
Mezipředmětové 

vztahy, 
průřezová témata 

 

− dodržuje pěvecké 
dovednosti / dýchání, držení 
těla /, hlasovou hygienu 

− rozlišuje melodii stoupavou a 
klesavou, rytmus pomalý a 
rychlý, zeslabování a 
zesilování 

− umí vytleskat rytmus podle 
říkadel a písní 

− zná pojmy / notová osnova, 
houslový klíč, noty, délka 
not, pomlky, takty / 

− doplní zpěv hrou na 
jednoduché nástroje 

− umí zazpívat vybrané 
vánoční koledy 

 
 
 
– pozná a rozlišuje hudební 

nástroje podle zvuku / 
trubka, klarinet, buben velký 
a malý, kontrabas, pozoun / 

– umí užívat dětské hudební 
nástroje 

– vytleská správný rytmus 
textu, písně 

 
– zapojí se do hudebně 

pohybových her 
– dokáže pohybem vyjádřit 

výraz a náladu hudby 
– umí se pohybovat podle 

rytmu při tanci 
– zvládá jednoduchý taneční 

pohyb – jednotlivě i ve         
– dvojicích,mazurka 

 

      Vokální činnosti 

 pěvecký a mluvní 
projev /pěvecké 
dovednosti, hlasová 
hygiena/ 

 správná výslovnost 
samohlásek na konci 
slov 

 dynamicky odlišný 
zpěv 

 rozvíjení hlavového 
tónu 

 nácvik nových písní 

 hudební rytmus / 
realizace písní ve 2/4  
a 3/4 taktu / 

 dvojhlas – kánon 
      Instrumentální 
činnosti 

 hudební hry, 
rytmizace 

 hra na hudební 
nástroje z Orffova   

 instrumentáře 

 hudební improvizace 
 
Hudebně pohybová 
činnost 

 pohybové vyjádření 
hudby   

    poskočný krok, držení 
rukou při   

       tanečním pohybu – 
v bok/ 

 hudebně pohybové hry 

 taneční kroky 
 pohybové vyjádření 

hudeb. tempa a 
dynamiky 

 
 

OSV – rozvoj 
osobnosti,pozitivní 
naladění, uvolnění, 
relaxace, smyslové 
vnímání 
 
EV – ochrana přírody, 
chování a jednání 
člověka v přírodě, 
estetické vnímání 
krásy 
 
EGS – poznávání 
evropské hudby, 
význam přátelství mezi 
zeměmi 
 
MKV – tolerance 
k odlišnosti 
sociokulturním 
skupinám 
 
MDV - vnímání autora 
mediálních 
 sdělení – výběr 
kvalitní hudby 
 
VDO – spolupráce a 
vzájemná komunikace, 
sebehodnocení 
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− rozliší lidovou a umělou 
píseň 

− seznámí se s vybranými 
skladbami klasiků 

 
 
 
 
 
 
 
        

 
 

 píseň lidová, píseň 
vytvořená 

          skladatelem 

 vokální hudba, 
instrumentální, 
vokálně – 
instrumentální 

 hudební styly /hudba 
pochodová, taneční, 
ukolébavka/ 

 
 
 

 

 
 
 

Vzdělávací 
oblast : Umění a kultura 
Vyučovací 
předmět : Hudební výchova 
Období – ročník 
: 

1. období – 3. ročník 

Počet hodin :  1 hodina týdně 

 

Cílové zaměření předmětu ve 3. ročníku  
  
Vzdělávání v předmětu ve 3. ročníku směřuje k: 

 pěstování přirozeného vztahu k hudbě 

 vnímání hudby jako důležité součásti života 

 pocitu uspokojení z vlastní hudební činnosti 

 rozvoji hudební představivosti 

 rozvoji hudebního cítění 

 rozvoji hudební paměti 

 rozvoji hudebního sluchu 

 rozvoj intonačních schopností 

 schopnosti hry na jednoduché rytmické nástroje Orffova instrumentáře 

 dovednosti zpívat složitější jednohlasé písně 

 dovednosti zpívat jednoduché kánony 

 osvojení taktovacího schématu dvoudobého taktu 

 sjednocování hlasového rozsahu 

 nácviku hospodárného dýchání 

 nácviku zřetelné výslovnosti 

 poslechu hudebních ukázek 

 umění rozlišit hudbu zábavnou, slavnostní, taneční 

 poznávání lidových tradic 
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 seznámení se s hudebním skladatelem B. Smetanou, A Dvořákem 
 

 
Výstup 

 

 
Učivo 

 
Mezipředmětové 

vztahy, 
průřezová 

témata 

 
 
 
− dbá na správné pěvecké 

dovednosti, dýchání, 
hlasovou hygienu 

− používá rozezpívání 
− aplikuje další pěvecké 

techniky / nádechy, 
frázování  

− učí se další nové písně 
− rozliší charakter melodie 
− noty c1 – g1 
 
 
 
                                                                                                                
 
 
 
– zapojuje se do 

instrumentální hry  
– doplňuje zpěv spolužáků 

dvoutaktovou mezihrou 
– rytmicky doprovází zpěv 
 
 
 
– zapojuje se do 

pohybových her 
– umí taktovat 2/4 a 3/4 

takty 
– pohybově vyjádří melodii, 

tempo, charakter hudby i 
citový prožitek hudby 

– zkouší tančit polku, 
– rozlišuje druhy hudby 
 
 
– rozpoznává hru na různé 

hudební nástroje 
– poslouchá krátké 

symfonické i nástrojové 

 
Vokální činnosti 
 

 pěvecký a mluvní projev 
/dýchání v pauze, mezi 
frázemi / 

 pěvecké dělení slov 

 rozezpívání, hlasová 
hygiena 

 jednoduchý dvojhlas / 
kánon / 

 melodie postupující 
v krocích a skocích, 
melodie lomená 

 motiv, předvětí, závětí 

  rytmizace ve 2/4, ¾ a 4/4 
taktu 

 
 
 
Instrumentální činnosti 

 instrumentální hra čtyřtaktové 
fráze s doplňováním a 
obměňováním 

 rytmické doprovody ve 2/3 a 
¾ taktu 

 hra dvoutaktových meziher 
 
 
 
Hudebně pohybové činnosti 

 dvoudobá chůze a tanec 

 přísuvný krok /3/4 takt/ 

 pohybové vyjádření melodie, 
tempa, charakteru, citový 
zážitek z hudby 

 
 
 
Poslechové činnosti 

 rozlišování hudebních 
nástrojů 

 
 

Mezipředmětové 
vztahy 
 
Čj – výslovnost, 
vypravování, 
říkadla, 
Prv – lidské tělo, 
psychohygiena, 
moje město – 
moje vlast, lidová 
slovesnost, zvyky 
Vv – ilustrace 
Pč – výrobky – 
lidová tradice, 
výzdoba 
Tv – chůze, 
pochod, taneční 
krok, pohybové 
vyjádření hudby 
 
 
OSV – kreativita, 
rozvoj 
dovedností, 
 
VDO – vztah 
k místu, kde žiji, 
respektování 
etnických 
odlišností, 
ohleduplnost, 
 
EGS – zvyky a 
tradice národů 
Evropy, význam 
cizího jazyka, 
vzájemná 
komunikace 
 
MKV – 
harmonický 
rozvoj osobnosti, 
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skladby 
– odliší hudbu populární a 

hudbu ke slavnostním 
příležitostem 

 

 poslech drobných skladeb 
A. Dvořáka a B. Smetany 

 rozlišení hudby určené 
k slavnostním příležitostem 
od hudby populární 

 
 

dokázat se vžít 
do druhého 
člověka 
 
 

 
 
 

  
  

 

Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

Vyučovací předmět: Hudební výchova 

Období – ročník: 1. období – 4. ročník 

Počet hodin:  1 hodina týdně 

 

  Očekávané výstupy předmětu 
  
Na konci 2. období základního vzdělávání žák: 

 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně 
v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu 
využívá získané pěvecké dovednosti 

 orientuje se v zápisu jednoduché písně či skladby a podle svých 
individuálních schopností a dovedností ji realizuje 

 využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností 
jednoduché popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k 
reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní 

 rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby 

 vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, 
mezihry a dohry a provádí elementární hudební improvizace 

 rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových 
prostředků, upozorní na  metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné 
harmonické změny 

 7  ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě 
individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace 

  

Cílové zaměření předmětu ve 4. a 5. ročníku  
  
Vzdělávání v předmětu ve 4. ročníku směřuje k: 

 vytváření správných pěveckých návyků 

 používání zásad pěveckého dýchaní 
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 správnému tvoření tónu a rozšiřování hlasového rozsahu 

 získávání intonačních a rytmických schopností a dovedností 

 správné výslovnosti a frázování ve zpěvu 

 rozlišení a pochopení hudebně - vyjadřovacích prostředků (melodie, 
rytmus, dynamika, tempo, barva) 

 rozvoji schopnosti naslouchat hudbě českých a světových skladatelů 

 rozvoji hudebně pohybové činnosti – jednoduché taneční kroky a 
improvizovaný pohyb na hudbu 

 rozvoji instrumentální činnosti hrou na Orffovy dětské hudební nástroje 

   rozšíření znalostí z hudební nauky – notový záznam, hodnota not, 
názvy not  

 
 

Výstup Učivo 
Mezipředmětové 

vztahy 
průřezová témata 

 
− učí se další písně 
− dbá na správné 

dýchání 
− zná pojmy repetice, 

houslový klíč 
− umí napsat houslový 

klíč 
− rozlišuje délky not a 

umí je zapsat 
− pozná dynamická 

znaménka p, mf, f a  
umí je v písní   

− použít  
− zná stupnici C dur 

(názvy not) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
− rozlišuje nástroje 

dechové, smyčcové, 
klávesové, drnkací, bicí 

− doprovodí písně na 
rytmických nástrojích 

− rytmizace říkadel 
 
 

 
Vokální činnosti 

 pěvecký a mluvní 
projev (pěvecké 
dovednosti, hlasová 
hygiena) 

 hudební rytmus 
(realizace písní ve 
2/4 taktu) 

 dvojhlas a vícehlas 
(kánon a lidový 
dvojhlas) 

 (rozvíjení činností 
z 1. období) 

 hudební rytmus 
(realizace písní ve 
3/4  a 4/4  taktu) 

 dvojhlas a vícehlas 
(prodleva, dvojhlasé 
písně) 

 intonace a vokální 
improvizace 
(durové a mollové 
tóniny) 

 grafický záznam 
vokální hudby (čtení 
a zápis rytmického 
schématu písně, 
orientace 
v notovém 
záznamu) 

 
Instrumentální 

 
Vv - ilustrace 
Tv – pochod 
taneční krok 
Vv – Vánoce 
Pč – vánoční výzdoba 
Čj – vypravování 
Prv – lidové zvyky a 
tradice 
 
 
 
 
MKV-lidské vztahy, 
kulturní 
diferenciace,multikultura 
lita,zvláštnosti  různých 
etnik (písně a tance 
jiných kultur a etnik) 
 
VEGS-objevujeme 
Evropu a svět (písně 
z Evropy, lidové zvyky 
v různých částech 
Evropy, evropští 
hudební skladatelé) 
 
  
 
OSV- 
psychohygiena, 
kreativita, 
mezilidské vztahy, 
komunikace (uvolnění a 
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Výstup Učivo 
Mezipředmětové 

vztahy 
průřezová témata 

 
 
 
 
 
 

−  
−  

− umí pohybově vyjádřit 
hudbu, valčíkový krok 

 
 
 
 

− pamatuje si 
nejdůležitější údaje o B. 
Smetanovi 

− zná jména oper B. 
Smetany 

− zná názvy 
symfonických básní 
cyklu Má vlast 

− seznámí se s životem a 
dílem A. Dvořáka a L. 
Janáčka 

− poslouchá vybrané 
skladby pozná písně ve 
dvoučtvrtečním a 
tříčtvrtečním taktu 

− pozná opakující se 
téma v poslouchané 
skladbě 

činnosti 

 hra na hudební 
nástroje 
(reprodukce motivů, 
témat, 
jednoduchých 
skladbiček pomocí 
nástrojů z Orfeova 
instrumentáře, 
zobcových 

 fléten) 

 rytmizace, 
melodizace a 
stylizace, hudební 
improvizace  
(tvorba hudebního 
doprovodu, hudební 
hry) 

 grafický záznam 
melodie (rytmické 
schéma jednoduché 
skladby) 

 
 
Hudebně pohybové 
činnosti 

 taktování, pohybový 
doprovod znějící 
hudby (3/4 a 4/4 
takt, valčík, menuet, 
mazurka) 
 
    
 

 orientace v prostoru 
(pamětné uchování 
tanečních pohybů) 

 
Poslechové činnosti 

 kvality tónů 

 vztahy mezi tóny 

 hudební výrazové 
prostředky a 
hudební prvky 

 hudba vokální, 
instrumentální, 
vokálně 

relaxace při poslechu 
hudby, zpěvu a tanci; 
tvoření textů písní, 
melodií, rytmů, 
spolupráce ve  
skupině) 
                       
                     
MDV-kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení 
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Výstup Učivo 
Mezipředmětové 

vztahy 
průřezová témata 

instrumentální, 
lidský hlas, hudební 
nástroj 

 (rozvíjení činností 
z 1. období) 

 hudební styly a 
žánry (hudba 
pochodová, 
taneční, 
ukolébavka, …) 

 hudební formy 
(malá a velká 
písňová, rondo, 
variace) 

 interpretace hudby 
(slovní vyjádření) 

 

 
 

Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

Vyučovací předmět: Hudební výchova 

Období – ročník: 1. období – 5. ročník 

Počet hodin:  1 hodina týdně 

 

Cílové zaměření předmětu v 5. ročníku  
  
Vzdělávání v předmětu v 5. ročníku směřuje k: 

 používání pěveckého dýchání, ke správnému tvoření tónu 

 rozšiřování hlasového rozsahu 

 získání intonačních a rytmických schopností 

 správnému vyslovování a frázování ve zpěvu 

 dbaní na hlasovou hygienu 

 zvládnutí čistého jednohlasu a dvojhlasu 

 vokální improvizaci 

 rozpoznání typů lidských hlasů, pěveckých skupin a sborů 

 hraní na jednoduché rytmické nástroje, k doprovodu zpěvu 

 rozlišení základních hudebních nástrojů, hudebních skupin a orchestrů 

 doprovodu písní 

 naslouchání hudbě nejvýznamnějších hudebních období a 
nejvýznamnějších českých a světových skladatelů 

 tanci jednoduchých lidových a společenských tanců 

 improvizaci pohybu na poslouchanou hudbu 
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 relaxaci s hudbou 
 

 
Výstup 

 
Učivo 

Mezipředmětové 
vztahy, 

průřezová témata 

−  
- pozná smyčcové nástroje 
housle, violoncello, 
kontrabas 
- dechové nástroje – 
trubka, pozoun, lesní roh 
- seznámí se s hudebními 
nástroji v symfonickém  
orchestru 
- zná pojmy stupnice C 
dur, repetice, zesílení, 
zeslabení 
- pozná basový klíč 
- čte noty v rozsahu c1 – 
g2 v houslovém klíči 
- umí provést rozbor 
zapsané písně – druh 
písně, notový zápis, takt, 
melodie 
- seznámí se s krajovými 
lidovými tanci 
- umí taktovat čtyřčtvrteční 
takt 
- zná původ státní hymny 
- umí pohybově vyjádřit 
nálady 
- seznámí se s relaxací 
 
 
 
- umí jednoduché 
dvojhlasé písně 
- naučí se vybrané písně 
J. Uhlíře a K. Šípa 
- dbá na správné dýchání 
 
- doprovodí písně na 
rytmické a melodické 
hudební nástroje 
 
- poslouchá vybrané 
skladby 
 

 

Vokální činnosti 

 pěvecký a mluvní projev 
(pěvecké dovednosti, 
hlasová hygiena) 

 hudební rytmus 
(realizace písní ve 2/4 
taktu) 

 dvojhlas a vícehlas 
(kánon a lidový dvojhlas) 

 (rozvíjení činností z 1. 
období) 

 hudební rytmus 
(realizace písní ve 3/4  a 
4/4  taktu) 

 dvojhlas a vícehlas 
(prodleva, dvojhlasé 
písně) 

 intonace a vokální 
improvizace (durové a 
mollové tóniny) 

 grafický záznam vokální 
hudby (čtení a zápis 
rytmického schématu 
písně, orientace 
v notovém záznamu) 

 
Instrumentální činnosti 

 hra na hudební nástroje 
(reprodukce motivů, 
témat, jednoduchých 
skladbiček pomocí 
nástrojů z Orfeova 
instrumentáře, 
zobcových fléten) 

 rytmizace, melodizace a 
stylizace, hudební 
improvizace  (tvorba 
hudebního doprovodu, 
hudební hry 

 
Vv - ilustrace 
 
Tv – pochod 
taneční krok 
 
Vv – Vánoce 
Pč – vánoční 
výzdoba 
 
Čj – vypravování 
Prv – lidové zvyky a 
tradi 
 
 
 
MKV-lidské vztahy 
-kulturní diference 
-multikulturalita 
-zvláštnosti různých 
etnik (písně a tance 
jiných kultur a etnik) 
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− poslechem pozná 

vybrané smyčcové 
a dechové 

nástroje 
− pozná varhanní 

hudbu 
− pozná vánoční 

hudbu a vánoční 
koledy 

− pozná trampské 
písně 

 

 

 grafický záznam melodie 
(rytmické schéma 
jednoduché skladby) 

 
Hudebně pohybové 
činnosti 

 taktování, pohybový 
doprovod znějící hudby  
(3/4 a 4/4 takt, valčík, 
menuet) 

 pohybové vyjádření 
hudby (pantomima a 
pohybová improvizace) 

 orientace v prostoru 
(pamětné uchování 
tanečních pohybů) 

 
Poslechové činnosti 

 kvality tónů 

 vztahy mezi tóny 

 hudební výrazové 
prostředky a hudební 
prvky 

 hudba vokální, 
instrumentální, vokálně 
instrumentální, lidský 
hlas, hudební nástroj 

 (rozvíjení činností z 1. 
období) 

 hudební styly a žánry 
(hudba pochodová, 
taneční, ukolébavka, …) 

 hudební formy (malá a 
velká písňová, rondo, 
variace) 

 interpretace hudby 
(slovní vyjádření) 

 

 
VEGS-Evropa a 
svět nás zajímá 
-objevujeme Evropu 
a svět(písně 
z Evropy,lidové 
zvyky v různých 
částech Evropy, 
evropští hudební 
skladatelé) 
 
 
 
OSV-
psychohygiena,krea
tivita,mezilidské 
vztahy,komunikace(
uvolnění a relaxace 
při poslechu 
hudby,při zpěvu a 
tanci; tvoření textů 
písní,melodií, 
rytmů;spolupráce ve 
skupině) 
 
 
MDV-kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení 

 
 
 

Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

Vyučovací předmět: Výtvarná výchova 

Období – ročník: 1. období – 1. – 3. ročník 

Počet hodin: 1 hodina týdně 

  



91 

 

  

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
  
Vzdělávání v oblasti směřuje k: 
 pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka 

umění jako svébytného prostředku komunikace  
 chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné 

součásti lidské existence; k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se 
o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení 
tvůrčího potenciálu, kultivování projevů a potřeb a k utváření hierarchie hodnot  

 spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a 
poznání uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, 
k tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a 
minulosti i kulturním projevům a potřebám různorodých skupin, národů 
a národností  

 uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu 
ke světu, k možnosti aktivního překonávání životních stereotypů 
a k obohacování emocionálního života  

 zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako 
způsobu nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů  k  jevům 
a vztahům v mnohotvárném světě  

  
 
 
 
 

Očekávané výstupy předmětu 
  
Na konci 1. období základního vzdělávání žák: 

 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, 
tvary, objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností 
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ 

 v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplatňuje při tom v 
plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a 
další prvky a jejich kombinace 

 vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými  smysly a pro jejich 
vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky 

 interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; 
odlišné interpretace porovnává se svojí  dosavadní zkušeností 

   na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah 
vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil 

 

 
 
 
Z životních kompetencí je nejčastěji  rozvíjena tvořivost a citlivost, schopnost 
svobodně se vyjadřovat a vnímat, co nám chtějí naznačit druzí. Snažíme se 
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hlavně o prožitek a výtvarné vidění a cítění. Kompetence k učení jsou rozvíjeny 
při výtvarné výchově samostatným pozorováním reality, aktivním obrazným 
vyjádřením, zaujímáním postojů k vizuálním vyjádřením. Kompetence 
komunikativní je podporována vyjádřením se sebe sama pomocí výtvarného 
díla, zapojováním se žáků do diskuse nad hodnotou jejich práce, respektování 
názorů jiných, ale též obohacováním slovní zásoby žáků o některé odborné 
termíny z výtvarné oblasti. Činnostní složka výtvarné výchovy podporuje 
schopnost řešit problém, někdy samostatně kombinovat obrazné elementy 
k dosažení výtvarného vyjádření a spolupracovat, což vede i k rozvoji 
kompetencí sociálních a personálních. Střídáme práci ve skupinách 
s individuální činností, pracujeme s projekty. Žáci jsou vedeni ke kolegiální 
pomoci a k hodnocení programových celků. Kompetence občanské jsou také 
rozvíjeny respektováním a vnímáním estetických požadavků na životní prostředí 
a vytvářením si postojů k výtvarným dílům. Výtvarnou výchovu také chápeme 
jako faktor podílející se na udržování psychického zdraví. Dodržováním 
hygienických a bezpečnostních pravidel a užíváním samostatné vizuálně obrazné 
techniky jsou rozvíjeny kompetence pracovní.  
 
   Vyučovací předmět výtvarná výchova je úzce spjat s ostatními předměty všech 
vzdělávacích oblastí, nejvíce na ni navazují předměty oblasti Člověk a svět práce. 
Ve výtvarné výchově se realizují části vzdělávacích obsahů průřezových témat:  
 

Osobnostní a sociální výchova  

- utvářet základní dovednosti spolupráce – výtvarné skupinové práce, 
pomoc a rada spolužáků a učitele, hledání nejlepšího řešení, vzájemná 
tolerance  

- péče o dobré vztahy v kolektivu třídy, vytváření přátelské atmosféry 
zbavené strachu ze známek a výsměchu druhých  

Výchova demokratického občana  

- hledání vlastních vhodných  variant řešení, vedení k experimentu  
- poznávání sama sebe, chápání vidění světa a prožitků očima spolužáků  

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech  

prostřednictvím tematických prací z rodinného prostředí, lidových zvyků a 
tradic, cestopisů a vnímání různých společenských  a   sociálních kultur  

Multikulturní výchova  

- poskytováním informací o etnických skupinách, vnímání estetických 
hodnot různých etnik  

- rozvíjení tolerance při zapojování se žáků z odlišného prostředí do 
společných prací v kolektivu třídy   

Enviromentální výchova  

- hledat krásu v neponičené přírodě  
- hledat ohleduplnost k přírodě – vhodné výtvarné techniky a materiály  
- prostřednictvím tematických prací vést k uvědomění si podmínek života na 

Zemi a možnostmi ohrožení přírody  
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Mediální výchova  

- vést k hodnocení působení mediálních prostředků  
- rozvoj komunikačních schopností a schopnosti svobodného vyjádření 

vlastních postojů a odpovědnosti za prezentaci  prostřednictvím tvorby 
mediálních sdělení – výstavky, nástěnky, příspěvky do časopisů, soutěže, 
reklamy 

 
 

Cílové zaměření předmětu v 1. – 3. ročníku  

  
Vzdělávání v předmětu směřuje k: 

 chápání uměleckého procesu jako způsobu poznání a komunikace 

 získávání schopnosti přistupovat k uměleckému procesu v jeho 
celistvosti 

 osobní účasti v uměleckém procesu 

 chápání významu umění pro vlastní 
vnímání,cítění,poznávání,vyjadřování a komunikaci 

 využití různorodých uměleckých vyjadřovacích prostředků 
 
 
 

 
Výstup 

 

 
Učivo 

 
Mezipředmětové 

vztahy, 
průřezová témata 

 
Poznámky 

 
- zvládne techniku 

malby vodovými 
barvami, temperami, 
suchým pastelem, 
voskovkami 

   umí míchat barvy 
   dovede používat 

různé druhy štětců  
dle 
potřeby,rozpoznává a 
pojmenovává prvky 
vizuálně obrazného 
vyjádření ( barvy, 
objekty, tvary)  

   zvládne prostorovou 
techniku a 
rozfoukávání barev 

   rozliší teplé a studené 
barvy 

 
- zvládne kresbu 

měkkým materiálem, 

 
Malba  

 rozvíjení 
smyslové 
citlivosti, teorie 
barvy - barvy 
základní a 
doplňkové, 
teplé a studené 
barvy a jejich 
výrazové 
vlastnosti, 
kombinace 
barev 

 
 
 
 
 
 
 
Kresba 

 -rozvíjení 

 
VDO – Občanská 
společnost a 
škola-  výchova 
k samostatnosti a 
sebekritice, 
ohleduplnost 
EGS – Evropa a 
svět nás zajímá -
poznávání 
evropských kultur 
EV -  Ekosystémy, 
Vztah člověka 
k prostředí -
výchova 
k životnímu 
prostředí 
MDV –Kritické 
čtení a vnímání 
mediálních sdělení 
- kritický přístup 
k výtvarnému 
umění a vést 

 
 
 
Náročnost 
práce bude 
postupně od 
prvního 
ročníku 
úměrně 
zvyšována 
dle věku 
žáků 
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měkkou tužkou, 
dřívkem (špejlí), 
perem, uhlem 

 
 
 
- modeluje z plastelíny, 
moduritu, tvaruje papír 
 
 
 
 
 
- zvládne koláž, frotáž 
   umí výtvarně 

zpracovat přírodní 
materiál - nalepování, 
dotváření,  otisk apod. 

- děti zvládnou použití 
výtvarných technik  na 
základě  vlastní životní 
zkušenosti - citového 
prožitku, vnímání 
okolního světa pomocí 
sluchových vjemů, 
hmatových,zrakových 
vjemů, které jsou 
prvotním krokem 
k vyjádření a realizaci 
jejich výtvarných 
představ, komunikuje 
na základě vlastní 
zkušenosti a do 
komunikace zapojuje 
obsah vizuálně 
obrazných vyjádření, 
která samostatně 
vytvořil  

 
- pozná známé ilustrace 

např. J. Lady, O. 
Sekory, H. 
Zmatlíkové, A. Borna,  

 
 
 

smyslové  
 
citlivosti, 
výrazové 
vlastnosti linie, 
tvaru, jejich 
kombinace v 
ploše, 
uspořádání 
objektu do 
celků, vnímání 
velikosti 

 
Techniky 
plastického 
vyjádření  
  reflexe a 

vztahy 
zrakového 
vnímání k 
vnímání 
ostatními 
smysly - 
hmatové, 
pohyb. podněty 

 
 
Další výtvarné 
techniky 

 ,motivace 
založené na 
fantazii a 
smyslového 
vnímání 

 

 utvářet osobní 
postoj v 
komunikaci v 
rámci skupin  
spolužáků, 
rodinných 
příslušníků 
apod., 
vysvětlování 
výsledků 
tvorby, záměr 
tvorby 
 

Ilustrátoři dětské 
knihy 

k všeobecné 
informovanosti a 
orientaci ve 
výtvarném umění 
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Vzdělávací oblast : Umění a kultura 

Vyučovací předmět : Výtvarná výchova 

Období – ročník : 2. období – 4. – 5. ročník 

Počet hodin : 2 hodina týdně 

 
 

Očekávané výstupy předmětu 
 

Na konci 2. období základního vzdělávání žák: 

 při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává  prvky vizuálně obrazného 
vyjádření; porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, barevné 
kontrasty, proporční vztahy a jiné) 

 užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku: 
v plošném vyjádření linie a barevné plochy; v objemovém vyjádření 
modelování a skulpturální postup; v prostorovém vyjádření uspořádání 
prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako nezávislý model 

 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení 
vlastních životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají 
komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy 

 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na 
základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je 
v plošné, objemové i prostorové tvorbě 

 osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a 
interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i 
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky 
(včetně prostředků a postupů současného výtvarného umění) 

 porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje 
k nim jako ke zdroji inspirace 

  nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně 
obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil 

 

Cílové zaměření předmětu ve 4. a 5. ročníku  
  
Vzdělávání v předmětu  směřuje k: 

 postupnému převádění formou hravých činností k uvědomělejší práci 
založené na  

 zpřesňování spontánního dětského projevu 

 poznávání již známých ilustrátorů a poznání dalších a jejich vyjadřovacích 
způsobů 

 získání základního přístupu k uměleckému dílu 

 prožívání smyslových kontaktů se světem a reflektování těchto prožitků 

 vcítění se do myšlení a cítění druhých 
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 reagování na jejich výtvarné i slovní vyjádření 

 tvořivému a samostatnému rozvinutí zadané myšlenky a námětu 

 analýze problému, hledání a nacházení vlastní varianty řešení  

 dlouhodobému soustředění se na řešení problému, práci na projektech i 
v delším 
     časovém úseku 

 práci a tvořivé komunikaci ve dvojici nebo ve skupině 

 řešení práce v ploše i v prostoru 

 záměrnému využívání výtvarných výrazových prostředků 

 kombinaci přístupů a technik 

 experimentování s materiálem, formátem, situací apod. 

 reflektování vlastní výtvarné tvorby i práce ostatních 

 hledání výstižného a ohleduplného slovního vyjádření úsudku 

 nalézání a pojmenování charakteristických rysů  

 použití výrazových prostředků konkrétního výtvarného díla 

 seznámení se s úlohou výtvarného umění ve společnosti 

 orientaci v námětových okruzích a vyjadřovacích prostředcích 20. i našeho 
století 

 získání základního přehledu o historickém vývoji výtvarného umění –
příležitostně 

 základnímu seznámení se s historickým sledem uměleckých slohů – 
příležitostně 

 užívání různorodých uměleckých vyjadřovacích prostředků včetně 
nejnovějších  
     technologií 

 poznání regionální historie výtvarného umění 

 poznání díla regionálních autorů 

 uvědomělému správnému chování  při návštěvě výstavy, galerie, kulturní 
památky apod. 

 formování přiměřených vztahů ke skutečnosti, k pochopení významu 
výtvarné výchovy 
      pro rozvoj společnosti i jedince samotného 

 vytvoření estetického vztahu k přírodě, ke světu věcí i ke světu člověka 

 rozvíjení tvořivé schopnosti dětí, konkrétního i obrazného myšlení 

 emocionálnímu působení tj .prožívání skutečnosti, lidských činností i 
vlastních zážitků 

 tříbení smyslové vnímavosti, uvědomělého pozorování a výtvarného vidění 

 nenásilnému postupnému přechodu od prvotních grafických forem 
k formám členitějším 

 probouzení záliby, radosti a potěšení z přirozených vlastností a funkcí 
barev, tvarů, 
     objemů a různých materiálů 

 vyhledávání a objevování tvarově i barevně zajímavých přírodních 
předmětů a jejich 
     odlišení od záměrných lidských výtvorů 

 probouzení zájmu o ilustrace knih, jejich prohlížení, poznávání ilustrátorů 

 navázání aktivního estetického postoje dětí k dílu jako umělecké 
skutečnosti 
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Výstup 

 

 
Učivo 

 
Mezipředmětové 

vztahy, 
průřezová 

témata 

 

Poznámky 

 
 
- zdokonalí si a 

prohloubí techniky 
malby z 1. období, 
pojmenovává prvky 
vizuálně obrazného 
vyjádření a 
kombinuje je ve 
vztahu k celku 
barevné ploše 

- na základě 
zrakového vnímání 
i na základě vlastní 
představivosti umí 
barevně vyjádřit 
své prožitky, pocity 
a nálady  

- porovnává 
světlostní poměry, 
barevné kontrasty, 
proporční vztahy a 
jiné  

 
 
 
 
 
- prohloubí si a 

zdokonalí techniky 
kresby z 1. období,  

  snaží se dokázat 
kresbou vystihnout 
tvar, strukturu 
materiálu, objem i 
prostor  a 
zvládnout i 
obtížnější    práce 
s linií, uspořádat 
prvky ve vztahu 
k vlastnímu   tělu , 
kombinuje prvky 
obrazného 
vyjádření  linie 

 
Malba 

 hra s barvou, 
emocionální malba, 
míchání barev, 
elementární poučení 
o teorii barev, 
rozvíjení citlivého 
vztahu k materiálu a 
možnostem jeho 
užití . Volný výtvarný 
projev doplňovaný 
pozorováním 
skutečnosti, výtvarné 
vyjádření kontrastu 
přírodních forem a 
pozadí,  barevnosti 
přírodních objektů a 
věcí, dekorativní 
účinek barvy v ploše, 
barevný experiment,  
barva kultuře 
bydlení, v oděvní 
kultuře atd.  

 
 
Kresba  

 výrazové vlastnosti 
linie, kompozice 
v ploše, vyjádření 
dějového celku se 
vztahem k prostředí, 
zpřesňování proporcí 
lidské postavy a 
hlavy konfrontací 
představy se 
skutečností, výtvarné 
vyjádření 
morfologických  
 
znaků a tvarů 
přírodních objektů, 
seznámení s funkcí 
písma, design 

 
EV  – lidské 
aktivity a 
problémy 
          životního 
prostředí 

-   ekosystémy    
-   vztah 
člověka 
k prostředí  

      -   základní 
podmínky života      
       
   
MKV – kulturní 
diference  

-  etnický 
původ  
-  lidské 
vztahy 
(empatie)  

 
 
 
MDV – stavba 
mediálních 
sdělení  
(např. plakát, 
reklama…. 

 
Náročnost 
práce bude  
od 4. 
ročníku 
postupně 
zvyšována 
dle 
schopností 
žáků 
 
.   
  
Témata 
výtvarných 
prací 
budou 
vybírána 
vyučujícím 
podle 
ročních 
období a  
aktuálního 
dění 
 
. 
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v ploše a prostoru 
 
zaměřuje se na 

projevení vlastních 
životních 
zkušeností 
v návaznosti na 
komunikaci  

 
 
 
 
 
 
 
 
-   rozezná některé 
grafické techniky,    
    získá cit pro 
prostorové ztvárnění 
-   učí se 
zpracovávat přírodní      
    materiály 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 -  žák si vytváří 
škálu obrazně 
vizuálních elementů   
   vyjádření 
osobitého přístupu k 
realitě a přistupuje   
  k nim jako ke zdroji 
inspirace 

předmětů denní 
potřeby, architektura, 
výtvarná úprava knih 
atd. Kresba různým 
materiálem – tužka, 
uhel, rudka, dřívko a 
tuš, pero a tuš, 
kresba štětcem atd. 
Kresba dle 
skutečnosti – např. 
zátiší, kresba 
v plenéru.  

 
Prostor 

 rozvíjení 
prostorového vidění 
a, cítění a 
vyjadřování na 
základě pozorování 
prostorových jevů a 
vztahů. Seznámení 
se a užití některých 
grafických technik – 
např. papírotisk, 
otisk, tisk ze 
šablony, z  koláže . 
Rytí do voskového 
základu.   

 

 techniky 
prostorového 
vytváření – 
modelování  papíru, 
hlíny, sádry, drátků, 
těsta, dekorační 
předměty 
z přírodních 
materiálů atd 

 
 
.Další techniky  

 batika, kombinované 
techniky.,tisk  

 
Návštěvy výstav a 
galerií. 
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Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 

Vyučovací předmět: Pracovní činnosti 

Období – ročník: 1. období  1. – 3. ročník 

Počet hodin: 1 hodina týdně 

  
  

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
  
Vzdělávání v oblasti směřuje k: 

 pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i 
společných výsledků práce  

 osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých 
pracovních oblastí, k organizaci a plánování práce a k používání 
vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i v běžném životě  

 vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování 
tvořivosti a vlastních nápadů při pracovní činnosti a k vynakládání úsilí 
na dosažení kvalitního výsledku  

 poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce 
spojena s pracovní činností člověka  

 autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné 
sebedůvěře, k novému postoji a hodnotám ve vztahu k práci člověka, 
technice a životnímu prostředí  

 chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, 
sebeaktualizaci a k rozvíjení podnikatelského myšlení  

 orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní 
práce a osvojení potřebných poznatků a dovedností významných pro 
možnost uplatnění, pro volbu vlastního profesního zaměření a pro další 
životní a profesní orientaci  

  

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových 

kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

 žáci si osvojují základní pracovní dovednosti a návyky z různých 
pracovních oblastí, učí se používat vhodné nástroje, nářadí  pomůcky při 
práci i v běžném životě 

 učitel umožňuje žákům používat různé materiály, vhodné nástroje a nářadí 

 učitel pozoruje pokrok u všech žáků 
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Kompetence k řešení problémů 

 učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

 žáci promýšlejí pracovní postupy při plnění zadaných úkolů  

 učitel se snaží rozvíjet u žáků tvořivost, vede je k uplatňování vlastních 
nápadů 

 
Kompetence komunikativní 

 žáci si rozšiřují slovní zásobu v oblasti pracovních nástrojů, nářadí a 
pomůcek, učí se popsat postup práce 

 učitel vede žáky k užívání správné terminologie 
 

Kompetence sociální a personální 

 učitel vede žáky ke spolupráci a vzájemné pomoci 

 žáci pracují ve skupině, vytvářejí společné práce, při kterých se učí 
spolupracovat a respektovat nápady druhých, společně se snaží o 
dosažení kvalitního výsledku 
 

Kompetence občanské 

 učitel vytváří u žáků pozitivní vztah k práci a vede je k odpovědnosti za 
kvalitu svých i společných výsledků práce 

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

 učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch 
 

Kompetence pracovní 

 učitel vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti a hygieny 
včetně používání ochranných pracovních prostředků 

 učitel vede žáky ke správným způsobům užití materiálu a pracovních 
nástrojů 

 učitel zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků a podle 
potřeby žákům v činnostech pomáhá 

 žáci správně a zodpovědně zachází s pracovními pomůckami 
 

Očekávané výstupy předmětu 

  
Na konci 1. období základního vzdělávání žák: 
 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 

 vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i 
netradičních materiálů 

 pracuje podle slovního návodu a předlohy 

 

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 

 zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi 

 



101 

 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

 provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí výsledky 
pozorování 

 pečuje o nenáročné rostliny 

 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

 připraví tabuli pro jednoduché stolování 

 chová se vhodně při stolování 
 

Cílové zaměření předmětu v 1. – 3. ročníku  
 získání základních pracovních dovedností a návyků z různých oblastí 

 osvojení si jednoduchých pracovních postupů 

 používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek 

 osvojení a uplatnění zásad bezpečnosti 

 získání aktivního vztahu k ochraně a tvorbě životního prostředí 

 získání pozitivního vztahu k práci 

  získání orientace v různých oblastech lidské činnosti, profesní 
orientace 

 

 

Výstup 
 

Učivo Mezipředmětové 
vztahy, 

průřezová témata 

 
- dovede navlékat, aranžovat, 

třídit při sběru přírodní  
materiál, pracuje podle 
slovního návodu nebo 
předlohy 

 
- umí mačkat, trhat, lepit, 

stříhat, vystřihovat, překládat 
a skládat papír,vytvářet 
jednoduché prostorové tvary 
z papíru 

 
- dovede sestavovat 
stavebnicové prvky, 
   umí montovat a demontovat 

stavebnici 
 
- umí stříhat textil a nalepit 
textilii 
-umí navléknout jehlu, udělat 
uzel,šít předním stehem,přišít 
knoflík s 2 dírkami 

 
Práce s  drobným 
materiálem - 
přírodniny 
 - 3. roč. funkce a využití 
prac. pomůcek, 
   pracovní postupy 

 tradice a lidové 
zvyky 

 
Práce s drobným 
materiálem - papír 
 
Konstrukční činnosti 
 
 
Práce s drobným 
materiálem - textil 
 
 
 
 
Pěstitelské činnosti 

 

Dodržuje zásady 
hygieny a 
bezpečnosti práce, 
dovede zajistit 
první pomoc ( dle 
svých schopností), 
VDO, EV 
 
 
 
Kolektivní práce, 
práce ve 
skupinách 
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-2. roč.: zadní steh, knoflík se 4 
dírkami 
 
- zná základy péče o pokojové 

květiny - otírání listů, 
zalévání, umí zasít semena 

- 2. roč.:provádí pozorování, 
provede záznam 

 
- zná základy správného 

stolování a společenského 
chování 

- 3. roč.jednoduchý pokrm 
(studená kuchyně 
 
 

 
 
 
Příprava pokrmů 
 
- 3. roč. vybavení 
kuchyně,výběr a nákup 
potravin, úprava stolu, 
 

 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 

Vyučovací předmět: Pracovní činnosti 

Období – ročník: 2. období – 4. a 5. ročník 

Počet hodin: 1 hodina týdně 

 
 

Očekávané výstupy předmětu 
  
Na konci 2. období základního vzdělávání žák: 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 

 vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své 
představivosti různé výrobky z daného materiálu 

 využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových 
tradic 

 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem 
k použitému materiálu 

 udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a 
bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu 

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 

 provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž 

 pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu 

 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při 
úrazu 
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PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské 
pokusy a pozorování 

 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny 

 volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a 
náčiní 

 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při 
úrazu 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

 orientuje se v základním vybavení kuchyně 

 připraví samostatně jednoduchý pokrm 

 dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování 

   ploch udržuje pořádek a čistotu pracovních, dodržuje základy hygieny a 
bezpečnosti práce; poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni 

  

Cílové zaměření předmětu ve 4. a 5. ročníku  
 

Vzdělávání v předmětu směřuje k: 

 získávání pracovních dovedností a návyků z oblasti práce s papírem a 
kartonem, s kovem, s dřevem, s přírodninami, s textilem, s konstrukční 
stavebnicí, z oblasti opravy a údržby jízdního kola, z oblasti pěstitelské 
činnosti    

 osvojení si jednoduchých pracovních postupů, dodržování stanovených 
pracovních postupů  

 získávání dovednosti zhodnotit výsledek pracovní činnosti 

 používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek 

 získávání aktivního vztahu k ochraně a tvorbě životního prostředí a 
pozitivního postoje k řešení ekologických problémů  

 získání pozitivního vztahu k práci a odpovědného postoje k vlastní činnosti 
a její kvalitě  

  získání orientace v různých oborech lidské činnosti pro vlastní profesní 
zaměření  

 
 
 

Výstup Učivo 

 
Mezipředmětové 

vztahy, 
průřezová témata 

- dovede děrovat, polepovat, 
tapetovat 
- vytváří prostorové 
konstrukce 
 
- seznámí se se základy 
aranžování 
 

 
Práce s drobným 
materiálem  

 vlastnosti 
materiálu,funkce a 
využití pracovních 
pomůcek a 
nástrojů,jednoduché 

Vv-tvary, barvy 
 
M-měření, rýsování 
 
Př-uplatnění 
znalostí  
rostlin při výběru 
přírodnin 
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- seznámí se při činnosti 
s různým materiálem, 
s prvky lidových tradic 
- udržuje pořádek na 
pracovním místě 

 
- zvládne různé druhy stehu - 
přední, zadní, ozdobný 

 
- 5. roč.: seznámí se 
s látáním a tkaním, 
háčkováním 

 
- udržuje pořádek na svém 
pracovním místě, zásady  
hygieny a bezpečnosti práce, 
poskytne první pomoc při 
úraze 

 
- montuje a demontuje 
stavebnici 
- dovede sestavovat složitější 
stavebnicové prvky  
- pracuje podle slovního 
návodu, předlohy 
- dodržuje zásady hygieny a 
bezpečnosti práce, poskytne 
první pomoc při úraze 

 
- zná základy péče o 
pokojové květiny 
- zná rozdíl mezi setím a 
sázením 

 
- zná množení rostlin 
odnožemi a řízkováním 
- umí zvolit podle druhu 
pěstitelských činností  
správné pomůcky, nástroje a 
nářadí 
- ošetřuje a pěstuje podle 
daných zásad pokojové a  
jiné rostliny                                                                  
- dodržuje zásady hygieny a 
bezpečnosti práce, poskytne 
první pomoc při úraze 
- 5. roč.: seznámí se 
s jedovatými rostlinami, 
drogami 

 

pracovní 
postupy,využití tradic 
a lidových zvyků 

 
 

 papír a karton 

 přírodniny 

 textil 
 
 
 
Konstrukční činnosti 

 práce se 
stavebnicemi, 
plošnými                                            
konstrukčními, 
prostorovými 

 práce s návodem 
 
 
 
Pěstitelské činnosti 

 základní podmínky 
pro pěstování 
rostlin,pěstování 
pokojových 
rostlin,pěstování 
rostlin ze semen v 
místnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příprava pokrmů  

 základní vybavení 
kuchyně, výběr a 
nákup potravin, 
jednoduchá úprava 
stolu, pravidla 

-první pomoc při 
úraze 
 
 
 
OSV- kreativita, 
mezilidské 
vztahy, komunikace 
(spolupráce ve 
skupině) 
 
 
 
 
 
 
EV-lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí(třídění 
odpadu,šetření 
materiálem,chování 
v přírodě při sběru 
přírodnin) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EGS-Evropa a svět 
nás zajímá 
(evropská kuchyně, 
evropské tradice) 
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- orientuje se v základním 
vybavení kuchyně 
- seznámí se s přípravou 
jednoduchých pokrmů 
studené kuchyně 
- zná pravidla správného 
stolování a společenského  
chování 
- dodržuje zásady hygieny a 
bezpečnosti práce, poskytne 
první pomoc při úraze 
- udržuje pořádek a čistotu 
pracovních ploch 
 

správného stolování  

 
 
 
 
 

Vzdělávací oblast : Člověk a zdraví 

Vyučovací předmět: Tělesná výchova 

Období – ročník : 1. období – 1.- 3. ročník 

Počet hodin : 2 hodiny týdně 

  
  

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
  
Vzdělávání v oblasti směřuje k: 

 poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty  
 pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální 

pohody a k vnímání radostných prožitků z činností podpořených pohybem, 
příjemným prostředím a atmosférou příznivých vztahů  

 poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých 
etapách života na způsobu vlastního jednání a rozhodování, na úrovni 
mezilidských vztahů i na kvalitě prostředí  

 získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může 
zdraví prospět, i na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje  

 využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v 
denním režimu, k upevňování způsobů rozhodování a jednání v souladu 
s aktivní podporou zdraví v každé životní situaci i k poznávání a využívání 
míst souvisejících s preventivní ochranou zdraví  

 propojování zdraví a zdravých mezilidských vztahů se základními etickými 
a morálními postoji, s volním úsilím atd.  

 chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako 
významného předpokladu pro výběr partnera i profesní dráhy, pro 
uplatnění ve společnosti atd.  
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 aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace 
zdravotně prospěšných činností ve škole i v obci  

  
 
 

Očekávané výstupy předmětu 
  
Na konci 1. období základního vzdělávání žák: 

 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá 
nabízené příležitosti 

 zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové 
činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich 
zlepšení 

 spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a 
soutěžích 

 uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových 
činnostech ve známých prostorech školy 

   reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její 
organizaci 

  

Vzdělávání v předmětu  v 1. – 3. ročníku směřuje k: 

 poznávání významu tělesné a duševní zdatnosti pro zdraví a pracovní 
výkonnost a k osvojování způsobů jejího cíleného ovlivňování a hodnocení 

 rozvíjení základních pohybových dovedností a ke kultivaci pohybového 
projevu  

 rozvíjení sociálních vztahů a rolí v pohybových činnostech a k využívání 
fair play jednání při pohybových činnostech i  v běžném životě 

 vnímání radostných prožitků z (intenzivní) pohybové činnosti (individuální i 
ve skupině žáků) a k využívání pohybu pro  tělesnou a duševní pohodu 

 jedná v duchu fair play (dodržuje pravidla her a soutěží; pozná a označí 
zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje 
zdravotní handicap 

 užívá osvojované tělocvičné názvosloví na úrovni cvičence 

 uplatňuje hlavní zásady pohybové hygieny a správného držení těla 

 uplatňuje pravidla bezpečného chování při pohybových činnostech ve 
známém prostředí 

 zorganizuje nenáročné pohybové hry (soutěže) 

  dovede získat základní informace o pohybových aktivitách a sportovních 
akcích ve škole i v místě bydliště a dokáže tyto aktuální informace předat 

 poznávání vlastních fyzických a zdravotních předpokladů i pohybových 
možností 

  osvojování dovedností organizovat jednoduché pohybové činnosti 
(soutěže) a k uplatňování zásad bezpečnosti při těchto aktivitách 

 poznávání zdrojů informací o tělesné výchově a sportu a jejich využívání 

 získání základních informací o ochraně člověka za mimořádných událostí 
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 rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví 
/nemoc, úraz, návykové látky/  a k osvojování dovedností jim předcházet 
nebo je řešit 

 uplatňování způsobů jednání, které zdraví neohrožuje 

  poznávání zdrojů informací o zdraví i sportu a osvojování způsobů, jak 
správně získávat, hodnotit a využívat 

 pochopení tělesných, fyziologických a psychických změn spojených 
s dospíváním 

 spolu vytváření vhodných vztahů k rodině a širší společnosti 
 

Vzdělávací  obsah je rozdělen na 3 tematické okruhy: 

a) činnosti ovlivňující zdraví -význam pohybu pro zdraví,příprava 
organismu,zdravotně      zaměřené činnosti,rozvoj různých forem 
rychlosti,vytrvalosti,síly,pohyblivosti,koordinace pohybu,hygiena při 
TV,bezpečnost při pohybových činnostech 

 
b) činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností - pohybové hry,základy 

gymnastiky,rytmické a kondiční formy cvičení pro děti,průpravné 
úpoly,základy atletiky,základy sportovních her,turistika a pobyt v 
přírodě,plavání,lyžování a bruslení,další pohybové činnosti 

 
c) činnosti podporující pohybové učení - komunikace v TV,organizace při 

TV,zásady jednání a chování,pravidla zjednodušených osvojovaných 
pohybových činností,měření a posuzování pohybových dovedností,zdroje 
informací o pohybových činnostech 

 

Organizace - žáci s přihlédnutím k určité sportovní aktivitě cvičí na hřišti,v 

herně, ve volné přírodě nebo v plaveckém bazénu.V úvodu hodiny všichni 
absolvují nástup,rozcvičku a dále se věnují v hlavní části hodiny danému typu 
sportování.Ke konci dochází k závěrečnému zklidnění - relaxaci.Žáci cvičí ve 
vhodném sportovním oblečení a obuvi.Učitel v hodinách využívá různé metody a 
formy práce.Spolu s dětmi používá veškeré dostupné náčiní a nářadí. 
 
 Průřezová témata – v tomto předmětu jsou realizována : MKV,EV, MDV a VDO 
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VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE PRO ROZVOJ 
KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŽÁKŮ 
 

Kompetence k učení - žáci jsou vedeni k osvojení si základního tělocvičného 

názvosloví,učí se cvičit podle jednoduchého nákresu nebo popisu cvičení,změří 
základní pohybové výkony a porovnají je s předchozími,orientují se v 
informačních zdrojích o aktivitách a sportovních akcích. 
Učitel umožňuje žákům,aby se naučili na základě jasných kritérií hodnotit své 
činnosti nebo výsledky. 
 

Kompetence k řešení problémů - uplatňují zásady bezpečného chování 

ve sportovním prostředí a adekvátně reagují v situaci úrazu spolužáka,řeší 
problémy v souvislosti s nesportovním chováním, nevhodným sportovním 
prostředím a nevhodným sportovním náčiním a nářadím. 
Učitel dodává žákům sebedůvěru,podle potřeby žákům v činnostech pomáhá. 
 

Kompetence komunikativní - žáci jsou vedeni ke spolupráci při 

jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích, učí se reagovat na 
základní povely a pokyny a sami je i vydávají, zorganizují jednoduché pohybové 
soutěže, činnosti a jejich varianty. 
Učitel vede žáky k vzájemnému naslouchání a oceňování přínosu druhých,vytváří 
příležitosti pro relevantní komunikaci. 
 

Kompetence sociální a personální - žáci jsou vedeni k jednání v duchu 

fair - play - dodržují pravidla,označí přestupky, respektují opačné pohlaví, zvládají 
pohybové činnosti ve skupině. 
Učitel zadává úkoly při kterých žáci mohou spolupracovat,umožňuje každému 
žákovi zažít úspěch. 
 

Kompetence občanská - podílí se na realizaci pravidelného pohybového 

režimu a projevují přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení své zdatnosti, 
spojují svou pohybovou činnost se zdravím, zařazují si do vlastního pohybového 
režimu korektivní cvičení, jsou vedeni ke kritickému myšlení, hodnotí cvičení,učí 
se být ohleduplní a taktní. 
Učitel žákům umožňuje,aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností 
nebo jejich výsledků. 
 

Kompetence pracovní - žáci jsou vedeni učitelem k uplatňování hlavních 

zásad hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech v běžném životě,učí se 
užívat jednotlivé tělocvičné nářadí a náčiní. 
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Výstup Učivo 

 
Mezipředmětové 

vztahy, 
průřezová témata 

 
 
- dovede se 

samostatně 
převléct do 
cvičebního úboru 

- uplatňuje pravidla 
bezpečnosti při 
atletických 
činnostech, za 
pomoci učitele je 
dodržuje 

- reaguje na 
základní pokyny, 
signály a gesta 
učitele 

-  
- zvládá základní 

pojmy související 
s během, skokem 
do dálky a hodem 

- předvede nízký a 
polovysoký start 

- zvládá základní 
techniku běhu, 
skoku do dálky, 
hodu míčkem 

 
 
 
 
 

- pravit doskočiště, 
vydat pokyn ke 

           startu        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Základy atletiky 

 

Základní pojmy 

 základy bezpečnosti při 
atletických                     
činnostech 

 startovní povely a 
signály 

 vhodné oblečení pro 
atletické činnosti 

 
 

Běh 

 průpravná cvičení pro 
ovlivňování                 
rychlosti, vytrvalosti, 
postřehu , zrychlení 
síly, pohyblivosti a 
koordinace pohybu 

 základy nízkého a 
polovysokého startu 

 rychlý běh na 20 až 
60m 

 motivovaný běh 
v terénu až do 10 minut 
(běh prokládaný chůzí, 
souvislý běh podle 
úrovně žáků) 

 

Skok 

 průpravná cvičení pro 
ovlivňování odrazové 
síly a obratnosti 

 odraz z místa, skok 
do dálky 

 

 
VDO – smysl pro 
spravedlivost a 
odpovědnost 
 
EV – vztah k životnímu 
prostředí a lidskému 
zdraví 
 
Prv – zdraví 
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- uplatňuje pravidla 
bezpečnosti při 
gymnastických 
cvičeních a za 
pomoci učitele je 
dodržuje 

- reaguje na 
základní pokyny a 
gesta učitele 

- zvládá alespoň 
pasivně základní 
pojmy osvojených 
cviků 

- zvládá základní 
gymnastické 
držení těla 

- zvládá se 
soustředit na 
cvičení 

- uvědomuje si, že 
při zpevnění těla 
se provádějí 
gymnastická 
cvičení snáze 

- dokáže podbíhat 
dlouhé lano 

- zvládá kotoul 
vpřed, vzad, stoj 
na lopatkách 

- zvládá skoky 
prosté odrazem 
snožmo 

- zvládá základy 
chůze na lavičce 
s dopomocí 
učitele,později bez 
ní 

- zvládá základy 
gymnast. odrazu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hod 

 průpravná cvičení pro 
hod kriketovým míčkem  

 hod míčkem z místa na 
vzdálenost, cíl 

 hod z chůze, 
z rozběhu – 2.  a 3. r. 

 
 
 

Základy gymnastiky  

 

Základní pojmy 

 základní bezpečnostní 
pravidla při 
gymnastických 
cvičeních 

 vhodné oblečení pro 
gymnastiku 

 základní cvičební 
polohy, postoje, pohyby 
paží, nohou, trupu 

 gymnastické držení těla 

 soustředění na cvičení 

 základy záchrany a 
dopomoci – od 3.r 

 

Akrobacie 

 průpravná cvičení pro 
zvládnutí kotoulu vpřed 

 kotoul vpřed 

 průpravná cvičení pro 
zvládnutí kotoulu vzad 

 kotoul vzad 

 stoj na lopatkách 

 podbíhání dlouhého 
lana 

 

Přeskok 

 průpravná cvičení pro 
nácvik gymnastického 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV – seberegulace, 
kreativita 
 
Hv – rytmus, melodie 
 
Prv – zdraví 
 
 
 
 
 
 
 
 
VDO – smysl pro 
spravedlivost a 
odpovědnost 
 
MKV – ohleduplnost, 
spolupráce 
 
Prv – zdraví, komunikace 
mezi lidmi 
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- uplatňuje pravidla 
bezpečnosti při 
gymnastických 
činnostech a 
rytmizaci, za 
pomoci učitele je 
dodržuje 

- reaguje na 
základní pokyny a 
gesta učitele 

- zvládá základní 
estetické držení 
těla  

- zvládá základní 
estetický pohyb 
těla a jeho částí 
(chůzi, běh, 
poskoky, obraty, 
atd.) 

 
 
 
 

- uvědomuje si 
různá nebezpečí 
při hrách a snaží 
se jim za pomoci 
učitele zabránit 

- zvládá některé 
pohybové hry a je 
schopen je hrát se 
spolužáky i mimo 
TV 

- zvládá v pohybové 
hře využít i hračky 
a jiné předměty 

 
- uvědomuje si, že 

lze pohyb spojovat 
s představou, 
rytmem, příběhem, 
pohádkou 
(slovem) 

 
 
 
 

odrazu  

 skoky prosté odrazem 
snožmo  

  
 
 
Lavička 

 chůze s dopomocí i bez 
ní 

 
Rytmická a kondiční 

gymnastika 
 
Základní pojmy 

 zásady bezpečnosti při 
gymnastických 
činnostech, rytmizaci 

 vhodné oblečení a obutí 
pro gymnastickou 
činnost, rytmizaci 

 základní estetický 
pohyb těla a jeho částí 
(chůze, běh, poskoky, 
obraty, pohyby různých 
částí těla) 

 rytmizovaný pohyb, 
nápodoby pohybem, 
tvořivé vyjádření rytmu 
pohybem 

 základní tance a kroky 
 
 
 
Základy pohybových 

her 
Základní pojmy    

 pojmy související s 
osvojovanými hrami a 
používaným náčiním 

 základní pravidla 
osvojovaných her 

 základní organizační 
povely pro realizaci her 

 realizace her 

 bezpečnost při různých 
druzích her a  

 
v různých podmínkách 

 využití předmětů denní 

 
 
 
EV – vztah k život. 
prostředí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VDO – smysl pro 
spravedlivost a 
odpovědnost 
 
MKV – ohleduplnost, 
spolupráce 
 
OSV – seberegulace, 
rozhodnost 
 
Prv – zdraví, komunikace 
mezi lidmi, význam 
pravidel 
 

Čj – správné vyjadřování 
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- zvládá základní 
techniku jízdy 
vpřed, zastavení 

 
 
 

- splývá, provádí 
skoky do vody 

      -   zvládá techniku 
jednoho plav, stylu 
 
 
 
 
 
 
 
 

- uplatňuje pravidla 
bezpečnosti při 
sportovních 
činnostech, za 
pomoci učitele je 
dodržuje 

- názvy 
osvojovaných 
dovedností  

- zvládá základní 
způsoby házení a 
chytání míče 
odpovídající 
velikosti a 
hmotnosti 

- spolupracuje při 
jednoduchých  

 
- týmových     

činnostech a 
soutěžích 

- jedná v duchu fair 
– play 

 
 
 

- zná pojmy 
z pravidel 
osvojovaných her 

 

potřeby 
k pohybovým hrám 

 
 
Hry ve volné přírodě 
 

Bruslení 

  základy bezpečnosti 

  jízda vpřed, zastavení 
 

Plavecký výcvik 
základy bezpečnosti 

 hygiena plavání 

 adaptace na vodní 
prostředí 

 splývání, dýchání do 
vody, skoky do vody, 
jeden plavecký 
způsob 

 2 způsoby – 2.r. 
 
Sportovní hry 
 
Základní pojmy 

 pojmy spojené 
s osvojovanými 
činnostmi, náčiním, 
oblečením pro 
sportovní hry a částmi 
sportovního hřiště 

 základy bezpečnosti a 
hygieny při sportovních 
hrách 

 role ve hře,pravidla 
sport. her 

 
 
Vlastní nácvik 

 držení míče jednoruč a 
obouruč,trčením 

 základní přihrávky 
rukou 

 
 

 technika přihrávky 

 chytání míče 

 manipulace s míčem   
odpovídající velikosti a 



113 

 

 
 
 
 
 
 

- zvládá základní 
přípravu 
organismu před 
pohybovou 
aktivitou 

- zná protahovací 
cviky, cviky pro 
zahřátí a uvolnění 

- dbá na správné 
dýchání                                         

hmotnosti (na místě a 
v pohybu) 

 základní sportovní hry 
Úpoly 
přetahy a přetlaky 
 
Průpravná, kondiční, 
koordinační, 
kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, 
tvořivá a jiná cvičení 
 
zařazují se pravidelně do 
pohybového  režimu dětí 
v hodinách TV především 
v návaznosti na jejich 
svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení 

 
 
 
 

  

  

Vzdělávací oblast : Člověk a zdraví 

Vyučovací předmět : Tělesná výchova 

Období – ročník : 2. období – 4.- 5. ročník 

Počet hodin : 2 hodiny týdně 

 
 
 

Očekávané výstupy předmětu 
  
Na konci 2. období základního vzdělávání žák: 

 podílí se na realizaci  pravidelného pohybového režimu; uplatňuje 
kondičně zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli 
po zlepšení úrovně své zdatnosti 

 zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především 
v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením 

 zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové 
dovednosti; vytváří varianty osvojených pohybových her 

 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním 
prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka 

 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na 
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pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti 

  jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí 
zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje          
při pohybových činnostech opačné pohlaví 

 užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví; 
cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení 

 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy 

 změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky 

 orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách 
a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště; samostatně získá 
potřebné informace 

 

Cílové zaměření předmětu ve 4. - 5. ročníku  
  
Vzdělávání v předmětu  směřuje k: 

 rozvíjení  pohybových  dovedností a kultury pohybového projevu 

 osvojování pohybových dovedností a uplatňování zásad bezpečnosti 

  poznávání osobních fyzických a zdravotních předpokladů k pohybu 

  poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty 

  upevňování způsobu jednání a význam pohybu v každodenním 
životě 

  uplatňování jednání fair play v životě 
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Výstup Učivo 

 
Mezipředmětové 

vztahy, 
průřezová témata 

-  
zvládá základní  
přípravu organizmu 
před pohybovou 
aktivitou 
- zná protahovací a 

napínací cviky,  
cviky pro zahřátí a 
uvolnění 

 
- podílí se na 

realizaci 
pravidelného 
pohybového 
režimu  

- zařazuje do 
pohybového 
režimu korektivní 
cvičení, především 
v souvislosti 
s jednostrannou 
zátěží nebo 
vlastním svalovým 
oslabením 

- zvládne základní 
kroky lidových 
tanců, seznámí se 
s dětským 
aerobikem a 
kondičním 
cvičením s hudbou 

- dbá na správné 
držení těla při 
různých 
činnostech i 
provádění cviků, 
projevuje 
přiměřenou 
samostatnost a 
vůli po zlepšení 
úrovně své 
zdatnosti  

- dbá na správné 
dýchání 

 

 příprava  ke 
sportovnímu výkonu – 
příprava organizmu,  
zdravotně zaměřené 
činnosti  

 
 

   cvičení během dne, 
rytmické a kondiční formy  
cvičení pro děti – 
tanečky, základy 
estetického pohybu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   tělocvičné pojmy – 
komunikace v TV 
 
 
 
 
 
 

   bezpečnost při 
sportování 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MKV – lidské vztahy 
 
EV – vztah člověka 
k prostředí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MDV – fungování a vliv 
medií ve společnosti 
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- zná kompenzační 
a relaxační cviky  

- uplatňuje zásady 
pohybové hygieny  

 
- zná a užívá 

základní tělocvičné 
pojmy – názvy 
pohybových 
činností, 
tělocvičného 
nářadí a náčiní  

 
- zná pojmy 

z pravidel sportů a 
soutěží  

- rozumí povelům 
pořadových 
cvičení a správně 
na ně reaguje 

 
- dodržuje pravidla 

bezpečnosti při 
sportování 
v tělocvičně, na 
hřišti, v přírodě, ve 
vodě  

- adekvátně reaguje 
v situaci úrazu 
spolužáka  

- zná a reaguje na 
smluvené povely, 
gesta, signály pro 
organizaci činnosti  

- používá vhodné 
sportovní oblečení 
a sportovní obuv  

- jedná v duchu fair 
– play 

 
- spolupracuje při 

jednoduchých 
týmových a 
pohybových 
činnostech a 
soutěžích, vytváří 
varianty 
osvojených 
pohybových her, 
zhodnotí kvalitu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 základy sportovních 
her – míčové hry a 
pohybové hry, 
pohybová tvořivost a 
využití netradičního 
náčiní při cvičení, 
organizace při TV, 
pravidla 
zjednodušených 
osvojovaných 
pohybových činností – 
her a soutěží, zásady 
jednání a chování  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    základy atletiky – 
rychlý běh, skok do dálky, 
hod míčkem, rozvoj 
různých forem rychlosti, 
vytrvalosti,   
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pohybové činnosti 
spolužáka a 
reaguje na pokyny 
k vlastnímu 
provedení 
pohybové činnosti  

- umí přihrávky 
jednoruč a 
obouruč, driblink 

- rozlišuje míč na 
basketbal a 
volejbal 

- učí se ovládat hru 
s basketbalovým 
míčem 

- nacvičuje střelbu 
na koš  

- nacvičuje 
přehazovanou 

- zná pravidla 
přehazovan, 
vybíjené, florbalu a 
řídí se jimi  

- zná cviky na 
zdokonalení 
obratnosti a 
pohotovosti je 
schopen soutěžit 
v družstvu  

- umí se dohodnout 
na spolupráci a 
jednoduché taktice 
družstva a 
dodržuje ji 

- je si vědom 
porušování 
pravidel a 
následků pro sebe 
i družstvo  

- pozná a označí 
zjevné přestupky 
proti pravidlům a 
adekvátně na ně 
reaguje 

 
- zná techniku hodu 

kriketovým 
míčkem  

- zná princip 
štafetového běhu 

síly a pohyblivosti a 
koordinace pohybu 
 
 
 
 
 
 
 

    základy gymnastiky- - 
cvičení na nářadí a 
s náčiním odpovídající 
velikosti a  
 
 
 

 hmotnosti, průpravná 
cvičení a úpoly 

 
 
 
 
 
 

 vztah ke sportu – 
zásady jednání a chování 
– fair play 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 výchova cyklisty – 
dopravní hřiště 
 
 

 základní bruslařská 
výuka – základní 
bruslařské dovednosti, 
hygiena bruslení   
 

 
 
 
 
 
 
Prv – bezpečnost 
Vv - činnosti 
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- uběhne 300 m 
(400 – 800 v 5.r) 

- zná taktiku při 
běhu – k metě, 
sprintu, 
vytrvalostního 
běhu, při běhu 
terénem 
s překážkami  

- umí skákat do 
dálky  

- nacvičí správnou 
techniku skoku 
z místa     

 
- zvládne cvičení na 

žíněnce – 
napojované 
kotouly, stoj na 
hlavě apod 

 
 

- provádí cvičení na 
švédské bedně 

- zdokonaluje se ve 
cvičení na 
ostatním nářadí 

 
 
 

- projevuje 
přiměřenou radost 
z pohybové 
činnosti, 
samostatnost, 
odvahu a vůli pro 
zlepšení pohybové 
dovednosti 

- respektuje 
zdravotní handicap 

- zná význam 
sportování pro 
zdraví  

- dovede získat 
informace o 
pohybových 
aktivitách a 
sportovních akcích 
ve škole i v místě 
bydliště  
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- dokáže objektivně 
zhodnotit svůj 
výkon, porovnat ho 
s předchozími 
výsledky 

 
 
 

- zvládne jízdu na 
kole na dopravním 
hřišti, zná 
jednoduchá 
pravidla silničního 
provozu 

 
- zvládne základní 

techniku bruslení 
jízda vpřed, jízda 
vzad 

- soutěživé hry na 
bruslích 
jednotlivců i v 
družstvech 
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VI. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 

 
     Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v souladu se Školním 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.  
     Pravidla hodnocení prospěchu a chování žáků se vztahují na dobu pobytu 
žáků ve škole a na akce pořádané školou.                                                              
     Učitelé školy naší školy přistupují k průběžnému hodnocení vzdělávacích 
činností žáka s vědomím motivační funkce hodnocení. 
 

1. Obecná ustanovení 
 

        Každé pololetí vydá škola žákovi vysvědčení, za první pololetí lze žákovi 
vydat výpis z vysvědčení.  
     Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním 
stupněm (dále jen klasifikací).  

     U žáka s vývojovou poruchou učení, rozhodne ředitel školy o použití 
slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka. Žádost je 
třeba podat do 31. 12., resp. 30. 5. v daném školním roce.  

     V pátém ročníku základního vzdělávání vydá škola výstupní hodnocení žákovi, 
který se přihlásí ke studiu na střední škole.  
 

2. Hodnocení žáka 
 

Celkové hodnocení žáka se v každém ročníku vyjadřuje stupni: 
 

 prospěl(a) s vyznamenáním( žák nesmí být v žádném povinném  
předmětu hodnocen horším stupněm než chvalitebný, průměr z povinných 
předmětů nemá horší než 1,5 a jeho chování je velmi dobré.  

 prospěl(a) 

 neprospěl(a) (pokud má žák v některém povinném předmětu stupeň 
nedostatečný) 

      
     Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se v případě 
použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni:  

 pracoval(a) úspěšně  

 pracoval(a)  
 
     Při hodnocení žáků, kteří nejsou občany České republiky a plní v České 
republice povinnou školní docházku, se přihlédne k dosažené úrovni znalosti 
českého jazyka. Při hodnocení těchto žáků ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího 
oboru Český jazyk a literatura se na konci tří po sobě jdoucích pololetí po 
zahájení docházky do školy v České republice vždy přihlédne k možnostem 
dosažení výsledků vzdělávání žáka.  
 
 
 
 
 



121 

 

Stupně hodnocení výsledků vzdělávání 
 

 Stupeň  1 (výborný) : Žák samostatně a tvořivě uplatňuje a interpretuje 
osvojené poznatky a dovednosti při řešení úkolů (zejména praktických); 
jeho ústní i písemný projev je samostatný, přesný a výstižný. Výsledky 
jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s nepodstatnými nedostatky. 
V předmětech s převahou výchovného zaměření je aktivní, projevuje 
zájem a to i v případě menší míry vrozených schopností. 

 Stupeň  2  (chvalitebný) : Žák samostatně a tvořivě, ale s menším 
podnětem vyučujícího, uplatňuje a interpretuje získané poznatky a 
dovednosti při řešení úkolů. Ústní a písemný projev má menší nepřesnosti 
ve správnosti  
a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti je bez podstatných nedostatků. 
V předmětech s převahou výchovného zaměření projevuje zájem, ale jeho 
aktivita nemá trvalý charakter. 

 Stupeň  3  (dobrý) : Žák při uplatňování a interpretaci osvojených 
poznatků a dovedností je částečně veden vyučujícím, ale dokáže sám dojít 
k cíli. V ústním i písemném projevu se objevují nedostatky ve správnosti, 
přesnosti a výstižnosti, ale celkový výsledek je stále ještě v souladu 
s očekávanými výsledky. V předmětech s převahou výchovného zaměření 
je žák jen výjimečně aktivní, dopouští se chyb, má malý zájem rozvíjet své 
schopnosti.  

 Stupeň  4  (dostatečný) : Žák dokáže jen s obtížemi a se značnou 
pomocí vyučujícího uplatňovat a interpretovat osvojované poznatky a 
dovednosti v praxi. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení 
není tvořivé. Závažné nedostatky a chyby dokáže v určité míře s pomocí 
opravit, ale často nepřesně. V předmětech s převahou výchovného 
zaměření žák neprojevuje téměř žádnou snahu, není aktivní, nerozvíjí 
dovednosti a to ani s pomocí vyučujícího. 

 Stupeň  5 (nedostatečný) : Žák není schopen ani kusé poznatky a 
dovednosti uplatnit a interpretovat při řešení teoretických a praktických 
úkolů, je nesamostatný, v ústním a písemném projevu má podstatné 
nedostatky, nevyjadřuje se srozumitelně, nejeví zájem o zlepšení. 
V předmětech s převahou výchovného zaměření je pasivní, bez zájmu, 
není schopen aplikovat ani minimální dovednosti. 

 
Příklad jiných typů hodnocení 
 

 1…100-95%...praktický, bezchybný, příkladný, bezvadný, výborný…VŽDY 

 2…94-80 %...převládají pozitiva, dílčí chyby, velmi dobrý, nadprůměrný,                   
            chvalitebný… ČASTO 

 3… 79-60%...pozitiva a negativa v rovnováze, průměrný, dobrý…NĚKDY 

 4… 59-40%...převaha negativ, výrazné chyby, podprůměrný, citelně slabá     
            místa, dostatečný…ZŘÍDKA            

 5…pod 40%...zásadní nedostatky, nevyhovující stav, 
nedostatečný…VŮBEC 
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Chování 
 
a) pochvaly  
     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 déletrvající úspěšnou práci.  
 
b) napomenutí a důtky  
     Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti 
tohoto porušení v průběhu klasifikačního období uložit žákovi některé z 
výchovných opatření:  

 napomenutí třídního učitele – (drobné  porušení škol. řádu, zapomínání 
pomůcek, nepořádnost…)  

 důtku třídního učitele – (opakované porušování ŠŘ, nevhodné chování 
v rámci třídy, vědomé neplnění povinností, drobné slovní útoky na 
spolužáky či dospělé,1-2 neomluvené hodiny) 

 důtku ředitele školy – (jednorázové agresivní chování či ničení škol. 
majetku, úmyslná ztráta či poškození ŽK, 3-9 neoml. h.) 

 
     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 udělení pochvaly a jiné 
ocenění nebo uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným 
způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci.  
     Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se 
zaznamenává do dokumentace školy.  
      Pochvaly navržené ředitelem školy nebo třídním učitelem mohou mít ústní 
nebo písemnou podobu. Pochvala bývá žákovi nejčastěji udělena před 
kolektivem žáků třídy či školy.  

 

 Stupeň  1  (velmi dobré) : Žák uvědoměle dodržuje pravidla a normy 
chování. Méně závažných přestupků se dopouští výjimečně. 

 Stupeň  2  (uspokojivé) : Chování žáka je v podstatě v souladu 
s obsahem školního řádu a obecných norem chování. Žák se dopustí 
závažnějšího přestupku, nebo se opakovaně dopouští méně závažných 
přestupků, zpravidla po udělení důtky ředitele školy. Žák je však přístupný 
výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. Opakované hrubé 
porušení školního řádu….(nevhodné jednání v rámci vrstevnických vztahů, 
opakované slovní útoky na spolužáka či dospělého, agresivní chování 
nebo ničení školního majetku, výrazně špatná pracovní morálka, 
opakovaná ředitelská důtka,10 -– 20 neomluvených hodin) 

 Stupeň  3  (neuspokojivé) : Žák se dopustí závažného přestupku proti 
ustanovením školního řádu nebo obecných norem chování nebo se 
opakovaně dopouští, závažných přestupků po udělení stupně 2 z chování 
(výjimečné případy obzvláště hrubých porušení školního i společenského 
řádu, nevhodné jednání v rámci vrstevnických vztahů, opakované hrubé 
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slovní útoky na spolužáka či dospělého, agresivní chování nebo ničení 
školního majetku, 21 - a více neomluvených hodin) - současně škola má 
povinnost oznámit absenci žáka ve škole na úřad 

 
     Stupeň hodnocení z chování navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří 
ve třídě vyučují, případně s dalšími vyučujícími. O uděleném stupni z chování 
rozhoduje ředitel školy po projednání v pedagogické radě. Pokud třídní učitel 
nedodrží tento postup v případě, že člen nebo členové pedagogické rady 
nesouhlasí s návrhem třídního učitele, mohou tito navrhnout stupeň hodnocení 
odlišný od návrhu třídního učitele. Kritériem pro hodnocení chování je dodržování 
školního řádu v průběhu klasifikačního období.  
     Při hodnocení chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka. 
K uděleným výchovným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, 
jestliže byla tato opatření neúčinná.  

 
       

3. Kritéria pro hodnocení 
 

 Zvládnutí výstupů jednotlivých vyučovacích předmětů. 

 Úroveň komunikačních dovedností. 

 Schopnost řešit problémové situace. 

 Míra zodpovědnosti a tolerance k druhým  

 Projevy chování a postoje žáka. 
 

 
4. Způsob získávání podkladů pro  hodnocení a klasifikaci žáků 
 
Formy ověřování vědomostí a dovedností 

 písemné formy 

 ústní forma 

 příprava a prezentace referátů a prací  

 samostatné aktivity 

 problémové úkoly, kvizy, křížovky a rébusy…. 

 projektová a skupinová práce 

 soustavné diagnostické pozorování žáka 

 standardizované vědomostní a dovednostní testy 
 
 
 
Pravidla hodnocení prospěchu klasifikací 

 Každému hodnocení musí předcházet seznámení žáka s kriterií 
hodnocení. Žák má právo vědět, v čem a jakým způsobem a podle jakých 
pravidel bude v určité fázi vzdělávacího procesu hodnocen. 

 Známka z vyučovacího předmětu nezahrnuje hodnocení žákova chování. 

 Klasifikujeme jenom probrané a procvičené učivo. 

 Učitel vyváženě hodnotí a promítá do klasifikace a hodnocení: vědomosti, 
dovednosti, postup, práci s informacemi, úroveň komunikace a tvořivost 
žáka. 

 Při klasifikaci používá učitel pěti klasifikačních stupňů. 
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 Žáci mají právo dělat chyby- uvědomění si chyby je příležitostí ke zlepšení. 
 
K čemu ještě učitel přihlíží při hodnocení žáka 

 k připravenosti na hodinu, včetně pomůcek  

 k aktivnímu zapojení  ve škole; 

 k domácí přípravě a její prezentaci ve škole 
 
Metody k získávání většiny podkladů pro hodnocení 

 pozorování z hlediska přípravy žáka na výuku, práce ve vyučování, snahy, 
píle, výsledků a sebehodnocení 

 dialog s žákem ve všech segmentech vzdělávání (jeho příprava, práce, 
komunikace, spolupráce s ostatními, sebehodnocení) z hlediska 
naplňování cílových kompetencí vzdělávání 

 testování a zkoušky 

 rozhovory se zákonnými zástupci nezletilých žáků 

 konzultace s ostatními učiteli 

 konzultace (podle potřeby) s psychologem či odborným lékařem 
 

     V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka a tím 
na podporu jeho poznávací motivace k učení namísto jednostranného 
zdůrazňování chyb. 
     Přistupuje k hodnocení objektivně, s přiměřenou náročností a pedagogickým 
taktem vůči žákovi. V případě negativního hodnocení poskytne žákovi možnost 
pro dosažení úspěšnějšího hodnocení.  
     Zahrne v celkovém hodnocení kvalitu práce, aktivitu, píli, snahu a učební 
výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. 
     Oznamuje žákovi výsledek každého hodnocení a poukazuje na klady i 
nedostatky hodnocených činností, projevů, výkonů, výsledků. 
     Rozvrhne písemné práce a další druhy zkoušek rovnoměrně v klasifikačním 
období tak, aby žák nebyl nadměrně přetěžován. V tomto smyslu spolupracuje s 
ostatními učiteli. 
     Je povinen vést evidenci o hodnocení žáka. Zabezpečí stanoveným 
způsobem informování 
zákonného zástupce žáka 
      Pokud žáka pro závažné objektivní příčiny nelze klasifikovat na konci 
prvního(a) nebo druhého pololetí(b), určí ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní 
termín, nejpozději však musí být klasifikace provedena a) do dvou měsíců po 
skončení prvního pololetí nebo b) do 30. září (do té doby žák navštěvuje 
podmíněně nejbližší vyšší ročník). Jestliže nemůžeme klasifikovat ani 
v náhradním termínu, žák se 
a) za první pololetí nehodnotí, 
b) opakuje ročník. 
      Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze 
všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s 
výjimkou předmětů výchovného zaměření a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do 
vyššího ročníku postoupí i žák, který již opakoval ročník, a to bez ohledu na 
prospěch tohoto žáka. 
      Má-li zákonný zástupce pochybnosti o správnosti klasifikace žáka, může do 
tří dnů od vydání vysvědčení písemně požádat ředitele školy (je-li vyučujícím 
daného předmětu ředitel, pak příslušný krajský úřad) o komisionální přezkoušení. 
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Komise (minimálně tříčlenná) žáka přezkouší nejpozději do čtrnácti dnů. Komise 
určí většinou hlasů klasifikační stupeň. O komisionální zkoušce se pořizuje 
protokol. Další přezkoušení žáka je nepřípustné. 
      Opravné zkoušky umožní ředitel školy žákovi pátého ročníku, který je na 
konci druhého pololetí klasifikován nejvýše ve dvou předmětech stupněm 
nedostatečný. Žák koná opravné zkoušky, které jsou komisionální, obvykle v 
posledním týdnu hlavních prázdnin. Žák může v jednom dnu skládat pouze jednu 
opravnou zkoušku. 
      Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy (krajský úřad). 
Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním 
vzdělávacím programem. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením 
nebo stupněm prospěchu. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo 
druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení. Výsledek přezkoušení již nelze 
napadnout novou žádostí o přezkoušení. Vykonáním přezkoušení není dotčena 
možnost vykonat opravnou zkoušku.  
     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. 
 
 

5. Individuální vzdělávání 
 

      Lze ho povolit pouze žákovi prvního stupně základní školy. Individuálně 
vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve 
škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky. Nelze-li individuálně 
vzdělávaného žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitel školy pro 
jeho hodnocení náhradní termín, nejpozději však do dvou měsíců po skončení 
pololetí. 
      Žák, který plní povinnou školní docházku individuální výukou, koná zkoušky 
vždy z předmětů uvedených v učebním plánu příslušného ročníku s výjimkou 
výchov. 
      Jestliže žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku neprospěl 
nebo ho nelze hodnotit, ředitel školy zruší povolení individuálního vzdělávání. 
     V momentě, kdy má zákonný zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení 
žáka, může do 8 dnů od konání zkoušek písemně požádat ředitele školy (krajský 
úřad) o přezkoušení žáka. Pokud ředitel školy nebo krajský úřad žádosti vyhoví, 
nařídí komisionální přezkoušení žáka. 
 
 

6. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 

 

     V souladu s cíli základního vzdělávání budou žáci vedeni k sebehodnocení. 
Smyslem sebehodnocení je připravit a postupně dovést děti k osvojení si 
dovednosti. Cílem metody sebehodnocení je poskytnout žákům příležitost, jak 
poučeně hodnotit sebe a svou práci, jaká opatření a jaký směr volit na své 
vzdělávací cestě k dosahování vyšší míry úspěšnosti. 
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Zamyšlení nad sebou 

 co už umím ? 

 snažím se, aby moje práce byla co nejlepší ? 

 jak velký pokrok jsem udělal ?  

 umím spolupracovat s ostatními, někdy se podřídit jindy vést ? 

 umím poradit, pomoci ostatním ? 

 respektuji ostatní, nehádám se, neprosazuji se za každou cenu ? 

 umím poprosit o pomoc, zeptat se ? 

 neposmívám se, neponižuji ostatní ? 

 udržuji pořádek, mám vše připraveno na hodinu ? 

 umím vyprávět, komunikovat s ostatními ? 

 vydržím u zadané práce a dokončím ji ? 

 dokážu pracovat bez odmlouvání, bez pobízení k práci ? 
 

   
     Žáci jsou vedeni k sebehodnocení již od 1. ročníku, formou ústního 
společného vyprávění. V komunikativních kruzích probíhá i sebehodnocení 
starších dětí, od 4. ročníku se pak děti učí písemnému záznamu na připravený list 
formou značek či krátkých sdělení. 
 
 

7. Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 
 
 

     Hodnocení se řídí Vyhláškou č.73/2005 Sb. Ve škole mohou být integrováni 
žáci s postižením smyslovým, tělesným, mentálním nebo s vývojovými poruchami 
učení a chování. Při hodnocení a klasifikaci vychází učitel z doporučení a závěrů 
PPP a hodnocení je vždy zcela individuální. Žák je hodnocen s ohledem na své 
možnosti a schopnosti, je posuzován jeho individuální pokrok. Žáci integrovaní na 
základě Doporučení PPP nebo jiného SPC jsou vzděláváni i hodnoceni na 
základě plnění Individuálního vzdělávacího plánu. Na žádost rodičů a při 
doporučení poradenského zařízení mohou být hodnoceni slovně.  
 

Při slovním hodnocení se uvádí:  
 

a) ovládnutí učiva předepsaného osnovami  

 ovládá bezpečně  

 ovládá  

 v podstatě ovládá  

 ovládá se značnými mezerami  

 neovládá  
 

b) úroveň myšlení  

 pohotové, bystré, dobře chápe souvislosti  

 uvažuje celkem samostatně  

 menší samostatnost myšlení  

 nesamostatné myšlení  

 odpovídá nesprávně i na návodní otázky  
 

c) úroveň vyjadřování  

 výstižné, poměrně přesné  
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 celkem výstižné  

 nedostatečně přesné  

 vyjadřuje se s obtížemi  

 nesprávné i na návodní otázky  
 

d) úroveň aplikace vědomostí  

 spolehlivě, uvědoměle užívá vědomostí a dovedností  

 dovede používat vědomosti a dovednosti, dopouští se drobných chyb  

 s pomocí učitele řeší úkoly, překonává obtíže a odstraňuje chyby, jichž se 
dopouští  

 dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává  

 praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí učitele  
 

e) píle a zájem o učení  

 aktivní, učí se svědomitě a se zájmem  

 učí se svědomitě  

 k učení a práci nepotřebuje mnoho podnětů  

 malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty  

 pomoc a pobízení k učení jsou neúčinné  
 

Slovní hodnocení také obsahuje naznačení dalšího rozvoje žáka, zdůvodnění 
hodnocení a doporučení, jak předcházet dalším neúspěchům. 
     Použití slovního hodnocení není pouhé mechanické převádění číselného 
klasifikačního stupně do složitější slovní podoby. Smyslem hodnocení je 
objektivně posoudit jednotlivé složky školního výkonu dítěte.  
 

Při hodnocení žáka bereme ohled na:  

 individuální a sociální chování: převládající (základní) nálada, citový život, 
hodnotové postoje, schopnost kontaktu, chování ve skupině 

 zvláštnosti ve vztahu ke škole: ztížené podmínky – nedávná změna školy, 
vyučujícího, nepravidelná výuka 

 tělesné a zdravotní zvláštnosti, pokud mohou být významné pro úspěch ve 
škole 

 
 

 
 

8. Autoevaluace školy 
 
 Oblasti vlastního hodnocení školy 
 

a) podmínky ke vzdělávání 
 

sledované jevy 

 vliv personálních podmínek na vzdělávání 

 materiální, technické a hygienické podmínky vzdělávání – prostory, 
pomůcky, učebnice, technické prostředky 

 kvalita pracovního prostředí školy 

 efektivita využívání finančních zdrojů 

 rozvoj ekonomických zdrojů 
 

ukazatele stavu 
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 vliv personálních podmínek na kvalitu vzdělávání 

 tvorba a kvalita podmínek pro vzdělávání, pracovní i relaxační činnosti 
učitelů a žáků 

 funkčnost a estetická úroveň budov, učeben, společenských prostor, ... 

 kvalita podmínek pro jednání s rodiči a dalšími osobami ve škole 

 vybavenost školy pro možnost účinně a moderně vyučovat – vybavení 
pomůckami, technikou, studijním materiálem, ... 

 efektivita využívání finančních zdrojů pro další rozvoj školy 

 zabezpečování nadstandardních zdrojů  – účast v projektech, grantech, ... 
 
metody 

 pozorování 

 skupinová diskuse 

 sebehodnocení vedení školy 

 sebehodnocení učitelů a žáků 

 zhodnocení inventarizace 
 
 
 
 

b) průběh vzdělávání žáků 
 

sledované jevy 

 průběh vzdělávání se zřetelem na plnění učebních osnov 

 dokument – klasifikační řád (pravidla hodnocení) 
 

ukazatele stavu 

 kvalita jednotlivých oblastí vzdělávání – příprava, zajištění, organizace, 
metody, formy, hodnocení, motivace, komunikace, klima 

 vyváženost struktury hodin (vztah k věku žáků a k cílům výuky) 

 rozmanitost vyučovacích postupů  

 účelnost použití metod výuky vzhledem k cíli a tématu vyučování 

 využívání metod samostatné práce žáků 

 individuální přístup k žákům 

 efektivita využívání učebnic, pomůcek a didaktické techniky 

 prostor pro individuální nebo skupinové aktivity 

 motivace v průběhu výuky 

 dodržování stanovených pravidel pro hodnocení 

 průběžné vyhodnocování výsledků učení 

 vedení žáků k sebekontrole a k sebehodnocení 

 prostor pro vyjadřování vlastního názoru 
 

metody 

 školní dokumentace 

 kontrola a pozorování 

 skupinová diskuse 

 sebehodnocení vedení školy 

 sebehodnocení třídních učitelů, učitelů 

 hodnocení žáků 
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 c) výsledky vzdělávání žáků 
 

sledované jevy 

 výsledky vzdělávání  
 

ukazatele stavu 

 zvládání očekávaných výstupů 

 dovednost spolupracovat 

 dovednost komunikovat 

 pracovní dovednosti 

 počet trestaných a neúspěšných žáků 

 stupeň podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 výsledky v testech 

 zapojení výsledky žáků v soutěžích 

 existence zřetelného společenského a kulturního chování žáků a jejich 
dobré disciplíny 

 
 

metody 

 školní dokumentace 

 kontrola a pozorování 

 skupinová diskuse 

 sebehodnocení vedení školy 

 sebehodnocení  učitelů 

 hodnocení žáků 
 

 d) podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vzájemné vztahy      
 

sledované jevy 

 kvalita výchovného poradenství 

 přístup k informacím a jejich přenos 

 kvalita a využívání žákovské a rodičovské iniciativy 

 vzájemné vztahy mezi školou, žáky, rodiči a dalšími osobami a jejich 
dopad na vzdělávání 

 vztahy se zřizovatelem a školskou radou 

 klima, kultura školy 
 

ukazatele stavu 

 přístup pracovníků školy, žáků a rodičů k potřebným informacím 

 poskytování potřebných informací zákonným zástupcům žáků 

 kvalita spolupráce rodičů se školou a využívání jejich námětů a 
připomínek 

 úroveň spolupráce školy s odbornými pracovišti – např. PPP, SPC, ... 

 existence pocitu sounáležitosti a hrdosti na školu 

 existence zřetelně přívětivého prostředí 

 existence důvěry žáků ( i rodičů) k učitelům a vedení školy 

 úroveň morálky žáků a učitelů, vztahů žák/učitel, kultura vzájemných 
kontaktů 
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metody 

 školní dokumentace 

 skupinová diskuse 

 sebehodnocení vedení školy 

 sebehodnocení učitelů a žáků 
 

e) řízení školy       
 

sledované jevy 

 plánování řídících činností (tvorba ŠVP, roční plán, plán DVPP, ...) 

 efektivita organizace školy 

 metodická podpora kvality výuky – personální rozvoj, DVPP, 
samostudium, ... 

 dokument – školní řád 

 dokument klasifikační řád (pravidla hodnocení) 
 

ukazatele stavu 

 koncepčnost řídících činností ve škole – jejich zřetelná strategie 

 míra spoluúčasti pracovníků školy na činnostech spojených s řízením 
školy 

 účinnost organizační struktury ve vztahu k řízení školy 

 účelnost rozvrhu hodin 

 kvalita a efektivita školního řádu 

 koncepční zajištění personálního rozvoje 

 vztah systému DVPP k dalšímu rozvoji školy 

 systém dalšího vzdělávání a studia ve vazbě na potřeby školy 

 zajištění pomoci začínajícím a nekvalifikovaným vyučujícím 

 prosazování progresivních trendů vzdělávání 

 kvalita kontroly a hodnocení výsledků vzdělávání 

 kvalita kontroly provozu 
 

metody 

 školní dokumentace 

 skupinová diskuse 

 sebehodnocení vedení školy 

 hodnocení učitelů a žáků 
 

f) úroveň výsledků práce školy 
 

sledované jevy 

 kvalita výsledků vzdělávání 

 prezentace školy 

 organizace akcí školy – vystoupení, přehlídky, výstavy 

 dokument – výroční zpráva 
 

ukazatele stavu 

 prezentace školy na veřejnosti a odezva 

 zapojení školy do vzdělávacích projektů a aktivit 

 organizace vystoupení, koncertů, výstav, ... 

 účast žáků na soutěžích, olympiádách přehlídkách, ... 
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 účast žáků a rodičů na akcích školy 

 kvalita výroční zprávy 
 

metody 

 pozorování 

 skupinová diskuse 
 

g) časové rozvržení  
 
 

    Činnost termín 

1. Zpracování strategie vlastního hodnocení školy (plán, organizační 
zabezpečení, realizace, zpracování výsledků a zprávy, prezentace a 
publikování) 

srpen -září 

2. Řízení kvality a její hodnocení – semináře (ředitelka školy) 
    Návrh struktury vlastního hodnocení školy 

září - říjen 
 

3. Projednání struktury a metodiky VHŠ s pedagogickou radou  do konce 
září 

4. Rozdání listů a jiných pracovních materiálů hodnotitelům listopad 
 

5. Průběh vlastního hodnocení školy prosinec   
-květen 

6. Předání a zpracování výsledků květen 
 

7. Vypracování zprávy  červen – 
září 

8. Projednání výsledků VHŠ v pedagogické radě  do 31. 
října 

9. Využití zprávy o VHŠ ( publikování, vyhodnocení, přijetí opatření) listopad 

10. Zpětná vazba (úprava koncepce, organizace školy, rozpočtu, 
kontroly…)  

listopad – 
prosinec 

 
 
 
 

MINIMÁLNÍ VÝSTUPY – ŠVP 2016 
 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 
 
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 
 
1. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 
 
Očekávané výstupy – 1. období 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření: 
žák 
čte s porozuměním jednoduché texty 
rozumí pokynům přiměřené složitosti 
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dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání 
zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 
píše písmena a číslice – dodržuje správný poměr výšky písmen ve slově, velikost, 
sklon a správné tvary písmen 
spojuje písmena a slabiky 
převádí slova z mluvené do psané podoby 
dodržuje správné pořadí písmen ve slově a jejich úplnost 
 
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 
Očekávané výstupy – 2. období 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření: 
žák 
vypráví vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle přečtené předlohy 
nebo ilustrací a domluví se v běžných situacích 
má odpovídající slovní zásobu k souvislému vyjadřování 
v mluveném projevu volí správnou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo řeči 
popíše jednoduché předměty, činnosti a děje 
opisuje a přepisuje jednoduché texty 
píše správně a přehledně jednoduchá sdělení 
píše čitelně a úpravně, dodržuje mezery mezi slovy 
ovládá hůlkové písmo 
 tvoří otázky a odpovídá na ně 
 
JAZYKOVÁ VÝCHOVA 
Očekávané výstupy – 1. období 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření: 
žák 
rozlišuje všechna písmena malé a velké abecedy 
rozeznává samohlásky (odlišuje jejich délku) a souhlásky 
tvoří slabiky 
rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky 
píše velká písmena na začátku věty a ve vlastních jménech 
 
JAZYKOVÁ VÝCHOVA 
Očekávané výstupy – 2. období 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření: 
žák 
pozná podstatná jména a slovesa 
dodržuje pořádek slov ve větě, pozná a určí druhy vět podle postoje mluvčího 
rozlišuje tvrdé, měkké a obojetné souhlásky a ovládá pravopis měkkých a tvrdých 
slabik 
- určuje samohlásky a souhlásky 
- seřadí slova podle abecedy 
- správně vyslovuje a píše slova se skupinami hlásek dě-tě-ně-bě-pě-vě-mě 
- správně vyslovuje a píše znělé a neznělé souhlásky 
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LITERÁRNÍ VÝCHOVA 
Očekávané výstupy – 1. období 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření: 
žák 
pamatuje si a reprodukuje jednoduché říkanky a dětské básně 
reprodukuje krátký text podle otázek a ilustrací 
při poslechu pohádek a krátkých příběhů udržuje pozornost 
 
LITERÁRNÍ VÝCHOVA 
Očekávané výstupy – 2. období 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření: 
žák 
dramatizuje jednoduchý příběh 
vypráví děj zhlédnutého filmového nebo divadelního představení 
podle daných otázek 
čte krátké texty s porozuměním a reprodukuje je podle jednoduché osnovy 
určí v přečteném textu hlavní postavy a jejich vlastnosti 
rozlišuje prózu a verše 
rozlišuje pohádkové prostředí od reálného 
ovládá tiché čtení a orientuje se ve čteném textu 
 
CIZÍ JAZYK 
 
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 
 
1. stupeň Očekávané výstupy – 1. období 
ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření: 
žák 
je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka 
 
Očekávané výstupy – 2. období 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření: 
žák 
rozumí jednoduchým pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností 
rozumí slovům a frázím, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně 
setkal 
(zejména má-li k dispozici vizuální oporu) 
rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování 
 
Očekávané výstupy – 2. období 
POSLECH S POROZUMĚNÍM 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření: 
žák 
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rozumí jednoduchým pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností 
rozumí slovům a frázím, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně 
setkal 
(zejména má-li k dispozici vizuální oporu) 
rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování 
 
MLUVENÍ 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření: 
žák 
pozdraví a poděkuje 
sdělí své jméno a věk 
vyjádří souhlas či nesouhlas, reaguje na jednoduché otázky (zejména pokud má 
k 
dispozici vizuální oporu) 
 
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření: 
žák 
rozumí slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal 
(zejména má-li k dispozici vizuální oporu) 
 
PSANÍ 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření: 
žák 
je seznámen s grafickou podobou cizího jazyka 
 
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 
 
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 
 
1. stupeň ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 
Očekávané výstupy – 1. období 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření: 
žák 
porovnává množství a vytváří soubory prvků podle daných kritérií v oboru do 20 
čte, píše a používá číslice v oboru do 20, numerace do 100 
zná matematické operátory + , − , = , < , > a umí je zapsat 
sčítá a odčítá s užitím názoru v oboru do 20 
řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 20 
umí rozklad čísel v oboru do 20 
Očekávané výstupy – 2. období 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření: 
žák 
čte, píše a porovnává čísla v oboru do 100 i na číselné ose, numerace do 1000 
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sčítá a odčítá zpaměti i písemně dvouciferná čísla 
zvládne s názorem řady násobků čísel 2 až 10 do 100 
zaokrouhluje čísla na desítky i na stovky s využitím ve slovních úlohách 
tvoří a zapisuje příklady na násobení a dělení v oboru do 100 
zapíše a řeší jednoduché slovní úlohy 
rozeznává sudá a lichá čísla 
používá kalkulátor 
 
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 
Očekávané výstupy – 1. období 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření: 
žák 
modeluje jednoduché situace podle pokynů a s využitím pomůcek 
doplňuje jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel v oboru do 20 
zvládá orientaci v prostoru a používá výrazy vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, 
nahoře, dole, 
vpředu, vzadu 
uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s drobnými mincemi 
 
Očekávané výstupy – 2. období 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření: 
žák 
vyhledá a roztřídí jednoduchá data (údaje, pojmy apod.) podle návodu 
orientuje se a čte v jednoduché tabulce 
určí čas s přesností na čtvrthodiny, převádí jednotky času v běžných situacích 
provádí jednoduché převody jednotek délky, hmotnosti a času 
uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s penězi 
 
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 
Očekávané výstupy – 1. období 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření: 
žák 
pozná a pojmenuje základní geometrické tvary a umí je graficky znázornit 
rozezná přímku a úsečku, narýsuje je a ví, jak se označují 
používá pravítko 
 
Očekávané výstupy – 2. období 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření: 
žák 
znázorní, narýsuje a označí základní rovinné útvary 
měří a porovnává délku úsečky 
vypočítá obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran 
sestrojí rovnoběžky a kolmice 
určí osu souměrnosti překládáním papíru 
pozná základní tělesa 
NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 
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Očekávané výstupy – 2. období 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření: 
žák 
řeší jednoduché praktické slovní úlohy, jejichž řešení nemusí být závislé na 
matematických postupech 
 
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 
 
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 
 
1. stupeň ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM 
Očekávané výstupy – 1. a 2. období 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření: 
žák 
ovládá základní obsluhu počítače 
dodržuje pravidla bezpečné a zdravotně nezávadné práce s výpočetní technikou 
 
VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE 
Očekávané výstupy – 1. a 2. období 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření: 
žák 
komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení 
 
ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ 
Očekávané výstupy – 1. a 2. období 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření: 
žák 
pracuje s výukovými a zábavními programy podle pokynu 
 
Č LOVĚK A JEHO SVĚT 
 
PRVOUKA, PŘÍRODOVĚDA, VLASTIVĚDA 
 
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 
 
1. stupeň MÍSTO, KDE ŽIJEME 
Očekávané výstupy – 1. období 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření: 
žák 
orientuje se v okolí svého bydliště a v okolí školy 
popíše a zvládne cestu do školy 
uvede nejvýznamnější místa v okolí svého bydliště a školy 
 
Očekávané výstupy – 2. období 
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Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření: 
žák 
popíše polohu svého bydliště na mapě, začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje 
orientuje se na mapě České republiky, určí světové strany 
řídí se zásadami bezpečného pohybu a pobytu v přírodě 
má základní znalosti o České republice a její zeměpisné poloze v Evropě 
uvede pamětihodnosti, zvláštnosti a zajímavosti regionu, ve kterém bydlí 
sdělí poznatky a zážitky z vlastních cest 
pozná státní symboly České republiky 
 
LIDÉ KOLEM NÁS 
Očekávané výstupy – 1. období 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření: 
žák 
rozlišuje role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, rozlišuje blízké 
příbuzenské vztahy 
dodržuje základní pravidla společenského chování 
při setkání s neznámými lidmi se chová adekvátně 
projevuje toleranci k odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům 
pojmenuje nejběžnější povolání a pracovní činnosti 
 
Očekávané výstupy – 2. období 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření: 
žák 
dodržuje pravidla pro soužití ve škole, v rodině, v obci (městě) 
rozpozná nevhodné jednání a chování vrstevníků a dospělých 
uvede základní práva dítěte, práva a povinnosti žáka školy používá 
peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu jednoduchého nákupu a 
vrácené peníze 
porovná svá přání a potřeby se svými finančními možnostmi, uvede příklady rizik 
půjčování peněz 
sestaví jednoduchý osobní/rodinný rozpočet, uvede příklady základních příjmů a 
výdajů 
 
LIDÉ A ČAS 
Očekávané výstupy – 1. období 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření: 
žák 
pozná, kolik je hodin; orientuje se v čase 
zná rozvržení svých denních činností 
rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti 
poznává různé lidské činnosti 
 
Očekávané výstupy – 2. období 
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Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření: 
žák 
rozeznává rozdíl mezi životem dnes a životem v dávných dobách 
uvede významné události, které se vztahují k regionu a kraji 
vyjmenuje nejvýznamnější kulturní, historické a přírodní památky v 
okolí svého bydliště 
 
ROZMANITOST PŘÍRODY 
Očekávané výstupy – 1. období 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření: 
žák 
pozoruje a na základě toho popíše některé viditelné proměny v přírodě v 
jednotlivých ročních obdobích 
pozná nejběžnější druhy domácích a volně žijících zvířat 
pojmenuje základní druhy ovoce a zeleniny a pozná rozdíly mezi dřevinami a 
bylinami 
provede jednoduchý pokus podle návodu 
 
Očekávané výstupy – 2. období 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření: 
žák 
na jednotlivých příkladech poznává propojenost živé a neživé přírody 
popíše střídání ročních období 
zkoumá základní společenstva vyskytující se v nejbližším okolí a pozoruje 
přizpůsobení organismů prostředí 
zvládá péči o pokojové rostliny a zná způsob péče o drobná domácí zvířata 
chová se podle zásad ochrany přírody a životního prostředí 
popisuje vliv činnosti lidí na přírodu a jmenuje některé činnosti, které přírodnímu 
prostředí pomáhají a které ho poškozují 
reaguje vhodným způsobem na pokyny dospělých při mimořádných událostech 
provádí jednoduché pokusy se známými látkami 
 
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 
Očekávané výstupy – 1. období 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření: 
žák 
uplatňuje hygienické návyky a zvládá sebeobsluhu; popíše své zdravotní potíže a 
pocity; zvládá ošetření drobných poranění 
pojmenuje hlavní části lidského těla 
rozezná nebezpečí; dodržuje zásady bezpečného chování; neohrožuje své zdraví 
a 
zdraví jiných 
uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu 
chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci; v případě potřeby požádá o 
pomoc pro sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových 
linek 
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reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech 
 
Očekávané výstupy – 2. období 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných 
opatření: 
žák 
uplatňuje základní znalosti, dovednosti a návyky související s preventivní 
ochranou zdraví a zdravého životního stylu 
rozlišuje jednotlivé etapy lidského života 
uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových 
situacích simulujících mimořádné události 
uplatňuje základní pravidla silničního provozu pro cyklisty; správně vyhodnotí 
jednoduchou dopravní situaci na hřišti 
odmítá návykové látky 
ošetří drobná poranění a v případě nutnosti zajistí lékařskou pomoc 
uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných 
způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku 
 
UMĚNÍ A KULTURA 
 
HUDEBNÍ VÝCHOVA 
 
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 
1. stupeň Očekávané výstupy – 1. období 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření: 
žák 
zpívá jednoduché písně v rozsahu kvinty 
správně a hospodárně dýchá a zřetelně vyslovuje při rytmizaci říkadel i při zpěvu 
reaguje pohybem na tempové a rytmické změny 
rozliší sílu zvuku 
pozorně vnímá jednoduché skladby 
 
Očekávané výstupy – 2. období 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření: 
žák 
zpívá písně v přiměřeném rozsahu k individuálním schopnostem 
propojí vlastní pohyb s hudbou 
doprovodí spolužáky na rytmické hudební nástroje 
odliší tóny podle výšky, síly a barvy 
pozorně vnímá znějící hudbu různých skladeb 
- správně hospodaří s dechem při interpretaci písní frázování 
 
VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
 
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 
 
1. stupeň Očekávané výstupy – 1. období 
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Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření: 
žák 
zvládá základní dovednosti pro vlastní tvorbu 
rozpoznává, pojmenovává a porovnává linie, barvy, tvary, objekty ve výsledcích 
tvorby vlastní, tvorby ostatních i na příkladech z běžného života (s dopomocí 
učitele) 
uplatňuje vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při tvůrčích 
činnostech, je schopen výsledky své činnosti sdělit svým spolužákům 
 
Očekávané výstupy – 2. období 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření: 
žák 
uplatňuje základní dovednosti pro vlastní tvorbu, realizuje svůj 
tvůrčí záměr 
rozlišuje, porovnává, třídí a pojmenovává linie, barvy, tvary, objekty, 
rozpoznává jejich základní vlastnosti a vztahy (kontrasty – velikost, barevný 
kontrast), 
uplatňuje je podle svých schopností při vlastní tvorbě, při vnímání tvorby 
ostatních i umělecké 
produkce i na příkladech z běžného života (s dopomocí učitele) 
při tvorbě vychází ze svých zrakových, hmatových i sluchových vjemů, 
vlastních prožitků, zkušeností a fantazie 
vyjádří (slovně, mimoslovně, graficky) pocit z vnímání tvůrčí činnosti vlastní, 
ostatních i uměleckého díla 
 
TĚLESNÁ VÝCHOVA 
 
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 
 
1. stupeň Očekávané výstupy – 1. období 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření: 
žák 
zvládá podle pokynů přípravu na pohybovou činnost 
dodržuje základní zásady bezpečnosti při pohybových činnostech a má osvojeny 
základní hygienické návyky při pohybových aktivitách 
reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti 
projevuje kladný postoj k motorickému učení a pohybovým aktivitám 
zvládá základní způsoby lokomoce a prostorovou orientaci podle individuálních 
předpokladů 
 
Očekávané výstupy – 2. období 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření: 
žák 
chápe význam tělesné zdatnosti pro zdraví a začleňuje pohyb do denního režimu 
zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti s vlastním 
svalovým oslabením 
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zdokonaluje základní pohybové dovednosti podle svých pohybových možností a 
schopností 
uplatňuje hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně vhodné a 
bezpečné pohybové činnosti 
reaguje na pokyny k provádění vlastní pohybové činnosti 
dodržuje pravidla her a jedná v duchu fair play 
zlepšuje svou tělesnou kondici, pohybový projev a správné držení těla 
zvládá podle pokynu základní přípravu organismu před pohybovou činností i 
uklidnění 
organismu po ukončení činnosti a umí využívat cviky na odstranění únavy 
 
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 
 
PRACIVNÍ ČINNOSTI 
 
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 
1. stupeň PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 
Očekávané výstupy – 1. období 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření: 
žák 
zvládá základní manuální dovednosti při práci s jednoduchými materiály a 
pomůckami; vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i 
netradičních 
materiálů 
pracuje podle slovního návodu a předlohy 
 
Očekávané výstupy – 2. období 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření: 
žák 
vytváří přiměřenými pracovními postupy různé výrobky z daného materiálu 
využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem vlastní fantazii 
volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu 
udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při drobném poranění 
 
KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 
Očekávané výstupy – 1. období 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření: 
žák 
zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi 
 
Očekávané výstupy – 2. období 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření: 
žák 
provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž 
pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu 
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udržuje pořádek na svém pracovním místě, dodržuje zásady hygieny a 
bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při drobném úrazu 
- užívá jednoduché pracovní nástroje a pomůcky 
 
PĚSTITELSKÉ PRÁCE 
Očekávané výstupy – 1. období 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření: 
žák 
provádí pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích a popíše jeho 
výsledky 
pečuje o nenáročné rostliny 
 
Očekávané výstupy – 2. období 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření: 
žák 
dodržuje základní podmínky a užívá postupy pro pěstování vybraných rostlin 
ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny a provádí 
pěstitelská 
pozorování 
volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu na 
zahradě 
 
PŘÍPRAVA POKRMŮ 
Očekávané výstupy – 1. období 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření: 
žák 
upraví stůl pro jednoduché stolování 
chová se vhodně při stolování 
 
Očekávané výstupy – 2. období 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření: 
žák 
uvede základní vybavení kuchyně 
připraví samostatně jednoduchý pokrm 
dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování při stolování 
udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a 
bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni 
uplatňuje zásady správné výživy 
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Přílohy:  

veřejné přílohy- nástěnka pro rodiče, webové stránky školy -   www.skolazdar.cz  

 

* Školní řád  

* Vnitřní řád školní jídelny  

* Plán akcí  

* Preventivní program  

 

Přílohy:  pro vnitřní potřebu školy  

 

* Program EVVO a program Skutečně zdravé  
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Dodatek k ŠVP ZV č.1 
 

Název ŠVP: Školní vzdělávací program KROKY,  
Škola: Základní škola a mateřská škola Žďár nad Orlicí 
Ředitel školy: Mgr. Hedvika Hloupá 
 
Platnost dokumentu: od 1. 9. 2017 
Dodatek k ŠVP ZV  č.1 byl projednán a schválen pedagogickou radou dne 31.8. 
2017. 
Dodatek k ŠVP ZV č.1 byl projednán a schválen školskou radou dne 21.9.2017. 
 
Dne 3. 5. 2017 bylo vydáno Opatření ministryně školství, mládeže a 
tělovýchovy, kterým se mění 
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. MSMT-
7019/2017. 
Dodatek k ŠVP ZV č.1 reaguje na tyto změny v nutném rozsahu (dle 
doporučení Metodického 
portálu RVP). 
 
Úpravy ŠVP podle RVP ZV 
1. Do vyučovacího předmětu Tělesná výchova - části „Charakteristika 
předmětu“ se vkládá text: 
„Základní výuka plavání se realizuje na 1. stupni v celkovém rozsahu nejméně 40 
vyučovacích 
hodin. Očekávané výstupy je možné splnit již v 1. období 1. stupně. O zařazení 
do ročníků 
rozhoduje ředitel školy. Ve výjimečných a odůvodněných případech (zejména 
nedostupnost 
bazénu z důvodu jeho rekonstrukce nebo nepřiměřená vzdálenost bazénu) je 
možné základní 
plaveckou výuku dočasně přesunout do jiného ročníku, příp. nerealizovat, pokud 
není možnost ji 
zajistit v rámci povinné školní docházky.“ 
2. Do vyučovacího předmětu Tělesná výchova - části „1. stupeň - Obsahové 
vymezení“ se do 
tematického okruhu „činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností“ k 
„plavání“ přidává 
„bezpečnost plavání“. 
3. Do vyučovacího předmětu Tělesná výchova - části „Vzdělávací obsah 
vyučovacího 
předmětu“ pro 1. období se k učivu „základní plavecká výuka“ doplňují další 2 
školní výstupy: 

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 
sebe záchrany a bezpečnosti 
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Základním dokumentem, kterým se školní výuka plavání řídí je Rámcový 
vzdělávací program (dále RVP) pro základní vzdělávání vypracovaný 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako součásti Školského zákona 
ČR. RVP stanoví povinnost zajistit základní plaveckou výuku jako součást tělesné 
výchovy na základních školách ve dvou, zpravidla po sobě jdoucích, ročnících 
prvního stupně základní školy v rozsahu nejméně 20 vyučovacích hodin během 
jednoho ročníku. Na základě RVP každá škola zpracovává svůj Školní vzdělávací 
program (ŠVP), kterým konkrétně naplňuje RVP a dle svých možností může 
rozšířit výuku plavání i nad jeho rámec.  
 
Základní plavecká výuka (pro školy povinné)  
Tuto povinnou školní výuku pro 3. a 4. třídy základních škol v rozsahu nejméně 
20 vyučovacích hodin v každém ročníku. Výuka základních plaveckých 
dovedností probíhá převážně v 25 m plaveckém bazénu s hloubkou vody 120 – 
160 cm.  
Doporučujeme a zajišťujeme i nepovinnou školní výuku plavání  
1. Před plaveckou výuku  
a) žáků mateřských škol – zpravidla 10 vyučovacích hodin v dětských bazénech 
s hloubkou max. 80 cm.  
b) žáků 1. a 2. Ročníku ZŠ – zpravidla 10 vyučovacích hodin zčásti v dětských 
bazénech s hloubkou do 80 cm a zčásti v 25m plaveckém bazénu s hloubkou120 
– 160 cm.  
2. Zdokonalovací plaveckou výuku  
organizujeme pro žáky 5. – 9. ročníku základních škol. Počet lekcí je vždy dle 
dohody se školou. Zdokonalování plaveckých stylů, které ve škole učíme 
doplňujeme o cvičení a posilování ve vodě, základy vodních sportů, relaxační 
cvičení a záchranářství.  
3. Výuku plavání handicapovaných dětí  
Ve smluvním rozsahu zajišťujeme plaveckou výuku i pro speciální školy s dětmi v 
různých stupních mentálního i tělesného handicapu.  
 

ŠVP pro ZV kapitola  – Tělesná výchova – ŠVP plavání – očekávané výstupy 
a učivo 

  

Charakteristika předmětu: V prvním ročníku je výuka plavání realizována jako 
před plavecká výuka, ve druhém a třetím ročníku je plavání realizováno jako 
základní plavecká výuka (možnost jako samostatný předmět nebo jako součást 
předmětu tělesná výchova), ve čtvrtém a pátém ročníku je plavání realizováno 
jako zdokonalovací plavecká výuka.  

Očekávané výstupy 2. ročník (1. období) 

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 sebe záchrany a bezpečnosti. 
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Učivo: 

Osobní hygiena, sprchování, otužování, sušení, smluvené signály pro komunikaci 
v bazénu, nenásilná adaptace na vodní prostředí formou her, orientace ve vodě, 
splývání na břiše a na zádech s pomůckou a bez pomůcky, plavecké dýchání, 
skoky a pády, plavecké pohyby jednotlivých plaveckých způsobů (prsa, kraul, 
znak), plavecký způsob prsa (nohy, ruce, souhra – podle individuálních 
schopností uplavat s pomůckami nebo bez pomůcek 25 metrů, dovednosti 
branného plavání (vznášení, splývání, šlapání vody), bezpečnostní zásady při 
plavání ve volné přírodě 

Očekávané výstupy 3. ročník (1. období) 

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 sebe záchrany a bezpečnosti. 

Učivo: 

Osobní hygiena, sprchování, otužování, sušení, smluvené signály pro komunikaci 
v bazénu, nenásilná adaptace na vodní prostředí formou her, orientace ve vodě, 
splývání na břiše a na zádech bez pomůcky, plavecké dýchání, skoky a pády, 
plavecké pohyby jednotlivých plaveckých způsobů (prsa, kraul, znak), plavecký 
způsob prsa (nohy, ruce, souhra – podle individuálních schopností uplavat 100 
metrů, dovednosti branného plavání (vznášení, splývání, šlapání vody, základní 
znak, plavání na boku, záchranářský skok, zanořování, plavání pod vodou a 
lovení předmětů), bezpečnostní zásady při plavání ve volné přírodě 

  

 Očekávané výstupy 4. a 5. ročník (2. období) 

Upevňuje si získané hygienické návyky, uvědomuje si zdravotní význam 
otužování a plavání, jeho význam pro regeneraci a rehabilitaci a pro zvyšování 
fyzické zdatnosti, zná smluvené signály v prostředí bazénů a reaguje na ně, 
dodržuje zásady bezpečnosti při plavání a při pobytu v areálu bazénu a ve volné 
přírodě. Zvládne plavecký způsob prsa, skočí do vody, seznámí se s dalšími 
plaveckými způsoby (znak, kraul, delfín), seznámí se s dovednostmi branného a 
záchranného plavání a s prvky sebe záchrany. 

  

Učivo: 

Zdokonalení plaveckého způsobu prsa, prsová obrátka, skoky střemhlav a 
startovní skok, další plavecký způsob (plavecká technika – prvkové plavání - 
kraul, znak, delfín), rozvoj plavecké vytrvalosti. Záchranářský kraul, plavání pod 
vodou a lovení předmětů, plavání ve ztížených podmínkách, dopomoc 
unavenému plavci (jedním plavcem, dvěma plavci a skupinou plavců), 
bezpečnostní zásady při plavání ve volné přírodě. Účast na třídních a 
ročníkových závodech v plavání. 
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Dodatek k ŠVP ZV č.2 
 

Název ŠVP: Školní vzdělávací program KROKY,  
Škola: Základní škola a mateřská škola Žďár nad Orlicí 
Ředitel školy: Mgr. Hedvika Hloupá 
 
Platnost dokumentu: od 1. 9. 2017 
Dodatek k ŠVP ZV  č.2 byl projednán a schválen pedagogickou radou dne 27.8. 
2019. 
Dodatek k ŠVP ZV č.2 byl projednán a schválen školskou radou dne  
 
Tímot dodatkem se upravuje ŠVP ZV ve znění platných dodatků od 1.9.2019 
takto: 
 

1) Úprava kapitoly I. Základní údaje o škole 
2) Úprava a doplnění kapitoly II. Charakteristika školy 
3) Úprava kapitoly IV. Učební plán 
4) Doplnění kapitoly V. Učební osnovy 

 
 

1) Úprava kapitoly I. Základní údaje o škole 
 

 
 
Název školy:    Základní škola a mateřská škola, Žďár nad Orlicí, okres    

                             Rychnov nad Kněžnou     
                              

Sídlo školy:      Žďár nad Orlicí 148, 517 23  

 

Charakteristika školy    ZŠ a MŠ je malotřídní školou 
                                              ZŠ…. dvoutřídní škola s  1. - 5. ročníkem  
                                              MŠ… smíšené oddělení  
                                              součástí školy je školní družina a školní jídelna,             
                                              která provozuje doplňkovou činnost (vaření pro cizí         
                                              strávníky), příspěvková organizace  
                                     

Zřizovatel:     Obec Žďár nad Orlicí 133, 517 23 

                            tel.: 494 371 516 
                            zdar@wo.cz 
 

Vedení školy:      Mgr. Hedvika Hloupá - statutární zástupce, ředitelka školy 

 

Adresa pro dálkový přístup:     skolazdar@outlook.cz 

                      tel.školy: 494 371518 
                     IČO: 75016281 
                                                       IZO: 600097668 
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2) Úprava a doplnění kapitoly II. Charakteristika školy 
 

1. Úplnost a velikost školy 
 
     Jsme malotřídní škola se dvěma třídami, v které se učí žáci 1. – 5. ročníku, 
Obec má 420 obyvatel a leží mezi obcí Albrechtice n. Orl., kde je rovněž 
malotřídní škola a městem Borohrádek s úplnou základní školou., kam většinou 
naši žáci odcházejí do 6. ročníku. Blízkost obou škol je pro nás trochu 
problematická, neboť vzhledem k dobré dopravní obslužnosti někteří žáci 
využívají možnosti zvolit si školu podle vlastního výběru. Do naší základní i 
mateřské školy podobně dojíždějí děti z  přilehlých obcí, a to ze Světlé n. Orl., 
Borohrádku, Albrechtic n. Orl.,Týniště n. Orl. 
Škola je tvořena těmito součástmi: 

 mateřská škola pro děti od 3 – 6 let – jedna třída 

 základní škola 1. – 5. ročník – dvě třídy 

 školní družina – ráno a část odpoledne spojená s MŠ, jinak samostatně 

 školní jídelna – poskytuje stravování dětem z MŠ ( 3x denně), žákům ZŠ 
(oběd), zaměstnancům školy a cizím strávníkům (doplňková činnost školy) 

 

3. Charakteristika pedagogického sboru a provozních 
zaměstnanců 

 
 

Učitelka Speciální pedagogika pro 2.st. ZŠ 
a SŠ 
AJ se zaměřením na vzdělávání 
Univerzita Palackého Olomouc 

6 let 

učitelka ZŠ 
vychovatelka ŠD 

Pedagogická Fakulta UHK 
 
Vychovatelství ve speciálních 
zařízeních 

14 let 

 
Vzdělávání a výchovu zajišťují 3 pedagogičtí pracovníci. 
Sbor je věkově mladší, ale se zkušenostmi. Ve sboru jsou zastoupeni 
pedagogové s plnou kvalifikací pro 1.stupeň, kvalifikovaný pedagog pro výuku 
cizího jazyka a pedagog pro vychovatelství ve ŠD. 
Velký doraz je kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků-doplnění 
kvalifikace pro učitelství na 1.st. základní školy. 
Prioritními oblastmi je DVPP- psychologie, pedagogika, osobnostní a sociální 
výchova, moderní trendy v didaktice předmětů a v neposlední řadě i práce 
s moderní výpočetní a komunikační technikou. 
 

6.    Servisní služby 

 Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. 
ŠD není pokračováním školního vyučování, ani ho nikterak nenahrazuje. Hlavním 
posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Vhodné 
střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní 
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činnosti, učí je ušlechtilé zábavě, pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní potřeby 
a rozmanité zájmy žáků. 

  Škola tradičně organizuje pestrou nabídku využití volného času žáků 
v podobě zájmových kroužků. Na škole pracují zájmové kroužky, které zahrnují 
veškeré oblasti – hudební, výtvarné, sportovní, taneční, jazykovědní a také 
rozvíjejí žáky v oblasti gastronomie a zdravého způsobu stravování.  

  Inkluzivní vzdělávání žáků s podpůrnými opatřeními se uskutečňuje i ve 
školní družině. Obecně je zde směřováno k odstranění diskriminace, naopak k 
hledání pozitivních přístupů k diverzitě žáků a přístupu k individuálním rozdílům 
jako k možnosti obohatit vzdělávání pro všechny účastníky ŠD.  

 
3) Úprava kapitoly IV. Učební plán 
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Vzdělávací 

oblast 

Vzdělávací 

obor 

minimální 

dotace 

Vyučovací 

předmět 

ROČNÍK Celkem 

předměty 

Z 

toho 

DČD 

l. 2. 3. 4. 5. 

                              

Jazyk a 

jazyková  

komunikace 

                              

Český jazyk           

a literatura  

38 

                               

Cizí jazyk 9               

 

                            

Český jazyk         

 

                              

Anglický 

jazyk     

 

7+1 

 

 

 

7+2 

 

 

 

  

7+2     

 

 

3 

 

6+1 

 

 

3 

 

6+1 

 

 

3 

 

33 

 

 

 9 

 

7 

 

 

 

 

Matematika 

a její 

aplikace 

                              

Matematika 

a její 

aplikace  22               

 

 

Matematika 

 

4+1 

 

4+1 

 

4+1 

 

4+1 

 

4+1 

 

20 

 

5 

 

Informační a 

komunikační 

technologie 

 

 

Informační a         

komunikační 

technologie 1  

 

Informatika 

    

+1 

 

1 

 

      1 

 

   1  

 

Člověk a 

jeho svět 

 

 

 

                             

Člověk a 

jeho svět  12         

 

Prvouka  4              

 

Přírodověda 

6          

 

Vlastivěda    

4             

 

2     

 

 

 

              

 

  2  

 

 

 

          

 

   

 

  2  

 

  

 

 

 

 2 

  

1+1   

 

 

 

 2    

 

1+1       

 

  

      12 

 

 

   2 

 

      

 

Umění a 

kultura   

 

 

                              

Hudební 

výchova  

12 

                     

Výtvarná 

výchova 

 

                                

Hudební 

výchova    5 

 

                               

Výtvarná 

výchova     7 

 

 1 

 

 

       

1 

 

 1 

 

 

     

1 

 

 1 

 

 

     

1 

 

 1 

 

  

 

2     

 

 1 

 

 

       

2 

 

     

 

     12 

       

 

 

 

 

 

    

 

Člověk a 

zdraví     

 

                              

Tělesná 

výchova     

10 

 

Tělesná 

výchova 

 

     

2 

 

     

2 

 

     

2 

 

     

2 

 

    

 2 

 

     10 

 

 

Člověk a svět 

práce   

 

                                

Člověk a svět 

práce   5 

 

Praktické 

činnosti 

 

       

1 

 

        

 

    

1 

 

   

1 

 

   

1  

 

    

 1 

 

        

      5 

 

    

Ostatní 

předměty 

Speciálně 

ped. péče 

 1      1 



151 

 

Celková 

povinná  

časová 

dotace 

 

  21 21 24 26 26 102 

 

 

= 118 

+16 

 

 

4) Doplnění kapitoly V. Učební osnovy 
 

Předmět speciálně pedagogické péče- PSPP 
Je zaměřený na nápravu (reedukaci) specifických poruch učení (SPU) a 
narušenou komunikační schopnost (NKS). 
Náprava SPU: 
Náprava těchto forem probíhá individuálně i skupinově- maximální počet žáků 
jsou 4. Cílem předmětu speciálně pedagogické péče je vytvoření kompenzačních 
mechanizmů potřebných k překonávání obtíží spojených a pramenících z SPU 
v budoucnosti. 
 
Ve druhém stupni podpory je zaměřen na nápravy v oblasti logopedických obtíží, řečové 
výchovy, specifických poruch učení, rozvoj grafomotorických dovedností, rozvoj vizuálně 
percepčních dovedností, zdravotní tělesné výchovy, nácvik sociální komunikace.  
Ve třetím stupni podpory zahrnuje předměty speciálně pedagogické péče uvedené ve 
druhém stupni podpůrných opatření, doplněné např. o zrakovou stimulaci, bazální 
stimulaci u žáků s mentálním postižením, práci s optickými pomůckami, logopedickou 
péči, u žáků, kteří nemohou vnímat řeč sluchem, se věnuje rozvíjení sluchového 
vnímání, odezírání, rozumění mluvené řeči a její produkci, českému znakovému jazyku, 
dále se věnuje prostorové orientaci, případně dalším oblastem speciálně pedagogické 
péče.  
Ve čtvrtém stupni podpory je předmět speciálně pedagogické péče zaměřen na oblasti 
předmětů speciálně pedagogické péče ve druhém i třetím stupni podpůrných opatření a 
dále na český znakový jazyk, prostředky alternativní nebo augmentativní komunikace, na 
prostorovou orientaci, na samostatný pohyb zrakově postižených, na práci s optickými 
pomůckami, na Braillovo písmo, na bazální stimulaci u žáků s kombinovanými vadami, 
případně vychází z dalších obtíží žáků, které vyplývají z charakteru jejich zdravotních 
obtíží.  
V pátém stupni podpory vychází předmět speciálně pedagogické péče ze specifik obtíží 

žáka, je stanoven SPC. 
 
Při kompenzaci poruch sledujeme: 

 plynulost a kvalitu čtení 

 nácvik čtení se čtenářským okénkem 

 schopnost reprodukce čteného vlastními slovy 

 porozumění čtenému textu 

 orientace v textu 

 nácvik sluchové analýzy a syntézy 

 nácvik jemné a hrubé motoriky 

 nácvik grafomotoriky, fixace tvaru písmen 

 nácvik rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek (práce s bzučákem) 

 nácvik tvrdých a měkkých slabik s kostkami 

 nácvik pravolevé orientace 

 nácvik trénování paměti 
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 rozvoj myšlení, logického uvažování 

 nácvik artikulační obratnosti a kultivace verbálního projevu 

 rozvoj sluchově a zrakově motorické koordinace 
 
Pomůcky: 
Interaktivní tabule, kompenzační a učební pomůcky, speciální učebnice a 
didaktické materiály, PC programy. 
Rozsah: hodiny jsou poskytovány z disponibilní časové dotace předmětu Český 
jazyk, dle doporučení ŠPZ. 
Organizační forma: Individuální nebo skupinová práce pedagogického 
pracovníka se žákem-žáky. 
Předmět Speciálně pedagogické péče je zajištěn : 
Na 1.st.ZŠ- učitelem, který získal kvalifikaci podle § 7 odst. 2 zákona č. 563/2004 
Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Žáci jsou z tohoto vyučovacího předmětu hodnoceni na vysvědčení formou 
slovního hodnocení. 
 

Lyžařský výcvikový kurz 

Lyžařský výcvikový kurz je určen všem zájemcům z 1.-5. ročníku. 

Je zahrnut do učebních osnov tělesné výchovy. Žáci si osvojují a zdokonalují 
základní techniku lyžování. 

Pětidenní výuka probíhá v dopoledních hodinách- 90 min 1 lekce, kterou zajišťují 
kvalifikovaní instruktoři Ski areálu Olešnice v Orlických horách. 

Doprava je zajištěna lyžařskou školou- odjezd v 7.30, příjezd v 11.40 

Pedagogický dozor je zajištěn pedagogem z MŠ a ZŠ. 

 

 


