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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

zpracovaný podle RVP ZV 

 

 

 

Ve světě se neztratíme 
 

7. verze 

 
 

 

 
 

 

 

 

Naše škola připravuje svobodné a zodpovědné osobnosti. Žáky vybavuje takovými 

kompetencemi, aby byli schopní orientovat se ve složitém současném světě. 
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Identifikace školy 

 

 

Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč 

 

 

Adresa školy:       Masarykovo nám. 108 

       Lázně Bohdaneč 

533 41   

       PO BOX 12 

 

IČO       72563575 

IZO       181038714 

RED-IZO      691004455 

 

 

Ředitel školy:       Mgr. Bc. Jan Ľuptovský 

Telefonní číslo     464 600 310 

 

Kontakty: 

Telefonní čísla  Masarykovo náměstí   464 600 313 

   Na Lužci    464 600 314 

E-mail       skolalb@skolalb.cz 

 

 

Zřizovatel:       Město Lázně Bohdaneč 

                Masarykovo náměstí 1 

Telefonní číslo:      466 797 061 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schváleno školskou radou dne  

Platnost dokumentu od 1.9.2016 

 

 

 

 

Datum:       Podpis: 

mailto:zslboh@centrum.cz
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Charakteristika školy 
 

 

 

Úplnost a velikost školy 
 

 1.9.2012 vznikl právní subjekt Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč, který 

sdružuje mateřskou školu, základní školu, školní jídelnu a školní družinu.  

 Základní škola je škola plně organizovaná, poskytuje vzdělání od 1. do 9. ročníku.

 Škola se řadí svým počtem žáků mezi velké školy. 

 

  

Umístění školy 
 

 Hlavní budova školy je umístěna v centru města. Je zde ředitelství školy a učí se tu 

žáci 2.stupně. Odloučené pracoviště 1.stupně je na sídlišti Na Lužci. Zde také pracuje školní 

družina. 

   

   

Charakteristika žáků 
 

      Žáci obvykle docházejí z blízkého okolí (spádové oblasti). Pro přepravu do školy 

nejčastěji cestují automobily rodičů, pěšky, školními autobusy, veřejnou hromadnou 

dopravou.  S ohledem na dopravní obslužnost zahajujeme výuku v 7.35 a odpolední 

vyučování končíme ve 14.30 hod. Krácení přestávek je v souladu s vyhláškou č. 48/2005 Sb. 

Školu navštěvuje méně než 5 % cizích státních příslušníků. Škola se nezabývá 

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

handicapem. 

 

 

Podmínky školy 
 

Škola má k dispozici školní družinu. Žáci mají k dispozici zařízení školního 

stravování. Stravovací zařízení se nachází v areálu školy. 

 Bezbariérový přístup je zajištěn. 
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Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními 

partnery 
 

      Zákonní zástupci žáků jsou informováni o práci školy a výsledcích práce svých dětí 

prostřednictvím webových stránek naší školy. Zde se dovědí nejaktuálnější informace. 

 Škola pravidelně pořádá Den otevřených dveří na I. stupni. 

      Dále spolupracujeme při pravidelných schůzkách a konzultačních hodinách. Snažíme 

se vyjít vstříc všem rodičům, proto je možné dohodnout konzultaci kdykoli. Vítáme každého 

rodiče a oceňujeme spolupráci se školou, Školskou radou a SRPŠ. 

      Spolupracujeme s místními institucemi: s městským úřadem, knihovnou, městskou 

policií, klubem důchodců. 

      Osvědčila se nám spolupráce s Krajskou knihovnou v Pardubicích, Oblastním 

archivem, Úřadem práce, Východočeským divadlem, Východočeskou galerií a 

Východočeským muzeem, Ekocentrem Paleta,  DDM Delta, ZUŠ a Dopravním hřištěm, 

Pedagogicko-psychologickou poradnou. 

      Předpokládáme spolupráci i v budoucnu. Využijeme aktuálních nabídek pořadů, 

programů, besed i soutěží. 

 

 

Charakteristika pedagogického sboru 
 

      V základní škole pracuje stabilizovaný pedagogický sbor. Počet pedagogických 

pracovníků závisí na počtu žáků a tříd. Aprobovanost je na výborné úrovni.  

      Členové pedagogického sboru směřují k otevřené komunikaci se všemi účastníky 

výchovně vzdělávacího procesu – žáky, jejich zákonnými zástupci i širší veřejností. K rozvoji 

komunikačních dovedností, týmové spolupráce a rozšiřování škály používaných vzdělávacích 

metod směřuje další vzdělávání pedagogických pracovníků. Spolupracujeme s Národním 

institutem dalšího vzdělávání a Centrem celoživotního vzdělávání – zařízení pro DVPP 

Pardubického kraje. Škole jde o osobní a profesní růst každého pedagoga. 

 

 

Dlouhodobé projekty 
 

      Naše škola vede žáky  k ekologickému chování a s tím související ochraně přírody. 

Jsme držitelem propůjčeného titulu Škola udržitelného rozvoje druhého stupně. Dále jsme 

členem KEVU (Klubu ekologické výchovy) a členem sítě škol zabývajících se ekologickou 

výchovou M.R.K.E.V. Sbíráme starý papír, plasty, na I. stupni kaštany, žaludy a 

pomerančovou kůru. 

      Všichni žáci 1. stupně ZV se mohou zúčastnit soustředění v přírodě a plaveckého 

výcviku. Na 2. stupni ZV organizujeme pro žáky sportovní kurzy, lyžařský výcvik. 

      Každým rokem žáci prezentují svou práci při školním divadle. Tento projekt je určen 

pro širokou veřejnost. Touto činností navazujeme na stoletou tradici naší školy. 

 Dalšími dlouhodobými projekty jsou jazykové dny a projekt Velcí čtou malým. 
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Charakteristika  školního vzdělávacího programu 
 

  

Zaměření školy 
 

      Školní vzdělávací program ZV jsme sestavili podle stanovených  vzdělávacích cílů a 

klíčových kompetencí rámcového vzdělávacího programu  ZV. Zaměření školy je všeobecné. 

      K práci na ŠVP ZV jsme přistoupili po důkladné analýze možností školy i schopností 

pedagogického sboru.  Naší snahou je žák úspěšný podle individuálních schopností, 

spokojený rodič a informovaná a vstřícná veřejnost. 

      Z názvu ŠVP vyplývá, že se zaměříme na celkový rozvoj osobnosti. Zdravé 

sebevědomí a zodpovědnost podpoříme rozvojem komunikačních a jazykových schopností. 

Dovedeme žáky k potřebě získávat a zpracovávat informace s využitím moderních 

technologií.  Žáky přesvědčíme, že vzdělávání není ukončené žádným vzdělávacím cyklem, 

ale je celoživotní nutností. 

      Využijeme přirozené zvídavosti dětí. Vytvoříme takové prostředí, které stimuluje 

nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané a podporuje žáky nejslabší, aby všichni prožili 

radost z úspěchu. 

 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 
 

      Abychom rozvíjeli všechny kompetence, používáme klasické, aktivizující i komplexní 

výukové metody vhodné pro daný předmět. 

 

      Práce s textem umožňuje žákům získat dovednost orientovat se v textu, vyhledávat 

důležité údaje a vyjádřit je vlastními slovy. Porovnáním a napodobováním učíme žáky dávat 

věci do souvislostí a zhodnotit výsledky. 

      V diskusích žáci rozvíjejí kompetence komunikativní, sociální a personální i občanské. 

Žákům předkládáme k některým tématům problémové úlohy, které žáci řeší na základě již 

získaných informací samostatně nebo ve dvojicích či skupinách. Při vhodných příležitostech 

používáme didaktické hry. 

      Přestože frontální výuka zůstává podstatnou částí naší pedagogické činnosti, 

obohacujeme ji použitím moderních technologií. Zařazujeme i skupinovou a kooperativní 

výuku, při které žáci získávají dovednost spolupracovat, rozdělovat práci, plánovat ji, 

dodržovat vymezená pravidla a dbát na výslednou kvalitu. Všechny klíčové kompetence pak 

rozvíjí projektová výuka.         
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Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení pánu pedagogické podpory 

PLPP sestavuje třídní učitel ve spolupráci s vyučujícími daných předmětů a školským 

poradenským pracovištěm (výchovný poradce, školní psycholog, metodik prevence). Za 

tvorbu zodpovídá výchovný poradce. PLPP je vypracován v elektronické formě pro účely 

školy a v písemné formě pro potřeby vyučujících a zákonných zástupců. 

Po 3 měsících škola vyhodnotí, zda jsou PLPP účinná. Pokud ano, je možné v nich dále 

pokračovat, případně je upravit. Pokud ne, může škola doporučit vyšetření v ŠPZ. 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu 

      Na základě doporučení ŠPZ vypracuje škola IVP. Ten sestavuje třídní učitel ve 

spolupráci s vyučujícími daných předmětů a školským poradenským pracovištěm. Za tvorbu 

zodpovídá výchovný poradce. IVP je vypracován v elektronické formě pro účely školy a v 

písemné formě pro potřeby vyučujících a zákonných zástupců. 

Vyhodnocení provádí pedagogové společně se školským poradenským pracovištěm a 

ŠPZ minimálně jednou ročně. 

Pravidla pro zapojení dalších subjektů 

Dle potřeby škola naváže spolupráci s dalšími subjekty (vzdělávací instituce a 

zájmové organizace). 

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

potřebami 

Školské poradenské pracoviště tvoří výchovný poradce, metodik prevence, školní 

psycholog. Dále se do péče o žáky se SVP zapojuje třídní učitel a vyučující jednotlivých 

předmětů, na doporučení ŠPZ i pedagogický nebo osobní asistent. 

 

 

 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných 
     

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory 

PLPP sestavuje třídní učitel ve spolupráci s vyučujícími daných předmětů a školským 

poradenským pracovištěm. Za tvorbu zodpovídá výchovný poradce. PLPP je vypracován v 

elektronické formě pro účely školy a v písemné formě pro potřeby vyučujících a zákonných 

zástupců. 

Po 3 měsících škola vyhodnotí, zda jsou PLPP účinná. Pokud ano, je možné v nich dále 

pokračovat, případně je upravit. Pokud ne, může škola doporučit vyšetření v ŠPZ. 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu 

Mimořádně nadaným žákům doporučí škola vyšetření v ŠPZ. Na základě jejich doporučení 

vypracuje škola IVP. Ten sestavuje třídní učitel ve spolupráci s vyučujícími daných předmětů 

a školským poradenským pracovištěm. Za tvorbu zodpovídá výchovný poradce. IVP je 

vypracován v elektronické formě pro účely školy a v písemné formě pro potřeby vyučujících 

a zákonných zástupců. 

Vyhodnocení provádí pedagogové společně se školským poradenským pracovištěm a ŠPZ 

minimálně jednou ročně. 
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Začlenění průřezových témat na 1. stupni 

 

 
6.1 Osobnostní a sociální výchova 

 

Osobnostní rozvoj 

 

  1 2 3 4 5 

A 
Rozvoj schopností 

poznávání 
   VL AJ 

B 
Sebepoznání a 

sebepojetí 
ČJ ČJ ČJ   

C 
Seberegulace a 

sebeorganizace 
   ČJ  

D Psychohygiena  ČJ    

E Kreativita    Vv  

 

 

Sociální rozvoj 

 

  1 2 3 4 5 

F Poznávání lidí PRV  AJ   

G Mezilidské vztahy  PRV    

H Komunikace  ČJ  AJ AJ 

CH 
Kooperace a 

kompetice 
  PRV  AJ 

 

 

Morální rozvoj 

 

  1 2 3 4 5 

I 

Řešení problémů a 

rozhodovací 

dovednosti 

   ČJ  

J 
Hodnoty, postoje, 

praktická etika 
ČJ     
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6.2     Výchova demokratického občana 

 

  1 2 3 4 5 

A 
Občanská společnost a 

škola 
  PRV   

B 
Občan, občanská 

společnost a stát 
 PRV    

C 

Formy participace 

občanů v politickém 

životě 

  PRV   

D 

Principy demokracie 

jako formy vládnutí a 

způsobu rozhodování 

    VL 

 

 

6.3     Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 

  1 2 3 4 5 

A 
Evropa a svět nás 

zajímá 
    ČJ, AJ 

B 
Objevujeme Evropu a 

svět 
    VL, AJ 

C Jsme Evropané     VL 

 

 

6.4     Multikulturní výchova 

 

  1 2 3 4 5 

A Kulturní diference     AJ,ČJ 

B Lidské vztahy ČJ   ČJ  

C Etnický původ   PRV   

D Multikulturalita  ČJ    

E 
Princip sociálního smíru 

a solidarity 
  PRV   
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6.5     Environmentální výchova 

 

  1 2 3 4 5 

A Ekosystémy  PRV  PŘ PŘ 

B 
Základní podmínky 

života 
   PŘ  

C 

Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí 

  PRV  PŘ 

D 
Vztah člověka k 

prostředí 
    PŘ 

 

 

6.6     Mediální výchova 

 

receptivní činnosti 

 

  1 2 3 4 5 

A 
Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení 
   ČJ  

B 

Interpretace vztahu 

mediálních sdělení a 

reality 

  ČJ   

C 
Stavba mediálních 

sdělení 
    ČJ, IF 

D 
Vnímání autora 

mediálních sdělení 
    IF 

E 
Fungování a vliv médií 

ve společnosti 
    ČJ 

 

 

produktivní činnosti 

 

  1 2 3 4 5 

F 
Tvorba mediálního 

sdělení 
ČJ    IF 

G 
Práce v realizačním 

týmu 
    IF 
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Začlenění průřezových témat na 2. stupni 

 

 
6.1     Osobnostní a sociální výchova 

 

Osobnostní rozvoj 

 

  6 7 8 9 

A 
Rozvoj schopností 

poznávání 
HV  DCJ DCJ 

B 
Sebepoznání a 

sebepojetí 
TV  Č, VO, TV  

C 
Seberegulace a 

sebeorganizace 
M, TV TV TV TV 

D Psychohygiena  HV   

E Kreativita ČJ, M, HV, 

VV, PČ 

ČJ, M, HV, 

VV, PČ 

VV, PČ, ČJ, 

F 

VV, PČ, ČJ, 

AJ, 

 

 

Sociální rozvoj 

 

  6 7 8 9 

F Poznávání lidí AJ  ČJ, Z, DCJ DCJ 

G Mezilidské vztahy TV  TV  

H Komunikace ČJ ČJ, AJ ČJ, DCJ ČJ, DCJ 

CH 
Kooperace a 

kompetice 
ČJ, AJ  ČJ, PČ ČJ 

 

 

Morální rozvoj 

 

  6 7 8 9 

I 
Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 
   ČJ 

J 
Hodnoty, postoje, 

praktická etika 
 VO VO  
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6.2     Výchova demokratického občana 

 

  6 7 8 9 

A 
Občanská společnost a 

škola 
 VO   

B 
Občan, občanská 

společnost a stát 
 VO D, VO D, VO 

C 
Formy participace 

občanů v polit. životě 
  D, VO D 

D 

Principy demokracie 

jako formy vládnutí a 

způsobu rozhodování 

D  D, VO D, VO 

 

 

6.3     Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 

  6 7 8 9 

A 
Evropa a svět nás 

zajímá 
AJ, ČJ ČJ  D, VO, DCJ 

B 
Objevujeme Evropu a 

svět 
IF Z, M, IF Z, AJ VO 

C Jsme Evropané  D  D 

 

 

6.4     Multikulturní výchova 

 

  6 7 8 9 

A Kulturní diference  D, HV  AJ 

B Lidské vztahy   D AJ 

C Etnický původ Z Z Z Z, D 

D Multikulturalita  IF ČJ, HV ČJ 

E 
Princip sociálního smíru 

a solidarity 
 D   
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6.5     Environmentální výchova 

 

  6 7 8 9 

A Ekosystémy PŘ Z   

B 
Základní podmínky 

života 
  CH  

C 

Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí 

  Z Z, CH 

D 
Vztah člověka k 

prostředí 
  PČ PŘ, VO 

 

 

6.6     Mediální výchova 

 

receptivní činnosti 

 

  6 7 8 9 

A 
Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení 
ČJ ČJ, VO   

B 

Interpretace vztahu 

mediálních sdělení a 

reality 

ČJ    

C 
Stavba mediálních 

sdělení 
IF IF IF IF 

D 
Vnímání autora 

mediálních sdělení 
IF IF VV ČJ, VV 

E 
Fungování a vliv médií 

ve společnosti 
  HV  

 

 

produktivní činnosti 

 

  6 7 8 9 

F 
Tvorba mediálního 

sdělení 
ČJ, IF ČJ, IF ČJ, IF ČJ, IF 

G 
Práce v realizačním 

týmu 
IF IF   
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Školní učební plán – 1. stupeň 
 

 

PŘEDMĚT 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. DH CELKEM 

ČESKÝ JAZYK A 

LITERATURA 
7+1 7+1 7+3 6+1 6+1 7 41 

ANGLICKÝ JAZYK 0+1 0+1 3 3 3 2 11 

MATEMATIKA 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 5 24 

INFORMATIKA 0 0 0 0 1 0 1 

PRVOUKA 2 2 2 0 0 0 6 

PŘÍRODOVĚDA 0 0 0 1+1 1+1 2 4 

VLASTIVĚDA 0 0 0 2 2 0 4 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1 1 1 1 1 0 5 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1 1 1 2 2 0 7 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 2 2 2 2 2 0 10 

PRAKTICKÉ ČINNOSTI 1 1 1 1 1 0 5 

CELKEM 21 21 25 25 26 16 118 

 

Poznámky:  

Výuka podle tohoto učebního plánu bude postupně nabíhat od 1. ročníku ve školním roce 

2016/17. 
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Školní učební plán – 2. stupeň 
 

 

PŘEDMĚT 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. DH CELKEM 

ČESKÝ JAZYK A 

LITERATURA 
4+1 4+1 3+1 4+1 4 20 

ANGLICKÝ JAZYK 3 3 3 3 0 12 

DALŠÍ CIZÍ JAZYK 0 0 3 3 0 6 

MATEMATIKA 3+1 4+1 4+1 4+1 4 17 

INFORMATIKA 1 0+1 0+1 0+1 3 4 

DĚJEPIS 2 2 2 1+1 1 8 

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 1+0+1 1 1 1 0 5 

FYZIKA 1+1 2 2 1+1 2 8 

CHEMIE 0 0 1+1 2 1 4 

PŘÍRODOPIS 2 2+1 1+0+1 1 1 9 

ZEMĚPIS 2 2 1 1+1 1 8 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1 1 1 0 0 3 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2 2 2 1 0 7 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 2 2 2 2 0 8 

PRAKTICKÉ ČINNOSTI 1 1 1 0+1 1 4 

CELKEM 29 30 32 31 18 122 

 

Poznámky:  

1. Výstupy vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví byly začleněny do předmětů Výchova 

k občanství, Přírodopis a Praktické činnosti. Jeho časová dotace byla rozdělena mezi 

předměty Výchova k občanství a Přírodopis. 

2. Výuka podle tohoto učebního plánu bude postupně nabíhat od 6. ročníku ve školním 

roce 2016/17. 
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Český jazyk a literatura 
 

Charakteristika 
 

      Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím 

procesu, má propedeutický charakter. Jejím cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních 

kompetencí. Umožňuje vnímat jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat, 

uplatňovat výsledky poznání i v jiných oborech. Kultivace jazykových dovedností a jejich 

využívání je nedílnou součástí všech vzdělávacích oblastí. 

 

Obsahové, organizační a časové vymezení 

 

      Vzdělávací obsah je rozdělen do tří oborů: Komunikační a slohová výchova, Jazyková 

výchova a Literární výchova. 

      V Komunikační a slohové výchově jsou žáci vedeni k vnímání a chápání různých 

jazykových sdělení, k čtení s porozuměním, ke kultivovanému psaní a mluvení. Žák se učí 

analyzovat a kriticky posuzovat obsah textu. 

     V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování 

spisovné podoby českého jazyka. Ty vedou žáky k přesnému a logickému myšlení a 

srozumitelnému vyjadřování. 

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

se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní 

názory o přečteném díle. Prožitky pozitivně ovlivní jejich postoje. 

Výuka bude probíhat v učebně. S žáky navštívíme knihovnu. Využijeme pro výuku 

představení v divadle. Budeme pracovat v muzeích i galeriích při exkurzích. Výuku doplníme 

vhodnými pořady DDM, besedami s osobnostmi (např. herci, politiky, spisovateli apod.) 

podle nabídkových programů a věku žáků.  

       Časová dotace na 1.stupni je v 1. a 2. ročníku 8 hodin, ve 3.ročníku 10 hodin, ve 4. a 

5.ročníku 7 hodin. V 6., 7. a 9.ročníku je přidělena dotace 5 hodin, v 8. ročníku 4 hodiny 

týdně.  

 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

 

Kompetence k učení 

 

Tvorbou projektů a využíváním skupinové práce učíme žáky vyhledávat potřebné informace z 

různých informačních zdrojů – z literatury, z novin a časopisů, z internetu. Na základě jejich 

třídění a zpracování je učíme odlišit podstatné od méně podstatného. 

Rozborem textu a srovnáváním je učíme posuzovat důležitost jednotlivých informací a 

informačních zdrojů. Při vyhledávání a třídění informací vedeme žáky k samostatnosti. 

Klademe důraz na práci s odbornou literaturou. 

Výkladem, diskusí, formou cvičení a skupinovou prací seznamujeme žáky  s různými 

metodami učení a jejich srovnáním jim pomáháme vybrat si metodu adekvátní jejich věku, 

nadání a schopnostem. Pracujeme s krásnou i odbornou literaturou. 

Procvičováním gramatických jevů, tematických okruhů, slovní zásoby, porozumění textu a 

tvorbou projektů vytváříme u žáků schopnost pracovat s výpočetní technikou. 
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Uplatněním deduktivních metod, prací ve skupinách či problémovými úlohami rozvíjíme 

logické myšlení žáků, jejich schopnost použít nabyté znalosti a dovednosti. 

Při práci s informacemi vedeme žáky ke správnému užívání odborných termínů, znaků a 

symbolů. Ve spojení s praktickou činností upevňujeme u žáků jejich znalost. 

Směřujeme žáky k posouzení vlastního pokroku a ke kritickému hodnocení svých výsledků v 

rámci hodnocení v předmětu. 

V hodinách literatury a slohu vedeme žáky k učení prostřednictvím vlastní tvorby a 

k rozvoji jejich jazykového a estetického cítění. 

 

 

Kompetence k řešení problémů 

 

Simulováním reálných situací vedeme žáky k samostatnému rozhodování a ke snaze řešit 

problémové situace. Využíváme metody skupinové i samostatné práce žáků při práci na 

projektech i na jejich prezentaci. S žáky konzultujeme možnost volby při výběru tématu. 

Zadáváním problémových úloh učíme žáky správně nacházet a formulovat problém. 

Diskusí nad nezdarem při řešení problémů vedeme žáky k práci s chybou a rozvíjení jejich 

sebekontroly. 

Učíme žáky prezentovat výsledky své práce písemnou, ústní i multimediální formou 

s akcentem na schopnost sebehodnocení. 

 

 

Kompetence komunikativní 

 

Přípravou mluvních cvičení, referátů z četby, didaktickými hrami, psaním dopisů učíme žáky 

formulovat své myšlenky a názory v logickém sledu. Vyžadujeme, aby se vyjadřovali 

výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu. 

Učíme je vhodně reagovat na promluvy druhých lidí, zapojujeme je do diskuse formou 

připravených i nepřipravených otázek. 

Snažíme se rozvíjet v žácích schopnost argumentovat vhodnými připomínkami. 

V literatuře je učíme číst s porozuměním, rozumět různým typům textů a záznamů, reagovat 

na ně. 

V hodinách slohu žáky učíme tvořivě reagovat na známé skutečnosti. 

Řízenými diskusemi vedeme žáky ke schopnosti otevřeně a vhodným způsobem sdělit vlastní 

názor, obhajovat jej a vhodně argumentovat. 

Přípravou písemného projevu vedeme žáky k formulaci svých myšlenek a názorů v logickém 

sledu. 

Ústním i písemným vyjadřováním vedeme žáky k prezentaci a hodnocení své práce. 

Využíváme k tomu referáty, písemné zápisy, soutěže, olympiády a projekty. 

Během hodin literatury a zvláště slohu využíváme informační a komunikační prostředky 

formou mluvních cvičení pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem. 

Při práci na projektech vedeme žáky k využívání médií. 

Prací s odbornou literaturou a na PC učíme žáky schopnosti vyhledávat, zpracovávat 

informace a následně je aplikovat při řešení konkrétních problémů. 

 

 

Kompetence sociální a personální 

 

Vedeme žáka, aby účinně spolupracoval ve skupině formou týmové spolupráce a pod 

vedením vyučujícího realisticky hodnotil své schopnosti pomocí srovnávání své práce i práce 
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ostatních. 

Vedeme žáky k získávání základů kooperace a týmové práce. 

Snažíme se naučit porovnávat jemu známou skutečnost s ukázkami z literatury a tím ho 

učíme mimo jiné i kladnému vztahu k rodině a k rodičům. 

Učíme žáky vystihnout své pocity, nálady a podělit se o ně. Posilujeme u žáků zdravé 

sebevědomí, fantazii, originalitu a dovednost realisticky zhodnotit své schopnosti. 

Učíme žáky vzájemné spolupráci i přes vzájemné odlišnosti, rozvoji komunikace, diskusi a 

asertivnímu chování. 

 

 

Kompetence občanské 

 

Četbou krásné i odborné literatury seznamujeme žáky s kulturním a historickým dědictvím, 

vedeme je k tomu, aby projevovali pozitivní postoj ke krásné literatuře , měli smysl pro 

kulturu a tvořivost, kterou uplatňují hlavně v hodinách slohu. Vedeme žáky k aktivnímu 

zapojení do kulturního dění formou divadelních představení. Četbou cizí literatury 

seznamujeme žáky se životem a názory jiných národů a ras a k tomu, aby je respektovali. 

Využíváme metody dramatické výchovy, skupinové práce. Diskutujeme se žáky o 

aktuálních problémech, rozvíjíme jejich zájem o veřejné záležitosti.  

Organizujeme soutěže a olympiády. 

 

 

Kompetence pracovní 

 

Během všech hodin českého jazyka učíme žáky vypěstovat si pracovní návyky přehledným 

a úpravným vedením sešitů, rozvržením pracovní plochy a jejího využití, udržováním pořádku 

na svém místě i ve třídě. Vedeme žáka k tomu, aby uměl požádat o pomoc, ale také dovedl 

pomoc poskytnout. Požadujeme dodržování dohodnuté kvality práce na základě předem 

stanovených kritérií. Utváříme u žáků schopnosti plánovat a provádět jejich pracovní činnosti 

a získané vědomosti dále zpracovávat a vyhodnocovat. 

 

 

Průřezová témata 

 

Osobnostní a sociální výchova  

 osobnostní rozvoj – sebepoznání a sebepojetí 

 osobnostní rozvoj – seberegulace a sebeorganizace 

 osobnostní rozvoj – psychohygiena 

 osobnostní rozvoj - kreativita 

 sociální rozvoj – poznávání lidí 

 sociální rozvoj - komunikace 

 sociální rozvoj – kooperace a kompetice 

 morální rozvoj – řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 morální rozvoj – hodnoty, postoje, praktická etika 

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 Evropa a svět nás zajímá   
 

Multikulturní výchova: 

 kulturní diference  
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 lidské vztahy 

 multikulturalita 

 princip sociálního smíru a solidarity 
 

Environmentální výchova: 

 Vztah člověka k prostředí 
 

 

 Mediální výchova: 

 kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 interpretace mediálních sdělení 

 stavba mediálního sdělení 

 vnímání autora 

 fungování a vliv medií ve společnosti 

 tvorba mediálního sdělení 
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Český jazyk – 1.stupeň (1. období) 
Komunikační a slohová výchova 

Očekávaný výstup 

ŠVP 
Roč. Školní výstupy Učivo 

Přesahy, vazby, 

PT 

1. Žák čte plynule 

s porozuměním texty 

přiměřeného rozsahu 

a náročnosti 

1. Žák čte pozorně a plynule 
jednoduché texty, zná orientační 

prvky v textu. 

Přípravná cvičení sluchová a 
zraková, správné čtení slabik a 

uvědomělé čtení snadných slov a 

krátkých vět se zřetelnou spisovnou 

výslovností. 

 

2. Žák čte plynule jednoduché věty, 

užívá správný slovní přízvuk, 
uplatňuje přirozenou intonaci. Čte 

tiše i hlasitě s porozuměním. 

Hlasité a tiché čtení, vyhledávání 

informací v textu, domýšlení 
příběhů, převyprávění příběhu. 

 

 

3. Žák čte plynule věty a souvětí, 

užívá správný větný přízvuk. 

Zvyšuje svoji čtenářskou rychlost 

při hlasitém i tichém čtení. Žák 
zaujme postoj k přečtenému textu. 

Čtení jako zdroj informací o světě i 

o sobě. Čtení vyhledávací. 

Vyjádření postoje k přečtenému 

textu. Orientace v textu. 

 

2. Žák porozumí 

písemným nebo 

mluveným pokynům 

přiměřené složitosti. 

1. Žák pracuje podle pokynů učitele. 
Pracuje podle jednoduchých 

písemných pokynů. 

Praktické naslouchání učiteli a 
spolužákům, pozorné vnímání 

textu. 

 

2. Žák samostatně pracuje podle 

pokynů učitele. Pracuje podle 

složitějších písemných pokynů. 

Hry a cvičení zaměřené na rozvoj 

pozornosti.  

 

3. Žák pracuje zcela samostatně 

podle písemných i ústních 

pokynů. 

Problémové a zábavné úlohy.  

3. Žák respektuje 

základní komunikační 

pravidla v rozhovoru. 

1. Žák se spisovně vyjadřuje z 

hlediska slovní zásoby, 
gramatické správnosti a kultury 

mluveného projevu. 

Krátké mluvené projevy (prosba, 

poděkování, omluva, blahopřání). 

PT-6.6 F 

Tvorba mediálního 
sdělení 

 

2. Žák respektuje základní formy 

společenského styku. Cvičí se ve 

schopnosti vypravovat a 

popisovat. 

Základní formy společenského 

styku, krátké souvislé projevy, 

komunikace v běžných životních 

situacích. 

PT-6.1 H 

Komunikace 

3. Žák dodržuje základní 

komunikační pravidla. 
 

 

Oslovení, zahájení a ukončení 

dialogu, střídání rolí mluvčího a 
posluchače. Zdvořilé vystupování. 

 

4. Žák pečlivě 

vyslovuje, opravuje 

svou nesprávnou nebo 

nedbalou výslovnost. 

1. Žák rozvíjí znělý hlas, artikuluje, 

hovoří srozumitelně. 

 

Říkadla, jazykolamy, dechová a 

hlasová cvičení. Výslovnost. 

 

2. Žák tvoří krátké souvislé projevy, 

přednáší básně, účastní se 

dramatizace pohádky. 

Výrazný přednes, dramatizace, 

intonace. 

 

3. Žák zvládá výslovnost všech 

hlásek. 

Předčítání, recitace. 

 

 

5. Žák v krátkých 

mluvených projevech 

správně dýchá a volí 

vhodné tempo řeči. 

1. Žák správně vyslovuje délky 

hlásek, mluví přiměřeným 
tempem.  

Čtení slabik, slov a jednoduchých 

vět. 
 

 

2. Žák zlepšuje svůj mluvený 
projev, dodržuje přiměřené tempo 

řeči. 

Krátké souvislé mluvené projevy.  

3. Žák zvládá základy techniky 

mluveného projevu. 

Žádost o informaci, podání 

informace, přivítání, rozloučení, 

přání, pozdravy, atd. 

 

6. Žák volí vhodné 

verbální i nonverbální 

prostředky řeči 

v běžných školních i 

mimoškolních 

situacích. 

1. Žák srozumitelně vyjádří svoji 

prosbu, přání, zkušenost. 

Krátká sdělení (prosba, poděkování, 

omluva) 
 

PT-6.4 B 

Lidské vztahy 
PT-6.4 E 

Princip sociálního 

smíru a solidarity 

2. Žák volí vhodné formy 

komunikace v běžných situacích. 

Nácvik běžných komunikačních 

situací. 

(oslovení, prosba, vypravování, 
popis) 
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3. Žák se vyjadřuje v závislosti na 
komunikační situaci. 

Volba vhodných jazykových 
prostředků. 

 

 

7. Žák na základě 

vlastních zážitků tvoří 

krátký mluvený 

projev. 

1. Žák vyjadřuje svoji zkušenost 

přiměřenými prostředky. 

         

Sdělení vlastního zážitku a 

zkušenosti. 

 

PT-6.1 B 

Sebepoznání a 

sebepojetí 

 2. Žák vypravuje souvisle svůj 

zážitek. 

Vyprávění, jednoduchý popis. 

3. Žák tvoří souvislý jazykový 

projev. 

Vyprávění, popis předmětů a 

činností. Výběr vhodných 

jazykových prostředků. 

8. Žák zvládá 

základní hygienické 

návyky spojené 

s psaním. 

1. Žák zvládá správné hygienické 

návyky při psaní: sezení, držení 
tužky, umístění sešitu a jeho 

sklon, hygienu zraku. 

Nácvik sezení, držení tužky, 

umístění sešitu atd. 
 

 

2.-3. OVO byl splněn v 1. r.   

9. Žák píše správné 

tvary písmen a číslic, 

správně spojuje 

písmena i slabiky, 

kontroluje vlastní 

písemný projev 

1. Žák píše písmena a číslic podle 
normy psaní ve větší velikosti a 

liniatuře, dodržuje sklon písmen, 

píše a spojuje písmena, slabiky a 

slova. Dodržuje správné pořadí 
písmen a úplnost slova. Převádí 

slova a věty z podoby mluvené do 

podoby psané. 

Přípravné cviky a činnosti pro 
uvolňování ruky, psaní jednotlivých 

prvků písmen a číslic, opis a přepis 

písmen, slabik a slov, jednoduchých 

vět, diktát, autodiktát. 

 

2. Žák píše písmena a číslice podle 

normy psaní v přirozené velikosti 

a liniatuře, spojuje písmena, 
slabiky a slabiky, zachovává 

rozestup písmen. Píše jednoduchý 

text, dodržuje požadavky na 

čitelnost, úhlednost, celkovou 
úpravu projevu.  

Nácvik psaní velkých tiskacích 

písmen pro výuku geometrie. 

Psaní psacích písmen podle 
tvarových skupin s důrazem na 

štíhlost písmen. 

 

3. Žák píše podle normy psaní 
v přirozené velikosti a liniatuře, 

s dodržením sklonu písma (75°) a 

rozestupů písmen. Píše čitelně, 

úhledně a přiměřeně hbitě. 
Provádí kontrolu vlastního 

písemného projevu. 

Upevňování správných tvarů 
písmen a číslic v souladu s normou 

psaní. Odstraňování individuálních 

nedostatků v kvalitativních i 

kvantitativních znacích písma. 
Automatizace psacího pohybu. 

Římské číslice. 

PT-6.6 B 
Interpretace 

vztahu mediálních 

sdělení a reality 

10. Žák píše věcně i 

formálně správně 

jednoduchá sdělení. 

1. Žák dodržuje správnost, čitelnost 

a úhlednost psaného projevu. 

Psaní velkých počátečních písmen 

vlastních jmen a prvního slova věty. 

 

2. Žák správně umísťuje diakritická 

znaménka, dodržuje jednotlivé 

tvary písmen, zvládá základní 

úpravu písemností (nadpis, 
odstavec). 

Adresa, přání, dopis. 

 

PT-6.1 D 

Psychohygiena 

3. Žák upevňuje správné tvary 
písmen a číslic v souladu 

s normou psaní. Odstraňuje 

individuální nedostatky písma. 

Jeho psací pohyb je 
automatizovaný. Píše čitelně. 

Popis jednoduchých předmětů a 
činností, využívání jednoduché 

osnovy. Vypravování. Popis.  

 

11. Žák seřadí 

ilustrace podle dějové 

posloupnosti a 

vypráví podle nich 

jednoduchý příběh. 

1. Žák reprodukuje jednoduchý text 
podle obrázkové osnovy. Všímá 

si spojitosti textu s ilustrací. 

Reprodukce textu, práce s 
obrázkovou osnovou. 

 

2. Žák seřadí obrázky podle dějové 

posloupnosti. Žák dodržuje 

posloupnost dějů na základě 
pozorování. 

 

Jednoduchý popis. Děj –základ 

vypravování. Orientace v textu. 

Domýšlení jednoduchých příběhů. 

 

3. Žák vypravuje podle názorných 

pomůcek, souvisle se vyjadřuje a 

klade otázky, popisuje 

jednoduché předměty i činnosti. 

Reprodukce textu, otázky a 

odpovědi, osnova textu. Popis, 

vypravování. 
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Jazyková výchova  

Očekávaný výstup ŠVP Roč. Školní výstupy Učivo 
Přesahy, 

vazby, PT 

12. Žák rozlišuje 

zvukovou a grafickou 

podobu slova, člení slova 

na hlásky, odlišuje dlouhé 

a krátké samohlásky. 

 

1. Žák rozlišuje větu, slovo, 
slabiku a hlásku z hlediska 

potřeb čtení a psaní. Poznává 

písmena abecedy ve vztahu 

k nim odpovídajícím hláskám. 

Hry se slovy, sluchové rozlišování hlásek, 
výslovnost samohlásek a souhlásek, 

souhláskových skupin. Doplňování 

znamének slabik. 

 

2. Žák se orientuje v rozdělení 

hlásek, tvoření slabik. Dodržuje 
správnou výslovnost. 

Rozdělení hlásek. Výslovnost a psaní 

dlouhých a krátkých samohlásek. 
Vyslovování a psaní souhlásek na konci a 

uvnitř slova.  

Abeceda. Řazení slov podle abecedy. 

 

3. Žák dodržuje správnou 

modulaci souvislé řeči (tempo, 

intonace, přízvuk). 

Intonace. Přízvuk.  

13. Žák porovnává 

významy slov, zvláště 

slova opačného významu 

a slova významem 

souřadná, nadřazená a 

podřazená, vyhledává 

v textu slova příbuzná. 

1. Žák tvoří k jednoduchým 

slovům slova opačného 
významu. 

Protiklady.  

2. Žák rozlišuje slova významem 
souřadná, nadřazená a 

podřazená. 

Třídění slov podle významu. Rozlišování 
nadřazenosti a podřazenosti slov. 

 

3. Žák určuje slova významem 

podobná, příbuzná a 

protikladná. 

Třídění slov podle významu. Slova 

příbuzná. 

 

14. Žák porovnává a třídí 

slova podle zobecněného 

významu – děj, věc, 

okolnost, vlastnost. 

 

1. OVO bude splněn v 2. r.   

2. Žák porovnává a třídí slova 

podle zobecněného významu – 

děj, věc, okolnost, vlastnost. 

Třídění slov z hlediska zobecnění jejich 

významu. 

 

 

3. OVO splněn v 2. r.   

15. Žák rozlišuje slovní 

druhy v základním tvaru. 

1. OVO bude splněn v 2.a 3.r.   

2. Žák poznává podstatná jména a 
slovesa a předložky v textu. 

Podstatná jména, slovesa, předložky. 
 

 

3. Žák rozlišuje slovní druhy 
kromě zájmen a příslovcí. Dělí 

slovní druhy na ohebné a 

neohebné. 

Slovní druhy. Tvary slov. 
 

 

16. Žák užívá v mluveném 

projevu správné 

gramatické tvary 

podstatných jmen, 

přídavných jmen a sloves. 

1. Žák se spisovně vyjadřuje z 

hlediska gramatické správnosti 

v rámci svých možností. 

Doplňovací jazyková cvičení.  

2. Žák se spisovně vyjadřuje 

v písemném i ústním projevu. 
Žák se cvičí ve schopnosti 

užívat správných tvarů slov. 

Mluvnická a stylistická cvičení zaměřená 

na tvoření správných tvarů podstatných a 
přídavných jmen a sloves. 

 

3. Žák pracuje s mluvnickými 

kategoriemi podstatných jmen, 

přídavných jmen a sloves. 

Rozlišování čísla jednotného a 

množného, rodu mužského, ženského a 

středního. Časování sloves. 

 

17. Žák spojuje věty do 

jednodušších souvětí 

vhodnými spojkami a 

jinými spojovacími 

výrazy. 

 

1. OVO bude splněn v 2.a 3.r.   

2. Žák pracuje s větou jako 

jednotkou projevu, používá 

spojky v souvětí i větě 

jednoduché, dodržuje pořádek 
slov ve větě. 

Věta jednoduchá a souvětí. Základní 

skladební dvojice. Spojky a jejich funkce. 

Pořádek vět. Pořádek slov ve větě. 

Spojování a oddělování vět. 

 

3. Žák odlišuje větu a souvětí. 
Určuje základní skladební 

dvojici. 

 

Věta a souvětí. Věta jednoduchá – stavba 
věty jednoduché. Základní skladební 

dvojice. Určování počtu vět v souvětí. 

Spojování vět a doplňování souvětí. 

 

18. Žák rozlišuje v textu 

druhy vět podle postoje 

mluvčího a k jejich 

vytvoření volí vhodné 

jazykové i zvukové 

prostředky. 

1. OVO bude splněn v 2.  r.   

2. Žák rozeznává věty podle 

postoje mluvčího. 

Druhy vět podle postoje mluvčího. 

Sestavování slov ve věty. 

 

3. OVO splněn v 2. r.   

19. Žák odůvodňuje a píše 

správně: i/y po tvrdých a 

měkkých souhláskách i po 

1. OVO bude splněn v 2.a 3.r.   

2. Žák odůvodňuje a píše správně: 

i/y po tvrdých a měkkých 

Třídění hlásek. Psaní i/y po měkkých a 

tvrdých souhláskách. Psaní skupin dě, tě, 
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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. 

souhláskách, dě, tě, ně, ú/ů, bě, 
pě, vě, mě- mimo morfologický 

šev. 

ně, bě, pě, vě, mě- mimo morfologický 
šev. Psaní ú/ů.  

3. Žák zvládá přehled i užívání 

vyjmenovaných slov a pravopis 

i/y po obojetných souhláskách.   

Psaní i/y po obojetných souhláskách 

uvnitř slov. 

 

Literární výchova  
Očekávaný výstup 

ŠVP 
Roč. Školní výstupy Učivo Přesahy, vazby, PT 

20. Žák čte a 

přednáší zpaměti 

ve vhodném 

frázování a tempu 

literární texty 

přiměřené věku. 

1. Žák čte plynule jednoduchý text 

s porozuměním. Recituje 

jednoduché básně a říkadla. 
 

Přednes básní a říkadel. Správné 

čtení slabik a uvědomělé čtení 

snadných slov a krátkých vět se 
zřetelnou spisovnou výslovností. 

 

2. Žák čte plynule s porozuměním 
složitější texty, recituje básně. 

Modulace souvislé řeči (tempo, 
intonace, přízvuk) 

 

3. Žák využívá získaných čtenářských 
dovedností a návyků při četbě 

vhodných textů. Recituje básnický 

text. 

Plynulé čtení souvětí a vět, členění 
textu, větný přízvuk, rychlé tiché 

čtení.  

 

21. Žák vyjadřuje 

své pocity 

z přečteného 

textu. 

1. Žák vyjadřuje pocity z četby, 

hodnotí vlastnosti postavy. 

Poznávání postav z pohádek. PT-6.1 J 

Hodnoty, postoje, 

praktická etika 

2. Žák hodnotí vlastnosti postav. Charakteristika a hodnocení postav.  

3. Žák vyjádří postoj k přečtenému 

textu. Doporučuje texty svým 

spolužákům. 

Hledání podstaty příběhu a jeho 

smysl, charakteristika literární 

postavy, atmosféra příběhu, vlastní 
postoj ke knize. 

 

22. Žák rozlišuje 

vyjadřování  

v próze a ve 

verších, odlišuje 

pohádku od 

ostatních 

vyprávění. 

1. 

 

 

Žák poslouchá literární texty pro 
děti a mládež. Recituje kratší 

básnický text, orientuje se ve 

Slabikáři, čítance. 

Čtení ukázek ze Slabikáře, čítanek, 
časopisů a dětských knih. 

 

 

2. 

 

 

 

Žák se seznamuje se základy 

literatury ( poezie, próza, divadlo, 

výtvarný doprovod) 

Osvojení pojmů: 

- báseň, verš, rým, rytmus, přízvuk, 

přednes 
- vyprávění, vypravěč, příběh, děj 

- jeviště, herec, divák, loutky 

- ilustrace, ilustrátor                    

 

3. 

 

 

Žák se seznamuje se základy 

literatury ( poezie, próza, divadlo, 

literatura umělecká a věcná, 
skutečnost a její umělecké 

vyjádření, autor a jeho fantazie, 

výtvarný doprovod) 

Osvojení pojmů: 

- báseň s dějem, přirovnání, 

zosobnění 
- pověst, povídka, postava, děj, 

prostředí 

- dějství (jednání), herec 

ilustrace, ilustrátor 

 

23. Žák pracuje 

tvořivě 

s literárním 

textem podle 

pokynů učitele a 

podle svých 

schopností. 

1. 

 

 

Žák poslouchá literární texty pro 

děti a mládež 

Rozpočítávadla, hádanky, říkadla, 

přísloví, básně pro děti a o dětech, 
přednes říkadel, krátkých básní, 

vyprávění, pohádka 

 

2. 

 

Žák poslouchá četbu poezie a 

prózy, recituje báseň, domýšlí 

jednoduché příběhy, převypráví 

příběh, orientuje se v textu, všímá si 
spojitosti textu s ilustrací. 

Dramatizace pohádky nebo 

povídky, řešení hádanek a slovních 

hříček, přednes básní, vyprávění 

pohádek a povídek o dětech. 

 

3. 

 

Žák vypráví pohádku nebo povídku, 

přednáší báseň nebo úryvek prózy, 

dramatizuje pohádku, povídku nebo 

báseň s dějem.   
 

 

Hledání podstaty příběhu a jeho 

smysl, charakteristika literárních 

postav, líčení atmosféry příběhu. 
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Český jazyk – 1. stupeň (2. období) 
Komunikační a slohová výchova 
Očekávaný výstup ŠVP Roč. Školní výstupy Učivo Přesahy, vazby, PT 

1. Žák čte 

s porozuměním 

přiměřeně náročné 

texty potichu i nahlas 

 

4. Žák čte plynule, chápe 

obsah přečteného  textu. 

Praktické čtení (technika čtení, 

čtení pozorné, plynulé, znalost 
orientačních prvků v textu) 

 

5. Žák reprodukuje obsah 
přečteného. 

Věcné čtení (čtení jako zdroj 
informací, čtení vyhledávací, 

klíčová slova) 

 

2. Žák rozlišuje 

podstatné a okrajové 

informace v textu 

vhodném pro daný věk, 

podstatné informace 

zaznamenává 

4. Žák rozlišuje podstatné a 

nepodstatné informace 

Klíčová slova, hlavní myšlenka 

textu. 

 

5. Žák vyhledává a 

zaznamenává podstatné 

informace.         

Výpisek  

3. Žák posuzuje úplnost 

či neúplnost 

jednoduchého sdělení 

4. Žák odliší úplné sdělení od 

neúplného. 

Oznámení, pozvánka.  

5. Žák doplní neúplné sdělení. 

Sestaví jednoduché sdělení. 

Vzkaz, inzerát, přihláška  

4. Žák reprodukuje 

obsah přiměřeně 

složitého sdělení a 

zapamatuje si z něj 

podstatná fakta. 

4. Žák čte  s porozuměním, 

vlastními slovy sdělí 

stručný obsah 

Čtení s porozuměním, 

reprodukce textu. 

 

5. Žák čte s porozuměním 

náročnější texty. 

Čtení s porozuměním, 

reprodukce textu. 

 

5. Žák vede správně 

dialog, telefonický 

rozhovor, zanechá 

vzkaz na záznamníku. 

4. Žák ovládá pravidla 

správného telefonování, 

vede správně dialog 
s blízkými osobami.  

Telefonický rozhovor, dialog. 

Základní kom. pravidla. 

 

5. Žák formuluje jednoduchý 
vzkaz na záznamníku. 

Vzkaz. 
 

 

6. Žák rozpoznává 

manipulativní 

komunikaci v reklamě 

4. Žák  vnímá výstavbu  a 
smysl reklamního sdělení 

Reklama v mediálních 
prostředcích, stránka zvuková a 

grafická. 

PT-6.6A 
Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení 

5. Žák vysvětlí manipulativní 

komunikaci v reklamě. 

Vhodné prostředky při tvorbě 

reklam. 

PT-6.6.E 

Fungování a vliv médií ve 

společnosti  

7. Žák volí náležitou 

intonaci, přízvuk, pauzy 

a tempo podle svého 

komunikačního záměru. 

4. Žák používá náležitou 

intonaci a přízvuk. 

Základy techniky mluveného 

projevu – dýchání, tvoření 

hlasu, výslovnost. 

 

5. Žák uvědoměle volí tempo 

řeči a pauzy. Vhodně  
používá větný přízvuk.  

Členění vět, frázování, síla a 

barva hlasu. 

 

8. Žák rozlišuje 

spisovnou a 

nespisovnou výslovnost 

a vhodně ji užívá podle 

komunikační situace. 

4. Žák rozlišuje spisovnou, 
hovorovou a nespisovnou 

řeč. 

Hovorová a nespisovná řeč, 
komunikační žánry. 

 

5. Žák nahradí vhodnými 

výrazovými prostředky řeč 

hovorovou a nespisovnou. 

Mluva spisovná a nespisovná, 

slovní zásoba. 

 

9. Žák píše správně po 

stránce obsahové i 

formální jednoduché 

komunikační žánry. 

4. Žák sestaví jednoduché 

komunikační žánry:  

Adresa, blahopřání, pozdrav 

z prázdnin, pozvánka, vzkaz, 

jednoduché tiskopisy. 

 

5. Žák sestaví náročnější 

komunikační žánry. 

Zpráva, oznámení, inzerát, 

dopis, popis.  

PT-6.6.C 

Stavba mediálních sdělení 
 

10. Žák sestaví osnovu 

vyprávění a na jejím 

základě vytváří krátký 

mluvený nebo písemný 

projev s dodržením 

časové posloupnosti. 

4. Žák se orientuje ve stavbě 
textu, člení text na odstavce. 

Stavba textu, odstavec, osnova. PT-6.1.C 
Seberegulace a 

sebeorganizace  

5. Žák na základě sestavené 

osnovy  vytvoří text.  

 

Osnova, vypravování, popis 

děje. 
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Jazyková výchova  

Očekávaný výstup ŠVP Roč. Školní výstupy Učivo 
Přesahy, 

vazby, PT 

11. Žák porovnává 

významy slov, zvláště 

slova stejného nebo 

podobného významu a 

slova vícevýznamová. 

4. Žák třídí slova podle významu, 
odlišuje slova stejného a podobného 

významu 

Význam slov – slova opačného a 
stejného významu 

Vazba A(4.r) 

5. Žák rozpozná slova 

mnohovýznamová, použije je ve 

větách 

Slova mnohovýznamová a citově 

zabarvená 

 

12. Žák rozlišuje ve 

slově kořen, část 

příponovou, 

předponovou a 

koncovku. 

4. Žák označí kořen, část příponovou a 

předponovou a zvládá pravopis těchto 

slov (předpony s-, z-, vz-, slova 
s příponou –ní, -ný, souhláskové 

skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně) 

Žák pozná a dokáže odvodit slova 

příbuzná. 

Kořen, část příponová a 

předponová. 

 

5. Žák odliší v příponové části 

koncovku. 

Část příponová, koncovka.  

13. Žák určuje slovní 

druhy 

plnovýznamových slov a 

využívá je v gramaticky 

správných tvarech ve 

svém mluveném 

projevu. 

4. Žák přiřadí slova ke slovnímu druhu  Slovní druhy, tvary slov  

5. Žák určí druhy  slov v kontextu věty.  

Zvládá pravopis předložek s, se, z, ze. 

U podstatných a přídavných jmen žák 
určí mluvnické kategorie. U sloves 

žák rozlišuje způsob oznamovací, 

rozkazovací (umí vytvořit) a 

podmiňovací, dále rozliší čas, určí 
osobu a číslo. Z infinitivu žák vytvoří 

požadovaný slovesný tvar. 

Žák rozliší druhy zájmen a číslovek 

v základním tvaru. Skloňuje zájmeno 

já a dokáže správně použít jeho tvary 

v textu. 

Slovnědruhová příslušnost slova ve 

větě 

 

14. Žák rozlišuje slova 

spisovná a jejich 

nespisovné tvary. 

 

4. Žák rozliší spisovné a nespisovné  

slovo 

Spisovná a nespisovná slovní 

zásoba 

 

5. Žák vhodně používá spisovná a 

nespisovná slova dle komunikační 

situace 

Obecná čeština, slova hovorová  

15. Žák vyhledává 

základní skladební 

dvojici a v neúplné  

základní skladební 

dvojici označuje základ 

věty. 

 

4. Žák vyhledá a označí základní 

skladební dvojici  v jednoduché 

dvojčlenné větě 

Podmět a přísudek  

5. Žák vyhledá a označí základní 

skladební dvojici v souvětí 

Podmět vyjádřený a nevyjádřený, 

podmět všeobecný 

 

16. Žák odlišuje větu 

jednoduchou a souvětí, 

vhodně změní větu 

jednoduchou v souvětí. 

 

4. Žák odliší větu  jednoduchou a 

souvětí, určí počet vět v souvětí. 

Věta jednoduchá, souvětí  

5. Žák transformuje větu jednoduchou 

v souvětí. 

Souvětí, spojovací výrazy  

17. Žák užívá vhodných 

spojovacích výrazů, 

podle potřeby projevu 

je obměňuje. 

 

4. Žák vybírá vhodné spojovací výrazy. Spojky a spojovací výrazy  

5. Žák nahradí vhodným způsobem 

spojovací výraz. 

Spojky a spojovací výrazy 

v kontextu větného celku 

 

18. Žák píše správně i/y 

ve slovech po 

obojetných 

souhláskách. 

 

 

 

4. Žák zdůvodňuje pravopis i/y v kořenu 

slova 

Vyjmenovaná slova  

Žák rozlišuje i/y v koncovce 

podstatného jména podle vzoru 

Mluvnické kategorie podstatných 

jmen, vzory 

Žák odůvodní koncovku v příčestí 

minulém 

Základní pravidla pro shodu 

podmětu s přísudkem  

Žák správně píše koncovky 

v přítomném čase sloves 

Časování sloves v přítomném čase 

5. Žák bezpečně ovládá pravopis i/y u 

vyjmenovaných slov  

Vyjmenovaná slova   

Žák určí i/y v koncovce podstatných 

jmen 

Vzory podstatných jmen 
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Žák správně píše koncovku v příčestí 
minulém 

Shoda podmětu s přísudkem 

Žák rozliší přídavná jména tvrdá a 
měkká, přiřadí je ke vzoru a odvodí 

koncovku jednotného i množného 

čísla ( mořský/mořští) 

Žák pozná přídavná jména 
přivlastňovací 

Přídavná jména tvrdá a měkká, 
vzory mladý, jarní 

Přídavná jména přivlastňovací 

19. Žák zvládá základní 

příklady syntaktického 

pravopisu. 

 

4. Žák aplikuje poznatky o shodě 

přísudku s podmětem. 

Shoda podmětu s přísudkem  

5. Žák uvědoměle používá pravidla pro 
psaní koncovek v příčestí minulém. 

Shoda podmětu s přísudkem  

Literární výchova  
Očekávaný výstup ŠVP Roč. Školní výstupy Učivo Přesahy, vazby, PT 

20.Žák vyjadřuje své 

dojmy z četby a 

zaznamenává je. 

4. Žák vyjádří své dojmy z četby, 

odpoví na jednoduché otázky. 

Zážitkové čtení a naslouchání, 

nalézání příčin věcí  a 

porozumění jim. 

 

5. Žák přiměřenou formou 

zaznamenává  zážitky z četby. 

Poslech literárních textů, 

individuální četba. 

PT-6.3 A 

Evropa a svět nás 

zajímá  
 

21.Žák volně 

reprodukuje text podle 

svých schopností, tvoří 

vlastní literární text na 

dané téma. 

4. Žák reprodukuje text a ilustruje 
jej. 

Tvořivá činnost s literárním 
textem, reprodukce. 

 

5. Žák tvoří vlastní literární text  
na dané téma. 

 

Výstavba literárního textu 
(pohádka, povídka, bajka, báseň) 

PT-6.4 A 
Kulturní diference  

22.Žák rozlišuje různé 

typy uměleckých a 

neuměleckých textů. 

4. Žák si všímá rozdílů zpracování 

textů dětské literatury. 

Pohádka, pověst, povídka, 

říkanka, hádanka, rozpočitadlo. 

 

5. Žák zařazuje texty dětské 

literatury k jednotlivým 

žánrům. 

Próza s dětským hrdinou, bajka, 

báseň. 

 

23.Žák při 

jednoduchém rozboru 

literárních textů 

používá elementární 

literární pojmy. 

4. Žák používá při rozboru 

literárního díla základní literární 

pojmy: poezie, próza, verš, rým. 

Poezie, próza, verš, rým. PT-6.1 I 

Řešení problémů a 

rozhodovací 
dovednosti 

5. Žák používá při rozboru 
literárního díla základní literární 

pojmy: druhy rýmu, básnické 

výrazy, přirovnání, divadelní 

představení, herec, režisér, 
 

Druhy rýmu, básnické výrazy, 
přirovnání, divadelní představení, 

herec, režisér. 
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Český jazyk – 2. stupeň 
Komunikační a slohová výchova 

Očekávaný 

výstup ŠVP 
Roč. Školní výstupy Učivo Přesahy, vazby, PT 

1. Žák odlišuje 

ve čteném nebo 

slyšeném textu 

fakta od názorů 

a hodnocení, 

ověřuje fakta 

pomocí otázek 

nebo 

porovnáváním 

s dostupnými 

informačními 

zdroji 

6. Žák odlišuje ve čteném a 
slyšeném textu fakta od názorů a 

hodnocení 

Zpráva, oznámení, dopis, popis děje, 
popis prostý 

PT- 6.6 A 
Kritické čtení 

 

7. Žák ověřuje fakta pomocí otázek 

Odlišuje fakta od názorů 

Výtah, žádost, popis prostý, popis děje 

 

PT- 6.1 H 

Komunikace 

 

8. Žák porovnává fakta 

s dostupnými informačními zdroji 

Charakteristika, výtah, výklad PT- 6.1 E  

Kreativita  

 

9. Žák rozumí práci s fakty a umí je 

vyhledávat v dostupných 
informačních zdrojích 

Výklad, úvaha PT- 6.6 F 

Tvorba mediálního 
sdělení 

Přesah If-9.roč. 

2. Žák rozlišuje 

subjektivní a 

objektivní 

sdělení a 

komunikační 

záměr partnera  

v hovoru 

6. Žák rozliší objektivní sdělení od 

subjektivního 

Komunikační normy 

Vztah k sobě samému i k druhým 

Zpráva, oznámení, dopis, vypravování, 

popis (předmětu, děje, postavy, 
pracovního postupu) 

PT– 6.3 A 

Myšlení 

v evropských a 

globálních 
souvislostech  

7. Žák tvoří objektivní sdělení Základní mluvené žánry podle 
komunikační situace (vypravování, 

popis, charakteristika, životopis) 

PT– 6.3 A 
Evropa a svět nás 

zajímá 

 

8. Žák poznává a tvoří subjektivně 

zabarvená sdělení rozlišuje od 

objektivních 

Komunikační žánry – připravený i 

nepřipravený projev s poznámkami i 

bez nich 
Subjektivně zabarvený popis, 

charakteristika, výklad, úvaha 

PT– 6.1 CH 

Kooperace a 

kompetice 
 

9. Žák hodnotí komunikační záměr 

partnera v hovoru. Používá a 

hodnotí objektivní a subjektivní 

sdělení 

Diskuse, výklad, úvaha 

(Opakování 6.-9.) 

PT– 6.1 CH 

Kooperace a 

kompetice 

PT – 6.6 F 
Tvorba mediálního 

sdělení 

3. Žák 

rozpoznává 

manipulativní 

komunikaci  

v masmédiích a 

zaujímá k ní 

kritický postoj 

6. Žák pochopí komunikační záměr 

mluvčího 

Komunikační záměr mluvčího 

Rozdíl mezi reklamou a zprávou, 

faktickým a fiktivním obsahem 

 

PT- 6.6 B 

Interpretace vztahu 

mediálních sdělení a 

reality 

7. OVO splněno v 6., 8. 9. roč.   

8. Žák identifikuje  společensky 

významné hodnoty v textu a 

prvky signalizující hodnotu, o 
kterou se opírá 

Realita a zobrazovaný stereotyp PT- 6.1 F 

Poznávání lidí 

 

9. Žák identifikuje zjednodušené 
mediální sdělení a vyjádří postoj 

ke sdělovanému obsahu 

Zpravodajství 
Reklama 

Zábava 

 

4. Žák se 

dorozumívá 

kultivovaně, 

výstižně, 

jazykovými 

prostředky 

vhodnými pro 

danou 

komunikační 

situaci 

 

6. Žák volí různé jazykové 

prostředky podle mluveného 

žánru 

Technika mluveného projevu 

Omluva, prosba, pozdrav 

PT- 6.1 H 

Komunikace  

 

7. Žák užívá jazykové prostředky 

přiměřené komunikační situaci 

Projev připravený, nepřipravený, 

spisovný, nespisovný 

Odmítání, informování, žádost 

PT- 6.1 H 

Komunikace  

 

8. Žák předvede užívání vhodných 
komunikačních prostředků 

přiměřených komunikační situaci 

Nonverbální komunikační prostředky 
Vysvětlování, vyjednávání, 

přesvědčování 

Dialog 

PT- 6.1 H 
Komunikace  

 

 

9. Žák zvolí vhodné komunikační 

prostředky přiměřené 

komunikační situaci 

Paralingvální komunikační prostředky 

Diskuse 

PT- 6.1 H  

Komunikace  

 

5. Žák odlišuje 

spisovný a 

nespisovný 

6. Žák vnímá spisovný a nespisovný 

jazyk v komunikačním záměru 
 

Spisovné a nespisovné jazykové 

prostředky 
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projev a vhodně 

užívá spisovné 

jazykové 

prostředky 

vzhledem ke 

svému 

komunikačnímu 

záměru 

7. Žák používá vhodně spisovné a 
nespisovné prostředky 

v komunikačním záměru 

Spisovné a nespisovné prostředky 
v komunikačním záměru 

Výběr a kombinace slov, obrazů, zvuků 

z hlediska záměru a hodnotového 

významu 

 

8. 

 

Žák hodnotí komunikační záměr a 

používá vhodné prostředky 
spisovné a nespisovné 

Různé komunikační záměry a jazykové 

prostředky: pravda, lež, předstírání       
v komunikaci 

PT– 6.1 H 

Komunikace 
 

 

9. Žák vhodně reaguje na 

komunikační záměr 

Schopnost empatie, hodnocení a volba 

vhodných prostředků v komunikačním 

záměru: pravda, lež, předstírání 

PT– 6.1 I 

Řešení problémů a 

rozhodovací 

dovednosti 

6. Žák 

v mluveném 

projevu 

připraveném i 

improvizovaném 

vhodně užívá 

verbálních, 

nonverbálních i 

paralingválních 

prostředků řeči 

6. Žák v mluveném projevu 

připraveném užívá vhodných 
verbálních prostředků 

Naslouchání praktické 

Nonverbální prostředky v komunikaci 

PT– 6.1 CH 

Kooperace a 
kompetice 

7. Žák vnímá nonverbální a 
paraligvální prostředky, učí se je 

vhodně užívat 

 

Intonace, pauzy, spisovná výslovnost, 
přízvuk ve čteném i mluveném projevu. 

Naslouchání věcné i zážitkové 

 

8. Žák v improvizovaném i 

připraveném projevu hodnotí 

vhodnost užití verbálních a 
nonverbálních i paralingválních 

prostředků 

Naslouchání kritické 

Výchova k empatii 

 

9. Žák hodnotí verbální a 

nonverbální i paralingvální 

prostředky (např. jako zdroj 

humoru) 

Zásady kultivovaného projevu  

7. Žák se 

zapojuje do 

diskuse, řídí ji a 

využívá zásad 

komunikace a 

pravidel dialogu 

6. Žák získává dovednost diskutovat Komunikační normy PT- 6.1 H 

Komunikace 

7. Žák rozvíjí schopnost diskutovat 

a využívá zásad komunikace 

Kultivovaný projev PT- 6.1 E 

Kreativita  

8. Žák se zapojuje do diskuse a 

dodržuje pravidla dialogu 

Vyjednávání, vysvětlování PT– 6.1 H 

Komunikace  

9. Žák řídí diskusi Diskuse PT– 6.1 H 

Komunikace  

8. Žák využívá 

základy 

studijního čtení 

– vyhledává 

klíčová slova, 

formuluje hlavní 

myšlenky textu, 

vytvoří otázky a 

stručné 

poznámky, 

výpisky nebo 

výtah 

z přečteného 

textu; 

samostatně 

připraví a 

s oporou o text 

přednese referát 

6. Žák vyhledává klíčová slova, 

formuluje hlavní myšlenky 
jednoduchého textu, vytvoří 

otázky 

Osnova 

Čtení věcné, studijní 

Návštěva knihovny 

7. Žák vytvoří stručné poznámky a 

výpisky z přečteného textu 

Výpisky 

Čtení – zdroj informací 

PT- 6.6 A 

Kritické čtení a 

vnímání mediálního 

sdělení 

8. Žák rozliší výpisek a výtah a umí 

ho vytvořit 

Výpisek, výtah 

Čtení vyhledávací 
Vyhledávání informací z různých 

zdrojů 

Návštěva muzea 

Exkurze 

9. Žák samostatně připraví a 

s oporou o text přednese referát 

Čtení kritické, analytické, hodnotící 

Vnímaní, interpretování, hodnocení 

artefaktů umělecké a mediální produkce 

 

9. Žák uspořádá 

informace 

v textu 

s ohledem na 

jeho účel, 

vytvoří 

koherentní text 

s dodržováním 

pravidel 

mezivětného 

navozování 

6. Žák uspořádá informace v textu 

s ohledem na jeho účel 

Jazyk a styl 

Základní slohové postupy a žánry 

PT- 6.1 CH 

Kooperace a 
kompetice 

7. Žák vytvoří koherentní text, 

uspořádá informace v textu  

s ohledem na jeho účel 

Vlastní tvořivé psaní PT- 6.1 E 

Kreativita  

 

8. Žák uspořádá informace v textu 

s ohledem na jeho účel 

s dodržováním pravidel 
mezivětného navazování a vytvoří 

koherentní text 

Vyjádření postoje ke sdělovanému 

obsahu 
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9. Žák vytvoří koherentní text a 
hodnotí ho z hlediska dodržování  

pravidel 

Tvořivé psaní PT- 6.6 D 
Vnímání autora 

mediálního sdělení 

10. Žák využívá 

poznatků o 

jazyce a stylu ke 

gramaticky i 

věcně 

správnému 

písemnému 

projevu a 

k tvořivé práci         

s textem nebo i 

k vlastnímu 

tvořivému psaní 

na základě svých 

dispozic a 

osobních zájmů 

6. Žák se snaží o gramaticky a věcně 

správný písemný projev 

Slohové postupy a žánry 

Výpisek, soukromý dopis, popis prostý, 

popis děje, zpráva 

 

7. Žák tvořivě pracuje s textem Postoj ke sdělovanému obsahu 

Výtah, žádost 

 

8. Žák hodnotí práci s textem a 

hledá možnosti tvořivého psaní 

Charakteristika, subjektivně zabarvený 

popis, výtah, výklad, úvaha 

PT- 6.1 B 

Sebepoznání a 

sebepojetí 
 

9. Žák na základě svých dispozic a 
osobních zájmů využívá poznatků 

o jazyce a stylu k tvořivému psaní 

Opakování slohových postupů a žánrů 
Výklad, úvaha, vypravování 

 

Jazyková výchova  
Očekávaný 

výstup ŠVP 
Roč. Školní výstupy Učivo 

Přesahy, 

vazby, PT 

11. Žák spisovně 

vyslovuje česká 

a běžně užívaná 

cizí slova. 

6. Žák spisovně vyslovuje česká slova,  
čte se správným přízvukem, označí přízvuk 

hlavní a vedlejší, čte se správnou intonací, 

čte, přednáší vhodným tempem, člení text 

(projev) na úseky 

Zvuková stránka jazyka 
- zásady spisovné výslovnosti, čtení 

zdvojených souhlásek 

- modulace souvislé řeči (přízvuk 

slovní a větný) 
- intonace 

- členění souvislé řeči (pauzy, 

frázování) 

PT-6.1 H 
Komunikace  

Vazba A 

(3.,4.,5.,7. r) 

 

7. OV splněn v 6., 8. a 9. r.    

8. Žák spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí 

slova. 

Slova přejatá 

výslovnost 

Vazba Hv 

(6.- 9.r) 

9. Žák správně vyslovuje složitější skupiny 

hlásek ve slovech, čte se správným 

přízvukem a větnou melodií, u vybraných 

slov označí hlavní a vedlejší přízvuk 

Zvuková stránka jazyka 

- hlásky 

- spodoba znělosti 

- slova neslabičná 
přízvuk, větná melodie 

 

12. Žák rozlišuje 

a příklady 

v textu dokládá 

nejdůležitější 

způsoby 

obohacování 

slovní zásoby a 

zásady tvoření 

českých slov, 

rozpoznává 

přenesená 

pojmenování, 

zvláště ve 

frazémech. 

6. Žák správně píše, doplňuje v textu 
předpony s-, z-, vz-; skupiny bě/bje, vě/vje, 

pě, mě/mně, odůvodní. 

předpony s-, z-, vz-; skupiny bě/bje, 
vě/vje, pě, mě/mně 

 

7. Žák rozpozná přenesená pojmenování, 

slova jednoznačná a mnohoznačná, 

synonyma, antonyma, homonyma, vyhledá 

v textu odborné názvy, slova citově 
zabarvená, rčení, doloží v textu způsoby 

obohacování slovní zásoby – vyhledá 

příklady, rozliší zásady tvoření slov, 

vyhledá v textu příklady slov odvozených, 
složených, zkratkových. 

Nauka o významu slov  

- slovo a sousloví 

- slova jednoznačná a mnohoznačná 

- synonyma, antonyma, homonyma 
- odborné názvy, názvosloví 

- slova citově zabarvená, rčení 

Nauka o tvoření slov 

- obohacování slovní zásoby 
- tvoření slov – odvozování, skládání, 

zkracování (slova zkratková x 

zkratky) 

PT-6.1 E 

Kreativita  

8. Žák zdůvodní, jak bylo dané slovo 

vytvořeno, vyhledá v textu příklady 

odvozování, skládání, zkracování, vyhledá 
v textu příklady odvozování, skládání, 

zkracování, rozpozná v textu slova cizího 

původu, samostatně pracuje s jazykovými 
příručkami – zjišťuje původ slov, jejich 

význam a výslovnost, nahrazuje cizí slova 

českými, spisovně vyslovuje běžně užívaná 

cizí slova, doplní do textu přejatá slova, cizí 
jména v náležitých tvarech.  

Nauka o tvoření slov 

- obohacování slovní zásoby 

- odvozování 
- skládání 

- zkracování 

- slova přejatá 
- přejímání slov z cizích jazyků 

- výslovnost 

- pravopis 

- tvarosloví – podstatná jména 
- skloňování přejatých podstatných 

jmen a cizích jmen vlastních 
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9. Žák vlastními slovy vysvětlí, co je to slovo 
a sousloví, vybere z textu odborné názvy, 

odhadne, která slova patří k jádru slovní 

zásoby, k daným slovům tvoří synonyma, 

antonyma, homonyma, u vybraných slov 
označí slovní základ, uvede příklady 

mezinárodních slov, u vybraných slov 

označí kořen, předponu, příponu, 

koncovku, vyhledá v textu slova vytvořená 

odvozováním, skládáním, zkracováním, od 

vybraných slov tvoří nová slova 

odvozováním, skládáním, zkracováním. 

Slovní zásoba a význam slova 
- slovo a sousloví 

- jádro a rozvoj slovní  

   zásoby    

- odborné názvy 
- synonyma, homonyma, 

  antonyma 

- význam slovního základu – 

druhotný a obrazný 

- slova domácí a 

  mezinárodní 

Tvoření slov 

- stavba slova – kořen, 
  předpona, přípona, 

  koncovka 

- odvozování, skládání, 

  zkracování 

 

13. Žák 

samostatně 

pracuje 

s Pravidly 

českého 

pravopisu, se 

Slovníkem 

spisovné češtiny 

a s dalšími 

slovníky a 

příručkami. 

 

6. Žák pracuje s Pravidly českého pravopisu, 

Slovníkem spisovné češtiny a Stručnou 
mluvnicí českou. 

Úvod o českém jazyce 

- jazykové příručky, používání 
jazykových příruček 

 

7. Žák vyhledává potřebná poučení 
v Pravidlech českého pravopisu, Slovníku 

spisovné češtiny, Stručné mluvnicí české a 

Slovníku cizích slov 

Pravopis 
- koncovky podstatných a přídavných 

jmen 

- zájmena (ji/jí, její/jejich, naší/naši, 

mě/mně) 
- číslovky, slovesa 

- příslovce a příslovečné spřežky 

- psaní velkých písmen 

Nauka o významu slov 
- slovo a sousloví 

- slova jednoznačná a mnohoznačná 

- synonyma, antonyma, homonyma 

- odborné názvy, názvosloví 
slova citově zabarvená, rčení 

PT-6.3 A 
Evropa a 

svět nás 

zajímá  

 
 

8. Žák samostatně pracuje s jazykovými 
příručkami – zjišťuje původ slov, jejich 

význam a výslovnost, vyhledá informace 

v Pravidlech českého pravopisu. 

Slova přejatá 
- přejímání slov z cizích jazyků 

- výslovnost 

- pravopis 

- skloňování 

 

9. Žák samostatně pracuje s jazykovými 

příručkami. 

Jazykové příručky 

- používání jazykových příruček 

 

14.  Žák správně 

třídí slovní 

druhy, tvoří 

spisovné tvary 

slov a vědomě 

jich používá ve 

vhodné 

komunikační 

situaci. 

 

6. Žák vyjmenuje slovní druhy, vysvětlí, co 

znamená, že je slovo ohebné, neohebné a 
vyjmenuje, které slovní druhy jsou ohebné 

a které neohebné, správně třídí slovní 

druhy, tvoří spisovné tvary podstatných 

jmen a využívá je v mluveném projevu, 
rozliší podstatná jména konkrétní a 

abstraktní, určí podstatná jména hromadná, 

pomnožná a látková, u podstatných jmen 

určí mluvnické číslo, rozliší jména obecná a 
vlastní, u jmen vlastních píše velké písmeno 

(podle pravidel pravopisu), skloňuje osobní 

jména, tvoří správné tvary a vědomě jich 

používá v písemném i mluveném projevu, 
skloňuje místní názvy, tvoří správné tvary, 

správně skloňuje jména a názvy v regionu, 

určí druhy přídavných jmen, tvoří spisovné 
tvary přídavných jmen a užívá je ve svém 

mluveném projevu, doplní správně 

v koncovkách přídavných jmen i/y, vysvětlí 

proč, v písemném projevu zvládá pravopis 
přídavných jmen, tvoří jmenné tvary 

přídavných jmen, vyhledá tyto tvary 

v textu, správně stupňuje přídavná jména, 

vysvětlí, kterými slovotvornými prostředky 
tvoří 2. a 3. stupeň, doplní správně –ě-/-ně- 

Slovní druhy, pravopis podstatných 

jmen 
- určování slovních druhů 

- skloňování podstatných jmen podle 

vzorů 

 
Podstatná jména  

- druhy podstatných jmen – konkrétní, 

abstraktní, pomnožná, hromadná a 

látková, obecná a vlastní 
- jména osobní a místní  

- skloňování místních názvů, jmen 

v regionu 

 
Přídavná jména  

- druhy přídavných jmen – tvrdá, 

měkká, přivlastňovací 
- pravopis přídavných jmen 

- jmenné tvary přídavných jmen 

- stupňování přídavných jmen 

 
Zájmena 

- druhy zájmen 

- skloňování zájmen já, ten, náš, on, 

ona, ono, můj, tvůj, svůj, její 
 

PT-6.3 A 

Evropa a 
svět nás 

zajímá  
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u stupňovaných přídavných jmen a vysvětlí 
proč, vyhledá v textu zájmena a určí jejich 

druh, tvoří správné tvary zájmena já, 

v písemném projevu správně používá tvary 

mě/mně, tvoří správné tvary zájmen ten, 
náš, doplní náležité tvary do textu, správně 

tvoří a používá tvary přivlastňovacích 

zájmen můj, tvůj, svůj, náš, váš (naši/naší, 

vaši/vaší), tvoří správné tvary zájmen on, 

ona, ono, doplní tato zájmena v náležitých 

tvarech do textu, zejména tvary ji/jí, 

vyhledá v textu číslovky a určí jejich druh, 

vyjmenuje druhy číslovek, uvede příklady, 
zeptá se na jednotlivé druhy číslovek 

příslušnou otázkou, vhodně používá 

slovesné tvary, určí mluvnické kategorie 

sloves (osoba, číslo, způsob, čas), 
nezaměňuje mluvnické kategorie 

podstatných jmen a sloves.  

 
 

Číslovky, slovesa  

- druhy číslovek 

- mluvnické kategorie sloves 
- upevňování vědomostí 

 

Tvarosloví - slovesa 

- podmiňovací způsob přítomný a 

minulý 

- pravopis koncovek v čase 

přítomném a minulém 

 

7. Žák správně určí mluvnické významy 

sloves (osoba, číslo, způsob, čas, rod), tvoří 

a používá správné tvary podmiňovacího 

způsobu, rozpozná rod činný a trpný, 
vytvoří sloveso v opačném rodu, píše 

správně koncovky sloves v čase přítomném 

a minulém, správně tvoří a používá tvary 

zájmena jenž a tvary číslovek v mluveném i 
psaném projevu, zařadí slova k jednotlivým 

neohebným druhům, rozliší příslovečnou 

spřežku od předložky s podstatným jménem 

(na horu x nahoru), správně stupňuje 
příslovce, zvládá  pravopis předložek s/z, 

napsané odůvodní.  

Tvarosloví – zájmena a číslovky

  

- zájmena – tvary zájmena jenž 

- číslovky – tvary, skloňování, 
pravopis 

-slovesa - rod činný a trpný 

 

Tvarosloví – neohebné slovní druhy 
- příslovce – stupňování, příslovečné 

spřežky 

- předložky 

- spojky 
- částice 

- citoslovce 

 

8. Žák určí mluvnické kategorie sloves 

(osoba, číslo, způsob, čas, rod), rozliší 

v textu u sloves vid dokonavý a 

nedokonavý, utvoří od daného slovesa 
sloveso v opačném vidu (vidové dvojice) 

Tvarosloví - slovesa  

- opakování mluvnických kategorií 

- slovesný vid  

 

 

9. Žák určí slovní druh, u vybraných slov určí 
mluvnické kategorie, druh, používá správné 

tvary podstatných jmen, přídavných jmen, 

zájmen a číslovek, u vybraných slov určí 

mluvnické kategorie, používá správné tvary 
sloves, příslovcí, předložkové vazby, 

vhodně používá spojky, v textu rozpozná 

přechodník přítomný a minulý, vysvětlí 

jeho použití, nahradí vedlejší větou, vytvoří 
přechodník přítomný, vyjmenuje slovesné 

třídy a vzory, přiřadí sloveso do třídy, určí 

vzor. 

Tvarosloví 
- podstatná jména 

- přídavná jména 

- zájmena 

- číslovky 
- slovesa – přechodníky, slovesné 

třídy 

- příslovce 

- předložky 
- spojky 

 

15.  Žák využívá 

znalostí o 

jazykové normě 

při tvorbě 

vhodných 

jazykových 

projevů podle 

komunikační 

situace. 

 

6. Žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a 

obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití. 

Úvod o českém jazyce 

- rozvrstvení národního jazyka, 

nářečí, obecná čeština 
jazyk spisovný a nespisovný 

 

7. Žák rozpozná v textu odborné termíny, 
slova citově zabarvená, mnohoznačná a 

jednoznačná. 

Slovní zásoba  
- jednotky slovní zásoby 

slohové rozvrstvení slovní zásoby 

 

8. Žák se orientuje v běžně užívaných slovech 

přejatých, rozpozná odborné výrazy 

Tvarosloví – podstatná jména 

- skloňování přejatých podstatných 

jmen a cizích jmen vlastních 
- užití přejatých podstatných jmen a 

cizích jmen vlastních v uměleckých a 

odborných textech 

PT-6.6 F 

Tvorba 

mediálního 
sdělení  

Vazba If 7. r 

 

9. Žák používá správné tvary sloves, příslovcí, 

předložkové vazby, vhodně používá spojky. 

Tvarosloví 

- slovesa 

- příslovce 
- předložky 
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- spojky 

16.  Žák 

rozlišuje 

významové 

vztahy 

gramatických 

jednotek ve větě 

a v souvětí. 

6. Žák vyhledá, určí, označí základní 

skladební dvojici, rozliší přísudek slovesný 
a přísudek jmenný se sponou, vyhledá ve 

větách přísudky a určí, kdy jsou vyjádřeny 

slovesem, spojením sponového slovesa a 

podstatného jména, spojením sponového 
slovesa a přídavného jména, nahradí 

přísudek slovesný přísudkem jmenným se 

sponou a obráceně, vyhledá různé podměty, 

užívá několikanásobný podmět ve větách, 
vyjmenuje rozvíjející větné členy, pozná, 

určí, označí ve větě jednotlivé rozvíjející 

větné členy, označí, který základní větný 

člen rozvíjejí, blíže určují, odůvodní určení 
větného členu, zeptá se příslušnou otázkou, 

doplní do věty vynechaný větný člen, 

rozliší druhy příslovečného určení, určí ve 

větě přívlastek a řekne, kterým slovním 
druhem je vyjádřen,  

rozliší přívlastek shodný a neshodný. 

Základní větné členy  

- upevňování vědomostí (základní 
stavební dvojice, přísudek slovesný, 

přísudek jmenný se sponou, podmět 

vyjádřený i nevyjádřený, 

několikanásobný podmět) 
- shoda přísudku s podmětem 

 

 

 
Rozvíjející větné členy  

- určování rozvíjejících větných členů 

– předmět, příslovečné určení (místa, 

času, způsobu), přívlastek shodný i 
neshodný 

 

 

7. Žák v jednoduchých souvětích správně 

doplní čárky, v jednoduchých souvětích 

najde a označí spojovací výrazy, rozliší 

druhy vět podle postoje mluvčího, 
vyjmenuje druhy vět, vysvětlí rozdíl mezi 

větou jednočlennou a dvojčlennou, 

rozpozná je v textu, vyhledá v textu a 

rozliší větný člen holý, rozvitý, 
několikanásobný, vyhledá podmět a 

přísudek, určí jejich druh, ptá se na větné 

členy odpovídajícími otázkami, správně 

pojmenuje a označí větné členy (doplněk), 
přiřadí rozvíjející větné členy k základním, 

nakreslí schéma věty jednoduché, správně 

používá pravidlo o shodě přísudku 

s podmětem, rozliší větu hlavní a vedlejší, 
některé druhy  vedlejších vět 

 

Pravopis 

- interpunkce v jednoduchých 

souvětích 

Skladba 
- druhy vět podle postoje mluvčího 

- otázky zjišťovací a doplňovací 

- věta dvojčlenná a jednočlenná 

- základní větné členy holé, rozvité, 
několikanásobné 

- druhy podmětu, jeho vyjádření - 

různými slovními druhy 

- přísudek slovesný a jmenný 
- rozvíjející větné členy (doplněk, 

příslovečné určení míry, účelu, 

příčiny, přípustky, podmínky) 

- grafická stavba věty jednoduché 
- věta hlavní a   vedlejší 

- VV podmětná,        

  předmětná,     

  přívlastková,   

  příslovečná 

 

8. Žák rozpozná větu jednoduchou a souvětí, 
určí počet vět v souvětí a odůvodní své 

rozhodnutí, rozpozná větu hlavní vedlejší, 

zeptá se větou hlavní na větu vedlejší, 

vyjmenuje druhy vedlejších vět,  
určí druh vedlejší věty v jednoduchém 

souvětí (1 věta hlavní, 1-2 věty vedlejší), 

vyjmenuje významové poměry a jejich 

spojovací výrazy, určí významový poměr 
mezi souřadně spojenými větami vedlejšími 

a mezi větnými členy,   určí druh vedlejších 

vět,  graficky znázorní stavbu složitějších 

souvětí, správně napíše čárku v souvětí, 
uvede pravidla pro psaní čárky v souvětí, 

odůvodní, proč napsal čárku. 

Skladba – věta jednoduchá,    
                 souvětí 

- druhy vedlejších  vět (přísudková,   

doplňková) 

Skladba – významové poměry  
- souvětí souřadné – významové 

poměry mezi větami hlavními 

- významové poměry mezi souřadně 

spojenými větami vedlejšími 
- významové poměry mezi 

několikanásobnými větnými členy 

Skladba – souvětí souřadné a 

podřadné  
- určování druhů spojek a druhů 

vedlejších vět 

- určování poměrů mezi větami 
hlavními 

Skladba – interpunkce 

- interpunkce v souvětí 

 

9. Žák graficky znázorní závislost vět 

v souvětí a odůvodní (zeptá se větou řídicí 

na závislou), rozliší souvětí souřadné a 
podřadné, určí druhy vedlejších vět a 

významové poměry ve složitém souvětí, 

rozliší poměry mezi větami hlavními, 

Skladba 

- věta hlavní, vedlejší, řídicí, závislá 

- souvětí souřadné a podřadné 
- složitá souvětí 

- významové poměry mezi VH 

- věty podle postoje mluvčího 
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rozliší věty podle postoje mluvčího, 
rozpozná větu jednočlennou a dvojčlennou, 

odůvodní, vysvětlí na příkladech v textu 

shodu, řízenost, přimykání, vyjmenuje 

sponová slovesa, vyhledá přísudek a 
podmět a určí jejich druh, rozliší přívlastek 

volný (odděluje čárkou) a těsný, ve větě 

vyhledá a určí doplněk, rozliší v textu řeč 

přímou a nepřímou, samostatný větný člen 

odděluje v textu čárkou, vyhledá v textu 

oslovení, vsuvku a větu neúplnou, upraví 

dle potřeby pořádek slov ve větě.  

- věta jednočlenná a dvojčlenná 
- věta jednoduchá a souvětí 

- sponová slovesa 

- přísudek – podmět 

- přívlastek volný, těsný 
- doplněk 

 

Skladba  

- řeč přímá a nepřímá 

- samostatný větný člen, oslovení, 

vsuvka, věta neúplná 

- pořádek slov 

 

17.  Žák 

v písemném 

projevu zvládá 

pravopis 

lexikální, 

slovotvorný, 

morfologický i 

syntaktický ve 

větě jednoduché 

i souvětí. 

6. Žák doplní správné koncovky (-i, -y, a) 

v přísudku u sloves v příčestí minulém,  
v písemném projevu zvládá syntaktický 

pravopis (shoda přísudku s podmětem), 

správně píše, doplňuje v textu předpony s-, 

z-, vz-; skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně, 
odůvodní, v písemném projevu zvládá 

pravopis lexikální a slovotvorný, aplikuje 

znalost vyjmenovaných slov na pravopis i/y 

po obojetných souhláskách, doplní správně 
v koncovkách podstatných jmen i/y a 

Základní větné členy 

- shoda přísudku s podmětem 
 

Pravopis 

- opakování – předpony s-, z-, vz-; 

skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně; 
pravopis i/y po obojetných 

souhláskách, vyjmenovaná slova 

 

 

 odůvodní proč, v písemném projevu zvládá 
pravopis podstatných jmen podle vzorů, 

doplní správně v koncovkách přídavných 

jmen i/y, vysvětlí proč, v písemném projevu 

zvládá pravopis přídavných jmen, doplní 
správně –ě-/-ně- u stupňovaných 

přídavných jmen a vysvětlí proč, 

v písemném projevu správně používá tvary 

mě/mně, ten/náš, můj, tvůj, svůj, náš, váš, 
ji, jí 

Slovní druhy, pravopis podstatných 
jmen 

- pravopis podstatných jmen podle 

vzorů 

- pravopis přídavných jmen podle 
vzorů, stupňování přídavných jmen 

 

- skloňování zájmen já, ten, náš, on, 

ona, ono, můj, tvůj, svůj, její 

 

7. Žák správně používá pravidlo o shodě 
přísudku s podmětem, správně používá 

pravidla pro pravopis velkých písmen a 

dokáže napsané ústně odůvodnit, zvládá 

pravopis předložek s/z, napsané odůvodní, 
v písemném projevu správně používá 

pravidla morfologického pravopisu. 

Shoda přísudku s podmětem 
 

Pravopis velkých písmen 

 

Pravopis předložek s/z 

 

8. Žák správně napíše čárku v souvětí, 

samostatně pracuje s jazykovými 

příručkami – zjišťuje původ slov, jejich 

význam a pravopis. 

Skladba – interpunkce 

- interpunkce v souvětí 

Slova přejatá 

- pravopis 

 

9. Žák správně užívá pravidla lexikálního, 

tvaroslovného, skladebního pravopisu a 
pravopisu vlastních jmen písemném 

projevu a odůvodní. 

Pravopis 

- lexikální 
- tvaroslovný 

- skladební 

- pravopis vlastních jmen 

 

18.  Žák 

rozlišuje 

spisovný jazyk, 

nářečí a obecnou 

češtinu a 

zdůvodní jejich 

užití. 

6. Žák vysvětlí pojem národní jazyk a 

mateřský jazyk, vyjmenuje jednotlivé 

vrstvy národního jazyka, rozlišuje spisovný 
jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní 

jejich užití.  

Úvod o českém jazyce  

- český jazyk národní a mateřský 

- rozvrstvení národního jazyka, 
nářečí, obecná čeština 

jazyk spisovný a nespisovný 

 

7. Žák rozpozná v textu výrazy z různých 

vrstev českého jazyka.  

Útvary českého jazyka  

8. Žák na daných ukázkách rozliší spisovný 

jazyk, nářečí, obecnou češtinu a zdůvodní 

jejich používání, převede úryvek z nářečí 
nebo obecné češtiny do spisovného jazyka. 

Obecné výklady o jazyce  

- útvary českého jazyka 

česká jazyková kultura 

 

9. Žák vlastními slovy vysvětlí pojmy řeč a 
jazyk, zhodnotí rozdíly (klady a zápory) 

mezi psaným a mluveným projevem, uvede 

členění slovanských jazyků, zařadí český 

jazyk, objasní důležitost vývoje jazyka, 
vysvětlí, co to jsou neologismy, uvede 

Obecné výklady o jazyce  
- řeč, jazyk, projev mluvený a psaný 

- slovanské jazyky 

- vývoj jazyka, neologismy 

- útvary českého jazyka 
- jazykověda, jazyková kultura 

PT-6.4 D 
Multikultura

lita 
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příklad, na ukázkách rozliší útvary českého 
jazyka, projevuje zájem o jazyk a 

jazykovou kulturu 

  

Literární výchova  
Očekávaný výstup 

ŠVP 
Roč. Školní výstupy Učivo 

Přesahy, vazby, 

PT 

19. Žák uceleně 

reprodukuje 

přečtený text, 

jednoduše 

popisuje strukturu 

a jazyk literárního 

díla a vlastními 

slovy interpretuje 

smysl díla. 

6. Žák uceleně reprodukuje přečtený 

text. 

Tvořivá činnost s literárním textem – 

volná reprodukce textu. 

PT – 6.1 H 

Komunikace  

7. Žák popisuje strukturu a jazyk 

literárního díla. 

Jazyk literárního díla, různé útvary 

národního jazyka 

 

8. Žák vlastními slovy interpretuje 

smysl díla 

Struktura literárního díla – námět, 

téma, kompozice 
Idea – hl. myšlenka 

 

9. Žák porovnává různé struktury a 
jazykovou stránku literárního díla 

Interpretace literárního textu – 
dramatizace, vlastní výtvarný 

doprovod 

PT – 6.1 E 
Kreativita  

20. Žák 

rozpoznává 

základní rysy 

výrazného 

individuálního 

stylu autora. 

6. Žák pozná individuální styly autorů Tvořivá činnost s literárním textem – 

přednes 

PT – 6.6 A 

Kritické čtení a 

vnímání 

mediálních sdělení 

7. Žák hledá rozdíly mezi 

jednotlivými styly 

Způsoby interpretace literárních děl 

jednotlivých autorů 

 

8. Žák rozpoznává základní rysy 

různých stylů 

Odlišnost základních rysů různých 

stylů 

PT – 6.6 F 

Tvorba mediálního 
sdělení 

9. OVO splněn v 8. r.   

21. Žák formuluje 

ústně i písemně 

dojmy ze své 

četby, návštěvy 

divadelního a 

filmového 

představení, 

názory na 

umělecké dílo 

6. Žák formuluje ústně i písemně 

dojmy ze své četby 

Přednes vhodných literárních textů – 

volná reprodukce 

PT – 6.1 H 

Komunikace 

7. Žák na základě vlastní četby 

porovnává různou úroveň 
uměleckých děl 

Záznam a reprodukce různých 

literárních textů 

PT – 6.6 A 

Kritické čtení a 
vnímání 

mediálního sdělení 

8. Žák porovnává literární zpracování 

s divadelním a filmovým 

ztvárněním 

Různé interpretace a způsoby 

dramatizace literárního textu 

PT – 6.4 D 

Multikulturalita 

9. Žák vyjádří svůj názor na umělecké 

dílo 

Technika mluveného projevu, 

připravený projev 

PT – 6.1 H 

Komunikace  

22. Žák tvoří 

vlastní literární 

text podle svých 

schopností a na 

základě 

osvojených 

znalostí základů 

literární teorie 

6. Žák se seznamuje se strukturou 

jednoduchého literárního díla – 

námět a téma, vytvoření vlastního 
krátkého textu 

Struktura literárního díla – námět a 

téma díla 

PT – 6.6 F 

Tvorba mediálního 

sdělení 

7. Žák rozumí kompozici literárního 
díla, umí pracovat s jazykem 

Kompozice literárního příběhu, jazyk 
literárního díla – obrazné 

pojmenování 

Výběr výrazových 
prostředků 

8. Žák tvoří vlastní literární text 

s různým literárním hrdinou 

Literární hrdina, výtvarný doprovod 

k literárním  dílům 

PT – 6.1 E 

Kreativita 

Přesah Vv 

9. Žák tvoří vlastní literární text na 

základě osvojených znalostí 

Tvorba vlastních literárních textů PT – 6.6 F 

Tvorba mediálního 

sdělení 

23. Žák rozlišuje 

literaturu 

hodnotnou a 

konzumní, svůj 

názor doloží 

argumenty 

6. Žák pozná hodnotnou literaturu Umělecká hodnota literárního díla  

7. Žák rozlišuje literaturu hodnotnou a 

konzumní 

Znaky hodnotné a  konzumní 

literatury 

PT – 6.6 A 

Kritické čtení a 

vnímání 
mediálních sdělení 

8. Žák rozlišuje literaturu hodnotnou a 
konzumní podle svého názoru 

Přednes a volná reprodukce 
literárních textů 

 

9. Žák rozlišuje literaturu hodnotnou a 

konzumní, svůj názor doloží 

argumenty 

Vytváření vlastních textů PT – 6.6 F 

Tvorba mediálního 

sdělení 

24. Žák rozlišuje 

základní literární 

druhy a žánry, 

porovná je i jejich 

funkci, uvede 

jejich výrazné 

6. Žák rozlišuje základní literární 

druhy a žánry 

Základní literární pojmy – druh a 

žánr, poezie, próza, drama – 

nejznámější představitelé 

 

7. Žák porovnává literární druhy a 

žánry a jejich funkce 

Lyrické, epické a dramatické druhy a 

žánry v proměnách času 

 

8. Žák rozlišuje literární druhy a žánry Hlavní vývojová období národní a  
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představitele a zařadí je do národní a světové 
literatury 

světové literatury, typičtí 
představitelé 

9. Žák zná literární druhy a žánry, 
jejich funkce a výrazné 

představitele 

Základní literární druhy a žánry – 
zařazení nejznámějších autorů 

 

25. Žák uvádí 

základní literární 

směry a jejich 

významné 

představitele 

v české i světové 

literatuře 

6. Žák pozná základní literární směry Základní literární směry  

7. Žák umí hledat rozdíly mezi 
literárními směry 

Charakteristika literárních směrů 
v oblasti lit. umělecké a věcné 

 

8. Žák uvádí základní literární směry, 
zná jejich představitele v české a 

světové literatuře 

Představitelé základních literárních 
směrů 

Přesah D 

9. Žák uvádí literární směry 

v souvislosti s vývojem národní a 

světové literatury 

Literární směry v průřezu hlavních 

vývojových období literatury 

Přesah D 

26. Žák porovnává 

různé ztvárnění 

téhož námětu 

v literárním, 

dramatickém i 

filmovém 

zpracování 

6. Žák se seznamuje s různými 

ztvárněními téhož námětu 

Tvořivá činnost s literárním textem PT – 6.1 E 

Kreativita 

7. Žák porovnává různá ztvárnění Přednes vhodných literárních textů 

v oblasti literatury, filmu a divadla 

PT – 6.1 H 

Komunikace 

8. Žák chápe rozdíly v různých 

druzích interpretace 

Způsoby interpretace literárních děl Návštěva kina, 

divadla 

9. Žák porovnává různá ztvárnění 

téhož námětu, dramatizace textu 

Interpretace literárního textu – 

dramatizace 

PT – 6.6 F 

Tvorba mediálního 

sdělení 

27. Žák vyhledává 

informace 

v různých typech 

katalogů 

v knihovně i 

v dalších 

informačních 

zdrojích 

6. Žák vyhledává informace v různých 

typech katalogů, slovníků, 
v knihovně, internet 

Základy literární teorie Návštěva 

knihovny 
Přesah If 

7. Žák získává informace z různých 
textů různých zaměření a dovede je 

zpracovávat 

Základy literární teorie PT – 6.6 F 
Tvorba mediálního 

sdělení 

8. Žák si osvojuje informace a 

aplikuje je v mezipředmětových 

vztazích 

Literární druhy a žánry,  

Vývoj literatury, typičtí představitelé 

 

9. Žák samostatně získává informace 

z různých zdrojů, zvládá práci 

s jazykovými a literárními prameny 

Literární druhy a žánry 

Vývoj literatury, typičtí představitelé 

Přesah If 
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Anglický jazyk  
 

Charakteristika 
 

Cizí jazyk je základním předpokladem budoucího osobního a profesního uplatnění v životě. 

Cílem předmětu Anglický jazyk je seznámit žáky se základy tohoto cizího jazyka a postupně 

u žáka prohloubit schopnost komunikovat v anglickém jazyce. 

  

Obsahové, organizační a časové vymezení 

 

Cílem anglického jazyka na 1.stupni je zprostředkovat základ slovní zásoby a základy 

běžné konverzace. Rozvíjíme čtenářské dovednosti pomocí jednoduchých textů (říkanky, 

písničky). Postupně budujeme schopnost psát v cizím jazyce. Gramatické poučky jsou 

zaváděny postupně, dle zvládnutého učiva předmětu Český jazyk. Anglický jazyk na 2.stupni 

navazuje na již osvojené znalosti z 1.stupně a tyto znalosti dále prohlubuje a rozšiřuje. Žák si 

začíná uvědomovat význam znalosti cizího jazyka a postupně si osvojuje skutečnost, že dobrá 

znalost cizího jazyka je nezbytným prostředkem pro pracovní a lidské dorozumění.  

 V 1. a 2. ročníku je přidělena časová dotace 1 hodina týdně. Od 3. do 9. ročníku je 

přidělena časová dotace 3 hodiny týdně. V příliš početných třídách jsou žáci děleni do skupin.  

Výuka bude probíhat ve třídách, v odborných učebnách, příp. v okolí školy. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Kompetence k učení 

 

Učitel vede žáky k základním návykům a postupům ve výuce cizímu jazyku, a pomáhá žákům 

poznávat vlastní učební styl. Učitel vede žáky k užívání jazykové terminologie a 

k samostatnému rozhodování. Učitel doplňuje učebnici o další pracovní texty a cvičení 

k procvičování a vede žáky ke správným způsobům užití materiálů a techniky. 

 

Kompetence k řešení problémů 

 

Učitel vede žáky k samostatnosti, rozvíjení vlastního úsudku a vyhledávání informací 

potřebných k řešení úkolů a problémů. Učitel zařazuje úkoly, které umožňují volbu různých 

postupů, zadává problémové úlohy, situace (nákupy, cestování …) a podněcuje žáky 

k logickému uvažování, řešení problémů a tvořivému myšlení.    

 

Kompetence komunikativní 

 

Na základě přiměřených jazykových znalostí vede učitel žáky k postupnému formulování své 

myšlenky, ke komunikaci a k písemnému vyjádření v cizím jazyce. Učitel vede žáky 

k naslouchání a porozumění dialogu druhých osob. Učitel klade důraz na cvičení prohlubující 

schopnost žáka komunikovat v cizím jazyce. Učitel seznamuje žáky s adekvátní verbální a 

neverbální komunikací. Učitel vede žáky k naslouchání promluvám druhých lidí, k všestranné 

a účinné komunikaci. 

 

Kompetence sociální a personální 
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Učitel vede žáky ke spolupráci ve dvojici a ve skupině, k osvojení si skupinové role a 

přejímání dílčí odpovědnosti za výsledky práce skupiny. Učitel vede žáky k porovnávání 

vlastního výkonu se členy skupiny a vytváření si reálné představy o sobě a o svých 

schopnostech. Učitel zařazuje práci ve skupině, rozvíjí u žáků schopnost spolupracovat a 

respektovat práce a úspěchy vlastní i druhých. Učitel umožňuje žákům prezentovat svou 

dovednost. Učitel zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují a sleduje úspěšnost jednotlivých 

žáků a oceňuje jejich pokrok. 

 

Kompetence občanská 

 

Učitel vede žáky k respektování postavení dospělého i pozici žáka a k dodržování normy 

soužití ve skupině. Učitel seznamuje žáky s reáliemi anglicky mluvících zemí, s tradicemi a 

s vybranými jevy ze života tamějších lidí. Učitel vyžaduje dodržování pravidel a plnění 

zadaných úkolů a kontroluje přípravu na výuku. 

 

Kompetence pracovní 

 

Učitel vede žáky k osvojení skutečnosti, že dobrá znalost cizího jazyka je nezbytným 

prostředkem pro pracovní a lidské dorozumění a je základním předpokladem budoucího 

osobního a profesního uplatnění v životě. Učitel povzbuzuje a motivuje žáky ke komunikaci 

v anglickém jazyce. 

 

 

Průřezová témata 

 

Vyučovaný předmět Anglický jazyk integruje následující průřezová témata a jejich tematické 

okruhy: 

 

Osobnostní  a sociální výchova 

 Osobnostní rozvoj – rozvoj schopností poznávání 

 Osobnostní rozvoj – kreativita 

 Sociální rozvoj      – poznávání lidí 

 Sociální rozvoj      – komunikace 

 Sociální rozvoj      – kooperace a kompetice 

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 Evropa a svět nás zajímá 

 Objevujeme Evropu a svět 

 

Multikulturní výchova 

 Kulturní diference 

 Multikulturalita 
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Anglický jazyk – 1. stupeň (1. období) 
 

Očekávaný 

výstup ŠVP 
Roč. Školní výstupy Učivo 

Přesahy, 

vazby, PT 

1. Žák rozumí 

jednoduchým 

pokynům a 

otázkám učitele, 

které jsou 

sdělovány 

pomalu a 

s pečlivou 

výslovností, a 

reaguje na ně 

verbálně i 

neverbálně. 

1. Žák umí jednoduchým způsobem odpovědět 
na pozdrav, poděkovat a představit se. 

Žák rozumí jednoduchým pokynům 

doprovázených nonverbálně a dokáže na ně 

reagovat. 

- pozdravy a představení 
- pokyny v rámci činností  

  ve třídě 

 

2. Žák se postupně učí slovním pokynům učitele 

(classroom language). 
Žák jednoduše odpoví na jednoznačnou 

otázku dle dané situace.. 

- běžná třídní komunikace 

- jednoduché otázky a  
  odpovědi 

 

3. Žák reaguje na pokyny nejprve pouze slovy, 

později již celou větou. 

Žák zvládá základní komunikační obraty 

(pozdravit, rozloučit se, představit se, 
poděkovat …). 

Žák položí jednoduché otázky. 

Žák odpoví na jednoznačnou otázku krátkou 

větou. 

- slovní zásoba 

- základní gramatické struktury a 

typy vět 

 

 

2. Žák zopakuje 

a použije slova a 

slovní spojení, se 

kterými se 

v průběhu 

výuky setkal. 

 

 

 

 

 

1. Žák pojmenuje členy rodiny, běžné předměty 

ve třídě a ve svém okolí. 
Žák rozliší základní barvy. 

Žák zvládne numeraci do 10. 

Žák zopakuje jednoduchá slovní spojení a 

velmi krátké věty v běžné komunikaci. 

- základní slovní zásoba 

- čísla 1 – 10 
- základní barvy 

 

2. Žák pojmenuje a jednoduše popíše předměty 

ve svém okolí. 
Žák reprodukuje jednoduchý  popis  

předmětu nebo osoby. 

Žák zopakuje jednoduchou otázku a umí na ni 

dle vzoru odpovědět. 

- slovní zásoba 

- jednoduchý popis  
- základní otázky a jednoduché 

odpovědi 

 

3. Žák se postupně seznamuje s fonetickým 

přepisem výslovnosti, postupně se učí s tímto 
přepisem pracovat. 

Žák napodobuje výslovnost podle učitele a 

zdokonaluje svou výslovnost. 

Žák používá již osvojenou slovní zásobu při 
čtení textu. 

- slovní zásoba 

- základní gramatické struktury 
 

 

3. Žák rozumí 

obsahu 

jednoduchého 

krátkého 

psaného textu, 

pokud má 

k dispozici 

vizuální oporu. 

1. Žák chápe význam slova a jednoduchého 
slovního spojení přiřazeného k obrázku. 

Žák  přiřadí tištěné slovo  nebo krátké slovní 

spojení k obrázku v rámci probíraného 

tématu. 
Žák chápe obsah jednoduché říkanky nebo 

nápěvu za pohybového doprovodu.  

- základní vlastnosti známých 
předmětů, osob nebo zvířat  

- jednoduchá říkadla a nápěvy 

 

2. Žák rozumí slovnímu spojení nebo obsahu 

krátké věty ve spojení s obrázkem. 

Žák rozumí obsahu jednoduché slovní 

říkanky nebo písně v tištěné podobě a za 
pohybového doprovodu 

- struktura jednoduché věty a 

otázky 

- říkadla a krátké písničky 

 

3. Žák rozumí jednoduchým větám nebo 
krátkému tištěnému textu v rámci 

probíraného tématu. 

- struktura věty a otázky 
s předložkami 

- krátké texty s běžnými tématy 

- říkadla a písničky 

 

4.Žák rozumí 

obsahu 

jednoduchého 

krátkého 

mluveného 

textu, který je  

pronášen 

pomalu, zřetelně 

a s pečlivou 

1. Žák pochopí obsah a smysl jednoduchých 

obratů v nejjednodušších běžných situacích 
za opory obrázkové osnovy. 

Žák chápe obsah jednoduché říkanky nebo 

nápěvu za pohybového doprovodu. 

- základní slovní zásoba 

- ústní vyjádření obrázkové osnovy 
- jednoduchá říkadla a nápěvy 

 

2. Žák sleduje jednoduchý text přiměřeného 

obsahu, tištěný vhodnou velikostí písma. 

Žák pochopí obsah a smysl jednoduché 
konverzace dvou osob v nejjednodušších 

- základní slovní zásoba 

- jednoduchá struktura  

   věty 
- základní principy  
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výslovností, 

pokud má k 

dispozici 

vizuální oporu. 

 

běžných situacích za opory tištěné verze.    otázka/odpověď 

3. Žák chápe obsah jednoduchého rozhovoru za 

opory obrázkové osnovy nebo tištěné verze. 
Žák rozpozná již osvojenou slovní zásobu a 

obraty v promluvě druhé osoby. 

Žák na základě již zvládnutého učiva určí 

obsah pečlivě vyslovované, jednoduché 
konverzace. 

 

- slovní zásoba 

- základní gramatické struktury a 
typy vět  

- tematické okruhy (domov, rodina, 

škola, volný čas a zájmová činnost, 

oblékání, nákupy, svátky) 
- pravidla komunikace v běžných 

každodenních situacích 

PT-6.1 F  

Poznávání 
schopnosti 

 

5. Žák přiřadí 

mluvenou a 

psanou podobu 

téhož slova či 

slovní spojení. 

 

 

1. Žák dokáže přiřadit slova k počátečním 

písmenům v rozsahu probíraného učiva 

v českém jazyku. 

 

- počáteční písmena slov 

v českém jazyku 

- grafická podoba slova 

ve spojení s obrázkem 

 

2. Žák identifikuje psanou podobu 

jednoduchého slova na základě ústního 
sdělení v rámci probíraného tématu. 

Žák přiřadí mluvenou a psanou podobu 

jednoduchého slovního spojení v rámci 

probíraného tématu. 

- grafická podoba slova bez 

obrazového doprovodu 
- grafická podoba slovního spojení 

 

3. Žák se postupně seznamuje s dvojí podobou 

slova (psanou a mluvenou). 
Žák k sobě přiřadí psanou podobu slova a 

mluvenou podobu přepsanou fonetickým 

přepisem výslovnosti. 

Žák ví, že každé slovo má dvě podoby 
(psanou a mluvenou). 

- slovní zásoba 

- základy lexikálního principu 
pravopisu slov 

 

 

6. Žák píše slova 

a krátké věty na 

základě textové 

a vizuální 

předlohy. 

1. Žák se seznamuje se psaním pomocí 
uvolňovacích cviků, obtahování a 

vybarvování písmen a krátkých slov v tištěné 

předloze. 

Žák  poskládá z písmen krátké slovo dle 
tištěné předlohy.  

- uvolňovací cviky 
- obtahování a vybarvování 

   písmen a slov  

- obrázky k dokreslení 

- skládání z písmen 

 

2. Žák přepíše slova a jednoduchá slovní spojení 
dle tištěné předlohy. 

Žák dle vzoru sestaví jednoduchá slovní 

spojení v rámci probíraného tématu. 

- opis a přepis slov dle 
   předlohy 

-  slovosled dle předlohy 

 

3. Žák vyjádří písemně jednoznačnou 

obrazovou předlohu. 

Žák dle vzoru sestaví jednoduché věty 
v daném tématu  

- písemné vyjádření 

obrázkové předlohy  

nebo osnovy 
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Anglický jazyk – 1. stupeň (2. období) 
 
Očekávaný výstup 

ŠVP 
Roč. Školní výstupy Učivo 

Přesahy, 

vazby, PT 

1. Žák rozumí 

jednoduchým 

pokynům a 

otázkám učitele, 

které jsou 

sdělovány pomalu 

a s pečlivou 

výslovností. 

4. Žák rozumí jednoduchým pokynům učitele. 
Žák reaguje na pokyny učitele nejprve slovy. 

- slovní zásoba 
- základní gramatické 

struktury a typy vět 
 

5. Žák rozumí jednoduchým pokynům učitele. 

Žák reaguje na pokyny učitele jednoduchou 

větou. 

- slovní zásoba, 

- základní gramatické 

struktury a typy vět,  

2. Žák rozumí 

slovům a 

jednoduchým 

větám, pokud jsou 

pronášeny pomalu 

a zřetelně a týkají 

se osvojovaných 

témat, zejména 

pokud má 

k dispozici 

vizuální oporu. 

4. Žák rozpozná již osvojená slova a obraty ve 

větách. 

Žák chápe význam osvojených slov a obratů. 
Žák rozumí obsahu jednoduchých vět 

obsahujících již známou slovní zásobu a obraty 

(nejprve s pomocí obrázků, …) 

- slovní zásoba 

- základní gramatické 

struktury a typy vět 
- tematické okruhy 

 

5. Žák na základě osvojených slov a obratů rozumí 

jednoduchým větám týkajících se probíraných 

témat. 

- slovní zásoba,  

- základní gramatické 

struktury a typy vět 
- tematické okruhy 

    

3. Žák rozumí 

jednoduchému 

poslechovému 

textu, pokud je 

pronášen pomalu 

a zřetelně a má 

k dispozici 

vizuální oporu. 

 

4. Žák chápe obsah jednoduchého textu s jemu 

známou slovní zásobou a srozumitelným 
tématem. 

Žák rozumí jednoduché, pečlivě vyslovované 

audio nahrávce s již zvládnutými obraty a slovní 

zásobou (žák má možnost vyslechnout audio 
nahrávku vícekrát). 

- slovní zásoba 

- základní gramatické 
struktury a typy vět 

 

 

 

5. Žák chápe obsah textu s jemu srozumitelným 
tématem a osvojenou slovní zásobou a obraty. 

Žák rozumí jednoduché pečlivě vyslovované 

audio nahrávce (opakovaný poslech). 

- slovní zásoba 
- základní gramatické 

struktury a typy vět 

PT-6. 1 A 
Rozvoj 

schopnosti 

poznávání  

4. Žák se zapojí do 

jednoduchých 

rozhovorů.  

 

4. Žák chápe obsah jednoduchého rozhovoru 

obsahujícího již osvojenou slovní zásobu a 

obraty. 
Žák zná pozdravy vhodné pro dospělé a pro své 

kamarády. 

Žák sestaví jednoduchou odpověď na jemu 

srozumitelnou otázku (nejprve slovy, později 
celou větou). 

Žák sestaví dle vzoru jednoduchý rozhovor. 

- slovní zásoba 

- základní gramatické 

struktury a typy vět 
- tematické okruhy 

 

 

 

 

5. Žák rozumí jednoduchým rozhovorům, které 

obsahují jemu známou slovní zásobu a obraty. 

Žák ovládá různé typy pozdravů a vhodně je 

používá. 
Žák sestaví jednoduchou otázku a vhodnou 

odpověď. Žák sestaví jednoduchý rozhovor. 

Žák reaguje v rozsahu aktivně osvojených 

jazykových prostředků v jednoduchých 

rozhovorech. 

- slovní zásoba   

- základní gramatické 

struktury a typy vět 

- tematické okruhy 
 

 

PT-6.1 H   

Komunikace  

PT-6.1 CH  

Kooperace a 
kompetice  

 

 

  

5. Žák sdělí 

jednoduchým 

způsobem 

základní 

informace týkající 

se jeho samotného, 

rodiny, školy, 

volného času a 

dalších 

osvojovaných 

témat. 

4. Žák sestaví dle vzoru jednoduché věty o sobě a 
jemu blízkých tématech. 

Žák obmění ukázkové věty. 

Žák sdělí informace o své osobě dle dosažené 
jazykové úrovně. 

- slovní zásoba 
- základní gramatické 

struktury a typy vět 

- tematické okruhy 

 

5. Žák sdělí požadované informace v rozsahu 
zvládnutého učiva (osobní údaje, údaje o 

kamarádech nebo rodině).  

Žák tvoří jednoduché věty. 

- slovní zásoba 
- základní gramatické 

struktury a typy vět 

- tematické okruhy 

 

6. Žák odpovídá 

na jednoduché 

otázky týkající se 

4. Žák rozumí jednoduché otázce obsahující jemu 

známou slovní zásobu a obraty. 

Žák sestaví jednoduchou odpověď na jemu 

- slovní zásoba 

- základní gramatické 

struktury a typy vět 
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jeho samotného, 

rodiny, školy, 

volného času a 

dalších 

osvojovaných 

témat a podobné 

otázky pokládá. 

 

srozumitelnou otázku (nejprve slovy, později 
celou větou). 

Žák odpovídá jednoduchou krátkou větou 

v rozsahu již osvojeného učiva. 

Žák sestaví jednoduchou otázku (nejprve dle 
vzoru). 

- tematické okruhy   
 

5. Žák rozumí zadané otázce a sestaví jednoduchou 
odpověď dle dosažené jazykové úrovně. 

Žák tvoří jednoduché otázky. 

- slovní zásoba,  
- základní gramatické 

struktury a typy vět 

- tematické okruhy 

 

7. Žák vyhledá 

potřebnou 

informaci 

v jednoduchém 

textu, který se 

vztahuje 

k osvojovaným 

tématům. 

 

4. Žák rozpozná v textu již osvojenou slovní zásobu 

a obraty. 

Žák pochopí obsah jednoduchého textu. 
Žák se orientuje v jednoduchém textu 

obsahujícím jemu známou slovní zásobu a obraty. 

Žák vyhledá v jemu srozumitelném textu 

potřebnou informaci. 

- slovní zásoba 

- základní gramatické 

struktury a typy vět 
- tematické okruhy 

 

 

 
 

 

5. Žák rozumí obsahu jednoduchého textu. 
Žák se orientuje v jednoduchém textu 

obsahujícím již osvojenou slovní zásobu a obraty. 

Žák vyhledá v jemu srozumitelném textu 

požadovanou informaci. 

- slovní zásoba 
- základní gramatické  

struktury a typy vět 

- tematické okruhy 

PT-6. 3 A  
Evropa a 

svět nás 

zajímá 

PT-6. 3 B 
Objevujeme 

Evropu a 

svět  

8. Žák rozumí 

jednoduchým 

krátkým textům 

z běžného života, 

zejména pokud 

má k dispozici 

vizuální oporu. 

 

4. Žák rozpozná v jednoduchém textu již osvojenou 

slovní zásobu a obraty. 

Žák rozumí obsahu jednoduchého textu s jemu 
známou slovní zásobou a srozumitelným 

tématem. 

- slovní zásoba 

- základní gramatické 

struktury a typy vět 
- tematické okruhy 

 

 

5. Žák rozpozná v textu známou slovní zásobu a 

obraty. 

Žák chápe obsah textu s jemu srozumitelným 

tématem, osvojenou slovní zásobou a obraty. 

- slovní zásoba 

- základní gramatické 

struktury a typy vět  

- tematické okruhy 
 

PT-6.4 A  

Kulturní 

diference    

9. Žák napíše 

krátký text 

s použitím 

jednoduchých vět 

a slovních spojení 

o sobě, rodině, 

činnostech a 

událostech 

z oblasti svých 

zájmů a 

každodenního 

života 

4. Žák obměňuje vzorové věty. 
Žák sestaví jednoduché krátké věty v rozsahu již 

osvojeného učiva (nejprve dle vzoru).  

Žák sestaví krátký text nejprve obměnou vzoru. 

- slovní zásoba 
- základní gramatické 

struktury a typy vět 

- tematické okruhy 

 

 
 

 

 

 
 

5. Žák tvoří a obměňuje jednoduché věty dle vzoru. 
Žák podá informace o své osobě pomocí 

zvládnuté slovní zásoby. 

Žák sestaví krátký text nejprve dle vzoru. 

- slovní zásoba  
- základní gramatické 

struktury a typy vět  

- tematické okruhy 

PT-6.4 A  
Kulturní 

diference    

 

 
 

10. Žák vyplní 

osobní údaje do 

formuláře. 

 

4. Žák rozpozná jemu známou slovní zásobu. 
Žák vytvoří jednoduchou odpověď na 

srozumitelnou otázku dle dosažené jazykové 

úrovně (nejprve slovy). 

Žák podá základní  informace o své osobě 
pomocí zvládnuté slovní zásoby. 

- slovní zásoba 
- základní gramatické 

struktury a typy vět 

 

 
 

 

5. Žák rozpozná jemu známou slovní zásobu. 
Žák chápe obsah jednoduchých vět obsahujících 

jemu známou slovní zásobu a obraty.  

Žák vytvoří jednoduchou odpověď na 
srozumitelnou otázku dle dosažené jazykové 

úrovně. 

Žák podá základní informace o své osobě pomocí 

zvládnuté slovní zásoby. 

- slovní zásoba,  
- základní gramatické 

struktury a typy vět 
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Anglický jazyk – 2. stupeň 
 

Očekávaný 

výstup ŠVP 
Roč. Školní výstupy Učivo 

Přesahy, 

vazby, PT 

1. Žák rozumí 

informacím v 

jednoduchých 

poslechových 

textech, jsou-li 

pronášeny 

pomalu a 

zřetelně. 

 

 

 

 

 

6. Žák rozpozná již osvojená slova a 
obraty v pečlivě vyslovované 

promluvě a konverzaci (s možností 

poslech opakovat). 

Žák rozumí jednoduchému a 
zřetelně vyslovovanému rozhovoru 

či promluvě obsahující již  

známou slovní zásobu a obraty. 

Žák rozumí krátkým souvislým 
projevům učitele v rozsahu 

osvojených jazykových prostředků. 

- gramatické jevy 
- slovní zásoba  

- zvuková podoba jazyka – rozvíjení dostatečně 

srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat 

sluchem prvky fonologického systému jazyka, 
slovní a větný přízvuk, intonace 

- tematické okruhy (domov, rodina, škola, sport, 

péče o zdraví, příroda a město, počasí) 

 

7. Žák pozná známá slova a obraty 

v jednoduché promluvě nebo 

konverzaci. 

Žák rozumí jednoduché, zřetelně 
vyslovované konverzaci a promluvě 

v rozsahu osvojených jazykových 

prostředků (s možností poslech 

opakovat). 
 

- gramatické jevy 

- slovní zásoba  

- zvuková podoba jazyka – rozvíjení dostatečně 

srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat 
sluchem prvky fonologického systému jazyka, 

slovní a větný přízvuk, intonace 

- tematické okruhy (domov, rodina, škola, volný 

čas, kultura, sport, pocity a nálady, příroda a 
město, nákupy a móda, reálie zemí příslušných 

jazykových oblastí) 

PT-6.1 H   

Komunika

ce  

 

8. Žák chápe jádro pečlivě 

vyslovované konverzace mezi 

dvěma či více účastníky v rozsahu 

probraného učiva a se známou 
slovní zásobou a obraty. 

 

- gramatické jevy 

- slovní zásoba  

- zvuková podoba jazyka – rozvíjení dostatečně 

srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat 
sluchem prvky fonologického systému jazyka, 

slovní a větný přízvuk, intonace 

- tematické okruhy (domov, rodina, bydlení, 

škola, volný čas, sport, pocity a nálady, příroda a 
město, nákupy a móda, volba povolání, cestování, 

reálie zemí příslušných jazykových oblastí) 

 

9. Žák pochopí jádro konverzace mezi 

dvěma či více účastníky v rozsahu 

osvojeného učiva (s možností 

poslech zopakovat několikrát). 
 

- gramatické jevy 

- slovní zásoba  

- zvuková podoba jazyka – rozvíjení dostatečně 

srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat 
sluchem prvky fonologického systému jazyka, 

slovní a větný přízvuk, intonace 

- tematické okruhy (domov, rodina, škola, volný 

čas, kultura, sport, péče o zdraví, pocity         a 
nálady, stravovací návyky,  počasí,  příroda, 

nákupy a móda, společnost a její problémy, volba 

povolání, moderní technologie    a média, reálie 

zemí příslušných jazykových oblastí) 

 

2. Žák rozumí 

obsahu 

jednoduché a 

zřetelně 

vyslovované 

promluvy či 

konverzace, 

který se týká 

osvojovaných 

témat.  

6. Žák rozumí obsahu jednoduché a 

zřetelně vyslovované promluvy či 
konverzace (obsahující již známou 

slovní zásobu). 

Žák rozumí krátkým souvislým 

projevům učitele v rozsahu 
osvojených jazykových prostředků. 

- gramatické jevy 

- slovní zásoba  
- zvuková podoba jazyka – rozvíjení dostatečně 

srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat 

sluchem prvky fonologického systému jazyka, 

slovní a větný přízvuk, intonace 
- tematické okruhy (domov, rodina, škola, sport, 

péče o zdraví, příroda a město, počasí) 

PT-6.3 A  

Evropa a 
svět nás 

zajímá 

PT-6.1 F  

Poznáván 
lidí 

7. Žák rozumí obsahu jednoduché a 

zřetelně vyslovované promluvy či 

konverzace přiměřeného rozsahu a 
obsahu. 

Žák rozumí jednoduchým 

autentickým materiálům  s využitím 

vizuální opory (s možností 
několikrát poslech zopakovat). 

- gramatické jevy 

- slovní zásoba  

- zvuková podoba jazyka – rozvíjení dostatečně 
srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat 

sluchem prvky fonologického systému jazyka, 

slovní a větný přízvuk, intonace 

- tematické okruhy (domov, rodina, škola, volný 
čas, kultura, sport, pocity a nálady, příroda a 

město, nákupy a móda, reálie zemí příslušných 

jazykových oblastí) 

 

8. Žák rozumí obsahu jednoduché a - gramatické jevy PT-6.3 B  
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zřetelně vyslovované promluvy či 
konverzace obsahujících i malé 

množství neznámých výrazů a 

tvarů. 

Žák využije logického odhadu 
významu neznámých výrazů či 

tvarů z kontextu na základě 

podobnosti s již osvojenými slovy. 

Žák rozumí autentickým 

materiálům s pomocí vizuální opory 

(s možností několikrát zopakovat 

poslech). 

- slovní zásoba  
- zvuková podoba jazyka – rozvíjení dostatečně 

srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat 

sluchem prvky fonologického systému jazyka, 

slovní a větný přízvuk, intonace 
- tematické okruhy (domov, rodina, bydlení, 

škola, volný čas, sport, pocity a nálady, příroda a 

město, nákupy a móda, volba povolání, cestování, 

reálie zemí příslušných jazykových oblastí) 

Objevujem
e Evropu  

a svět 

9. Žák rozumí obsahu jednoduché a 

zřetelně vyslovované promluvy či 

konverzace obsahujících          i 
neznámé výrazy a tvary. 

Žák využije logického odhadu 

významu neznámých výrazů či 

tvarů z kontextu na základě 
podobnosti s již osvojenými slovy.  

Žák rozumí autentickým 

materiálům s pomocí vizuální opory 

(s možností několikrát zopakovat 
poslech). 

- gramatické jevy 

- slovní zásoba  

- zvuková podoba jazyka – rozvíjení dostatečně 
srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat 

sluchem prvky fonologického systému jazyka, 

slovní a větný přízvuk, intonace 

- tematické okruhy (domov, rodina, škola, volný 
čas, kultura, sport, péče o zdraví, pocity         a 

nálady, stravovací návyky,  počasí,  příroda, 

nákupy a móda, společnost a její problémy, volba 

povolání, moderní technologie    a média, reálie 
zemí příslušných jazykových oblastí) 

PT-6.4 A  

Kulturní 

diference  
 

3. Žák se zeptá 

na základní 

informace a 

adekvátně 

reaguje 

v běžných 

formálních i 

neformálních 

situacích 

 

 

6. Žák osloví jinou osobu. 
Žák se zeptá na základní informace. 

Žák vede jednoduchý rozhovor či 

promluvu. 

Žák zareaguje na dotaz či prosbu. 
 

 

 

 
 

- gramatické jevy 
- slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní 

zásoby k ústní komunikaci vztahující se 

k probíraným tematickým okruhům a 

komunikačním situacím 
- zvuková podoba jazyka – rozvíjení dostatečně 

srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat 

sluchem prvky fonologického systému jazyka, 

slovní a větný přízvuk, intonace 
- tematické okruhy (domov, rodina, škola, sport, 

péče o zdraví, příroda a město, počasí) 

PT-6.1 CH  
Kooperace 

a 

kompetice 

 

7. Žák osloví jinou osobu. 

Žák se představí. 

Žák vznese jednoduchý dotaz. 

Žák sestaví jednoduché věty o sobě 
a o jednoduchých tématech 

souvisejících s jeho životem. 

Žák zareaguje na dotaz či prosbu. 

 
 

- gramatické jevy 

- slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní 

zásoby k ústní komunikaci vztahující se 

k probíraným tematickým okruhům a 
komunikačním situacím 

- zvuková podoba jazyka – rozvíjení dostatečně 

srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat 

sluchem prvky fonologického systému jazyka, 
slovní a větný přízvuk, intonace 

- tematické okruhy (domov, rodina, škola, volný 

čas, kultura, sport, pocity a nálady, příroda a 

město, nákupy a móda, reálie zemí příslušných 
jazykových oblastí) 

 

8. Žák osloví jinou osobu. 
Žák se krátce představí. 

Žák položí jednoduchou otázku. 

Žák rozumí promluvě druhé osoby 

a dokáže v rámci svých možností 
zareagovat. 

Žák zodpoví jednoduchou a 

srozumitelnou otázku. 

Žák naváže kontakt a promluví o 
tématech, která jsou mu blízká a 

známá. 

 
 

- gramatické jevy 
- slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní 

zásoby k ústní komunikaci vztahující se 

k probíraným tematickým okruhům a 

komunikačním situacím 
- zvuková podoba jazyka – rozvíjení dostatečně 

srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat 

sluchem prvky fonologického systému jazyka, 

slovní a větný přízvuk, intonace 
- tematické okruhy (domov, rodina, bydlení, 

škola, volný čas, sport, pocity a nálady, příroda a 

město, nákupy a móda, volba povolání, cestování, 
reálie zemí příslušných jazykových oblastí) 

 

9. Žák naváže kontakt s druhou 
osobou (osloví, představí se …). 

Žák rozumí promluvě druhé osoby 

a je schopný zareagovat na patřičné 

jazykové úrovni. 
Žák se domluví v běžných situacích 

- gramatické jevy 
- slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní 

zásoby k ústní komunikaci vztahující se 

k probíraným tematickým okruhům a 

komunikačním situacím 
- zvuková podoba jazyka – rozvíjení dostatečně 

PT-6.4 D  
Multikultu

ralita  
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v rozsahu osvojené slovní zásoby a 
gramatických struktur. 

srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat 
sluchem prvky fonologického systému jazyka, 

slovní a větný přízvuk, intonace 

- tematické okruhy (domov, rodina, škola, volný 

čas, kultura, sport, péče o zdraví, pocity         a 
nálady, stravovací návyky,  počasí,  příroda, 

nákupy a móda, společnost a její problémy, volba 

povolání, moderní technologie    a média, reálie 

zemí příslušných jazykových oblastí) 

4. Žák mluví o 

své rodině, 

kamarádech, 

škole, volném 

čase a dalších 

osvojovaných 

tématech 

6. Žák v rozsahu aktivně osvojených 

jazykových prostředků reaguje 
v jednoduchých dialozích 

každodenního života v rodině, škole 

apod. 

Žák sestaví jednoduché věty 
týkající se jemu známého tématu. 

 

- rozvíjení používání gramatických jevů 

k realizaci komunikačního záměru 
- slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní 

zásoby k ústní komunikaci vztahující se 

k probíraným tematickým okruhům a 

komunikačním situacím 
- zvuková podoba jazyka – rozvíjení dostatečně 

srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat 

sluchem prvky fonologického systému jazyka, 

slovní a větný přízvuk, intonace 
- tematické okruhy (domov, rodina, škola, sport, 

péče o zdraví, příroda a město, počasí) 

 

7. Žák sestaví jednoduchá sdělení 

týkající se každodenních situací 

života v rodině, škole, volném čase 

a probíraných tematických okruhů. 
Žák umí reagovat v jednoduchých 

dialozích. 

Žák je schopen zformulovat své 

myšlenky ústně v rozsahu již 
osvojených jazykových prostředků. 

 

- rozvíjení používání gramatických jevů 

k realizaci komunikačního záměru 

- slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní 

zásoby k ústní komunikaci vztahující se 
k probíraným tematickým okruhům a 

komunikačním situacím 

- zvuková podoba jazyka – rozvíjení dostatečně 

srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat 
sluchem prvky fonologického systému jazyka, 

slovní a větný přízvuk, intonace 

- tematické okruhy (domov, rodina, škola, volný 

čas, kultura, sport, pocity a nálady, příroda a 
město, nákupy a móda, reálie zemí příslušných 

jazykových oblastí) 

 

8. Žák sestaví jednoduchá sdělení 

týkající se každodenních situací 

života v rodině, škole, volném čase 

a probíraných tematických okruhů. 
Žák umí zformulovat vlastní 

myšlenky samostatně. 

Žák přirozeně reaguje 

v jednoduchých dialozích v rozsahu 
jeho znalostí                    a 

schopností. 

- rozvíjení používání gramatických jevů 

k realizaci komunikačního záměru 

- slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní 

zásoby k ústní komunikaci vztahující se 
k probíraným tematickým okruhům a 

komunikačním situacím 

- zvuková podoba jazyka – rozvíjení dostatečně 

srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat 
sluchem prvky fonologického systému jazyka, 

slovní a větný přízvuk, intonace 

- tematické okruhy (domov, rodina, bydlení, 

škola, volný čas, sport, pocity a nálady, příroda a 
město, nákupy a móda, volba povolání, cestování, 

reálie zemí příslušných jazykových oblastí) 

 

9. Žák pohotově a přirozeně reaguje 

ve snadných situacích 

každodenního života. 

Žák pohovoří na probírané téma 
v rozsahu jeho znalostí. 

Žák samostatně zformuluje vlastní 

myšlenky. 

 

- rozvíjení používání gramatických jevů 

k realizaci komunikačního záměru 

- slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní 

zásoby k ústní komunikaci vztahující se 
k probíraným tematickým okruhům a 

komunikačním situacím 

- zvuková podoba jazyka – rozvíjení dostatečně 

srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat 
sluchem prvky fonologického systému jazyka, 

slovní a větný přízvuk, intonace 

- tematické okruhy (domov, rodina, škola, volný 
čas, kultura, sport, péče o zdraví, pocity         a 

nálady, stravovací návyky,  počasí,  příroda, 

nákupy a móda, společnost a její problémy, volba 

povolání, moderní technologie    a média, reálie 
zemí příslušných jazykových oblastí) 

PT-6.1 E   

Kreativita 

5. Žák vypráví 

jednoduchý 

6. Žák v rozsahu aktivně osvojených 
jazykových prostředků popíše 

- rozvíjení používání gramatických jevů 
k realizaci komunikačního záměru 
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příběh či 

událost; popíše 

osoby, místa a 

věci ze svého 

každodenního 

života. 

 

osoby, místa a věci (s využitím 
vizuální opory např. obrázku). 

Žák v jednoduchých větách vypráví 

krátký příběh či událost. 

- slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní 
zásoby k ústní komunikaci vztahující se 

k probíraným tematickým okruhům a 

komunikačním situacím 

- zvuková podoba jazyka – rozvíjení dostatečně 
srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat 

sluchem prvky fonologického systému jazyka, 

slovní a větný přízvuk, intonace 

- tematické okruhy (domov, rodina, škola, sport, 

péče o zdraví, příroda a město, počasí) 

7. Žák v rozsahu aktivně osvojených 
jazykových prostředků popíše 

osoby, místa a věci (s využitím 

vizuální opory např. obrázku). 

Žák v jednoduchých větách vypráví 
krátký příběh či událost. 

Žák porovnává a hodnotí věci, 

místa a události ze svého 

každodenního života s využitím 
aktivně osvojených jazykových 

prostředků. 

- rozvíjení používání gramatických jevů 
k realizaci komunikačního záměru 

- slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní 

zásoby k ústní komunikaci vztahující se 

k probíraným tematickým okruhům a 
komunikačním situacím 

- zvuková podoba jazyka – rozvíjení dostatečně 

srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat 

sluchem prvky fonologického systému jazyka, 
slovní a větný přízvuk, intonace 

- tematické okruhy (domov, rodina, škola, volný 

čas, kultura, sport, pocity a nálady, příroda a 

město, nákupy a móda, reálie zemí příslušných 
jazykových oblastí) 

 

8. Žák v rozsahu aktivně osvojených 
jazykových prostředků popíše 

osoby, místa a věci  

Žák v jednoduchých větách vypráví 

příběh či událost, převypráví 
vlastními slovy známý text 

z učebnice. 

Žák porovnává a hodnotí věci, 

místa a události ze svého 
každodenního života s využitím 

aktivně osvojených jazykových 

prostředků. 

Žák hovoří o probíraných tématech. 

- rozvíjení používání gramatických jevů 
k realizaci komunikačního záměru 

- slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní 

zásoby k ústní komunikaci vztahující se 

k probíraným tematickým okruhům a 
komunikačním situacím 

- zvuková podoba jazyka – rozvíjení dostatečně 

srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat 

sluchem prvky fonologického systému jazyka, 
slovní a větný přízvuk, intonace 

- tematické okruhy (domov, rodina, bydlení, 

škola, volný čas, sport, pocity a nálady, příroda a 

město, nákupy a móda, volba povolání, cestování, 
reálie zemí příslušných jazykových oblastí) 

 

9. Žák v rozsahu aktivně osvojených 
jazykových prostředků popíše 

osoby, místa a věci  

Žák vypráví příběh či událost, 

převypráví vlastními slovy známý 
text z učebnice. 

Žák porovnává a hodnotí věci, 

místa a události ze svého 

každodenního života s využitím 
aktivně osvojených jazykových 

prostředků. 

Žák samostatně hovoří               o 

probíraných tématech. 

- rozvíjení používání gramatických jevů 
k realizaci komunikačního záměru 

- slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní 

zásoby k ústní komunikaci vztahující se 

k probíraným tematickým okruhům a 
komunikačním situacím 

- zvuková podoba jazyka – rozvíjení dostatečně 

srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat 

sluchem prvky fonologického systému jazyka, 
slovní a větný přízvuk, intonace 

- tematické okruhy (domov, rodina, škola, volný 

čas, kultura, sport, péče o zdraví, pocity         a 

nálady, stravovací návyky,  počasí,  příroda, 
nákupy a móda, společnost a její problémy, volba 

povolání, moderní technologie    a média, reálie 

zemí příslušných jazykových oblastí) 

 

6. Žák vyhledá 

požadované 

informace v 

jednoduchých 

každodenních 

autentických 

materiálech. 

6. Žák se orientuje v textu. 

Žák v textu vyhledá jemu známé 

výrazy. 
Žák vyhledá v textu jednoduché 

informace. 

Žák najde v textu odpovědi na 
jednoduché otázky. 

- grafická podoba jazyka - ovládání pravopisu 

slov osvojené slovní zásoby. 

- slovní zásoba  
- tematické okruhy (domov, rodina, škola, sport, 

péče o zdraví, příroda a město, počasí) 

- gramatické jevy 

PT-6.3 A  

Evropa a 

svět nás 
zajímá  

7. Žák se orientuje v textu. 
Žák najde jemu známé výrazy a 

odpovědi na jednoduché otázky. 

Žák vyhledá v textu jednoduché 

informace. 
Žák rozumí jednoduchým 

- grafická podoba jazyka – ovládání pravopisu 
slov osvojené slovní zásoby. 

- slovní zásoba  

- tematické okruhy (domov, rodina, škola, volný 

čas, kultura, sport, pocity a nálady, příroda a 
město, nákupy a móda, reálie zemí příslušných 
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autentickým materiálům. jazykových oblastí) 
- gramatické jevy 

8. Žák se orientuje v textu. 
Žák vyhledá známé výrazy a 

odpovědi na otázky v textu. 

Žák rozumí autentickým 

materiálům. 
Žák vyhledá v textu požadované 

informace. 

Žák v textu vyhledá známé fráze. 

 

- grafická podoba jazyka – ovládání pravopisu 
slov osvojené slovní zásoby. 

- slovní zásoba  

- tematické okruhy (domov, rodina, bydlení, 

škola, volný čas, sport, pocity a nálady, příroda a 
město, nákupy a móda, volba povolání, cestování, 

reálie zemí příslušných jazykových oblastí) 

- gramatické jevy 

PT-6.3 B  
Objevujem

e Evropu a 

svět 

9. Žák rozumí obsahu textů v učebnici 

a obsahu autentických materiálů. 
Žák pracuje s textem,  najde známé 

fráze a obraty, odpovědi na otázky a 

požadované informace. 

 
 

- grafická podoba jazyka – ovládání pravopisu 

slov osvojené slovní zásoby. 
- slovní zásoba  

- tematické okruhy (domov, rodina, škola, volný 

čas, kultura, sport, péče o zdraví, pocity         a 

nálady, stravovací návyky,  počasí,  příroda, 
nákupy a móda, společnost a její problémy, volba 

povolání, moderní technologie    a média, reálie 

zemí příslušných jazykových oblastí) 

- gramatické jevy 

PT-6.4 A  

Kulturní 
diference  

7. Žák rozumí 

krátkým a 

jednoduchým 

textům, 

vyhledá v nich 

požadované 

informace. 

 

6. Žák rozumí obsahu jednoduchých 

textů (obsahujících již známou 
slovní zásobu). 

Žák se orientuje v textu. 

Žák v textu vyhledá jemu známé 

výrazy. 
Žák najde v textu odpovědi na 

jednoduché otázky. 

- grafická podoba jazyka - ovládání pravopisu 

slov osvojené slovní zásoby. 
- slovní zásoba  

- tematické okruhy (domov, rodina, škola, sport, 

péče o zdraví, příroda a město, počasí) 

- gramatické jevy 

PT-6.3 A  

Evropa a 
svět nás 

zajímá  

7. Žák rozumí obsahu textů 

přiměřeného rozsahu a obsahu. 

Žák se orientuje v textu. 

Žák najde jemu známé výrazy a 
odpovědi na jednoduché otázky. 

Žák rozumí jednoduchým 

autentickým materiálům . 

- grafická podoba jazyka – ovládání pravopisu 

slov osvojené slovní zásoby. 

- slovní zásoba  

- tematické okruhy (domov, rodina, škola, volný 
čas, kultura, sport, pocity a nálady, příroda a 

město, nákupy a móda, reálie zemí příslušných 

jazykových oblastí) 

- gramatické jevy 

 

8. Žák rozumí obsahu textů 

obsahujících i malé množství 
neznámých výrazů a tvarů. 

Žák využije logického odhadu 

významu neznámých výrazů či 

tvarů z kontextu na základě 
podobnosti s již osvojenými slovy. 

Žák vyhledá známé výrazy v textu. 

Žák rozumí autentickým 

materiálům. 
Žák za pomoci obratů v textu krátce 

převypráví text. 

Žák převypráví text velmi 

jednoduše svými slovy. 

- grafická podoba jazyka – ovládání pravopisu 

slov osvojené slovní zásoby. 
- slovní zásoba  

- tematické okruhy (domov, rodina, bydlení, 

škola, volný čas, sport, pocity a nálady, příroda a 

město, nákupy a móda, volba povolání, cestování, 
reálie zemí příslušných jazykových oblastí) 

- gramatické jevy 

PT-6.3 B  

Objevujem
e Evropu a 

svět 

9. Žák rozumí obsahu textů v učebnici 

a obsahu autentických materiálů. 
Žák pracuje s textem,  najde známé 

fráze a obraty, odpovědi na otázky a 

požadované informace. 

Žák převypráví text svými slovy. 
Žák čte s porozuměním snadné 

různorodé texty obsahující i 

přiměřené množství neznámých 
výrazů či tvarů.  

Žák pracuje se slovníkem. 

- grafická podoba jazyka – ovládání pravopisu 

slov osvojené slovní zásoby. 
- slovní zásoba  

- tematické okruhy (domov, rodina, škola, volný 

čas, kultura, sport, péče o zdraví, pocity         a 

nálady, stravovací návyky,  počasí,  příroda, 
nákupy a móda, společnost a její problémy, volba 

povolání, moderní technologie    a média, reálie 

zemí příslušných jazykových oblastí) 
- gramatické jevy 

- práce se slovníkem 

PT-6.4 A  

Kulturní 
diference  

8. Žák vyplní 

základní údaje 

o sobě ve 

formuláři. 

6. Žák rozpozná otázky ve formuláři. 

Žák vyplní základní údaje o sobě, 

svém věku, adrese, svých zálibách. 

- grafická podoba jazyka – ovládání pravopisu 

slov osvojené slovní zásoby 

- slovní zásoba  

- tematické okruhy (domov, rodina, škola, sport) 

 

7. Žák rozpozná otázky ve formuláři. - grafická podoba jazyka – ovládání pravopisu   
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Žák vyplní základní údaje o sobě, 
svém věku, adrese, svých zálibách, 

své rodině, škole. 

Žák odpoví na jednoduché otázky 

ve formuláři. 

slov osvojené slovní zásoby 
- slovní zásoba  

- tematické okruhy (domov, rodina, škola, volný 

čas, kultura, sport) 

8. Žák rozpozná otázky ve formuláři 

obsahujícím i malé množství 
neznámých výrazů a tvarů.  

Žák vyplní základní údaje o sobě, 

svém věku, adrese, svých zálibách, 

své rodině, škole. 
Žák odpoví na otázky ve formuláři 

týkající se probíraných témat. 

- grafická podoba jazyka – ovládání pravopisu 

slov osvojené slovní zásoby 
- slovní zásoba  

- tematické okruhy (domov, rodina, bydlení, 

škola, volný čas, sport, volba povolání, cestování) 

 

 

9. Žák rozpozná otázky v autentickém  

formuláři. 

Žák vyplní základní údaje o sobě, 

svém věku, adrese, svých zálibách, 
své rodině, škole. 

Žák odpoví na otázky ve formuláři 

týkající se probíraných témat. 

- grafická podoba jazyka – ovládání pravopisu 

slov osvojené slovní zásoby 

- slovní zásoba  

- tematické okruhy (domov, rodina, škola, volný 
čas, kultura, sport, stravovací návyky,  společnost 

a její problémy, volba povolání, moderní 

technologie    a média) 

 

9. Žák napíše 

jednoduché 

texty týkající 

se jeho 

samotného, 

rodiny, školy, 

volného času a 

dalších 

osvojovaných 

témat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Žák sestaví jednoduché věty 

týkající se jemu známého tématu. 

Žák písemně zformuluje 
v jednoduchých větách vlastní 

myšlenky týkající se každodenních 

situací. 

(Žák může využít slovníku) 

- grafická podoba jazyka - ovládání pravopisu 

slov osvojené slovní zásoby. 

- slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní 
zásoby k písemné komunikaci vztahující se 

k probíraným tematických okruhům 

- tematické okruhy (domov, rodina, škola, sport, 

péče o zdraví, příroda a město, počasí) 
- mluvnice – rozvíjení používání gramatických 

jevů k realizaci komunikačního záměru žáka  

- práce se slovníkem 

 

7. Žák sestaví jednoduchá sdělení 

týkající se každodenních situací, 

jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a probíraných 

tematických okruhů. 

Žák je schopen zformulovat své 

myšlenky písemně v rozsahu již 
osvojených jazykových prostředků. 

(Žák může využít slovníku) 

- grafická podoba jazyka – ovládání pravopisu 

slov osvojené slovní zásoby. 

- slovní zásoba– rozvíjení dostačující slovní 
zásoby k písemné komunikaci vztahující se 

k probíraným tematických okruhům  

- tematické okruhy (domov, rodina, škola, volný 

čas, kultura, sport, pocity a nálady, příroda a 
město, nákupy a móda, reálie zemí příslušných 

jazykových oblastí) 

- mluvnice – rozvíjení používání gramatických 

jevů k realizaci komunikačního záměru žáka  
- práce se slovníkem 

 

8. Žák sestaví jednoduchý text týkající 
se každodenních situací, jeho 

samotného, rodiny, školy, volného 

času a probíraných témat 

Žák zformuluje vlastní myšlenky 
samostatně eventuálně s použitím 

slovníku. 

  

- grafická podoba jazyka – ovládání pravopisu 
slov osvojené slovní zásoby. 

- slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní 

zásoby k písemné komunikaci vztahující se 

k probíraným tematických okruhům 
- tematické okruhy (domov, rodina, bydlení, 

škola, volný čas, sport, pocity a nálady, příroda a 

město, nákupy a móda, volba povolání, cestování, 

reálie zemí příslušných jazykových oblastí) 
- mluvnice – rozvíjení používání gramatických 

jevů k realizaci komunikačního záměru žáka  

- práce se slovníkem 

 

9. Žák napíše krátký text na probírané 

téma v rozsahu jeho znalostí. 

Žák samostatně nebo s použitím 
slovníku zformuluje vlastní 

myšlenky. 

 

- grafická podoba jazyka – ovládání pravopisu 

slov osvojené slovní zásoby. 

- slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní 
zásoby k písemné komunikaci vztahující se 

k probíraným tematických okruhům 

- tematické okruhy (domov, rodina, škola, volný 
čas, kultura, sport, péče o zdraví, pocity         a 

nálady, stravovací návyky,  počasí,  příroda, 

nákupy a móda, společnost a její problémy, volba 

povolání, moderní technologie    a média, reálie 
zemí příslušných jazykových oblastí) 

- mluvnice – rozvíjení používání gramatických 

jevů k realizaci komunikačního záměru žáka  

PT-6.1 E   

Kreativita 
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- práce se slovníkem 

10. Žák 

reaguje na 

jednoduché 

písemné 

sdělení. 

6. Žák rozumí jednoduchému 

písemnému sdělení a dovede na ně 
krátce písemně reagovat. 

- grafická podoba jazyka - ovládání pravopisu 

slov osvojené slovní zásoby. 
- slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní 

zásoby k písemné komunikaci vztahující se 

k probíraným tematických okruhům 

- tematické okruhy (domov, rodina, škola, sport, 
péče o zdraví, příroda a město, počasí) 

- mluvnice – rozvíjení používání gramatických 

jevů k realizaci komunikačního záměru žáka  

PT-6.1 F  

Poznávací 
schopnosti 

7. Žák rozumí jednoduchému 

písemnému sdělení.   

Žák vytvoří vlastní krátké písemné 
sdělení reagující na obsah 

předchozího. 

- grafická podoba jazyka – ovládání pravopisu 

slov osvojené slovní zásoby. 

- slovní zásoba– rozvíjení dostačující slovní 
zásoby k písemné komunikaci vztahující se 

k probíraným tematických okruhům  

- tematické okruhy (domov, rodina, škola, volný 

čas, kultura, sport, pocity a nálady, příroda a 
město, nákupy a móda, reálie zemí příslušných 

jazykových oblastí) 

- mluvnice – rozvíjení používání gramatických 

jevů k realizaci komunikačního záměru žáka  

 

8. Žák rozumí jednoduchému 

písemnému sdělení z učebnice nebo 
z autentických materiálů. 

Žák zvolí vhodnou formu písemné 

reakce. 

Žák jednoduše, gramaticky správně 
písemně reaguje.  

- grafická podoba jazyka – ovládání pravopisu 

slov osvojené slovní zásoby. 
- slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní 

zásoby k písemné komunikaci vztahující se 

k probíraným tematických okruhům 

- tematické okruhy (domov, rodina, bydlení, 
škola, volný čas, sport, pocity a nálady, příroda a 

město, nákupy a móda, volba povolání, cestování, 

reálie zemí příslušných jazykových oblastí) 

- mluvnice – rozvíjení používání gramatických 
jevů k realizaci komunikačního záměru žáka  

 

9. Žák rozumí jednoduchému 
písemnému sdělení z učebnice nebo 

z autentických materiálů. 

Žák zvolí vhodnou formu písemné 

reakce. 
Žák vytvoří krátký, gramaticky 

správný text, vhodně reagující na 

předchozí sdělení. 

- grafická podoba jazyka – ovládání pravopisu 
slov osvojené slovní zásoby. 

- slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní 

zásoby k písemné komunikaci vztahující se 

k probíraným tematických okruhům 
- tematické okruhy (domov, rodina, škola, volný 

čas, kultura, sport, péče o zdraví, pocity         a 

nálady, stravovací návyky,  počasí,  příroda, 

nákupy a móda, společnost a její problémy, volba 
povolání, moderní technologie    a média, reálie 

zemí příslušných jazykových oblastí) 

- mluvnice – rozvíjení používání gramatických 

jevů k realizaci komunikačního záměru žáka  
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Další cizí jazyk 
 

Charakteristika 
 

Cizí jazyk je základním předpokladem budoucího osobního a profesního uplatnění 

v životě. Cílem tohoto předmětu je zprostředkovat základ slovní zásoby a základy běžné 

konverzace a postupně u žáka prohloubit schopnost komunikovat v daném jazyce, seznámit 

žáka s odlišnostmi ve způsobu života lidí jiných zemí a s jejich kulturními tradicemi.  

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

Rozvíjíme čtenářské dovednosti pomocí jednoduchých textů, budujeme schopnost psát 

v cizím jazyce. Žák si osvojuje skutečnost, že dobrá znalost cizího jazyka je nezbytným 

prostředkem pro pracovní a lidské dorozumění.  

Vzdělávání předpokládá dosažení úrovně A1 (podle společného referenčního rámce 

pro jazyky). 

 Žáci v naší škole si vybírají výuku německého nebo ruského jazyka. 

Časová dotace je v 8. i 9.ročníku vždy 3 vyučovací hodiny týdně. Žáci jsou děleni do 

skupin podle výběru cizího jazyka. Výuka probíhá v učebně nebo v počítačové učebně. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových 

kompetencí. 

 

 

Kompetence k učení 

 

Učitel vede žáka k používání dvoujazyčných slovníků a  k soustavné komunikaci v cizím 

jazyce v hodinách. Uplatněním deduktivních metod a problémových úloh vede žáka 

k rozvíjení logického myšlení a schopnosti použít nabyté dovednosti a znalosti. Učitel vede 

žáka k pochopení jazyka jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání. 

 

 

Kompetence k řešení problémů 

 

Simulováním reálných situací vede učitel žáka k řešení problémových situací. Učitel 

podněcuje žáky k logickému uvažování a tvořivému myšlení, k samostatnému získávání 

informací z různých zdrojů. 

 

 

Kompetence komunikativní 

 

Učitel seznámí žáka s významem znalosti cizího jazyka jako nástroje vzájemné komunikace a 

porozumění mezi národy a prostředku k získávání a předávání informací. Učí žáka naslouchat 

a rozumět dialogu druhých osob, rozvíjí techniku rozhovoru v cizím jazyce, seznamuje žáka 

s pravidly mezilidské komunikace daného kulturního prostředí. Vede žáka k  formulování 



 51 

jeho myšlenky, ke komunikaci a písemnému vyjadřování jako prostředku k vyjádření potřeb i 

sdělování názorů v cizím jazyce. Učitel se snaží u žáků vypěstovat pozitivní vztah ke 

komunikaci v cizím jazyce.  

 

 

Kompetence sociální a personální 

 

Učitel seznamuje žáky s postupy používanými ve společenské praxi a vede žáky k účinné a 

kultivované komunikaci. Učí ho spolupracovat ve dvojici a ve skupině, osvojovat si 

skupinové role a přejímat odpovědnost za výsledky práce skupiny. Umožňuje žákům 

prezentovat svou dovednost a zároveň získávat sebedůvěru při vystupování na veřejnosti. 

 

 

Kompetence občanské 

 

Učitel seznamuje žáka s reáliemi zemí  mluvících tímto cizím jazykem a s vybranými jevy ze 

života tamějších lidí a jejich tradic. Vede žáka k pochopení jazyka jako prostředku 

historického a kulturního vývoje národa. 

 

 

Kompetence pracovní 

 

Učitel utváří u žáků schopnosti plánovat a provádět jejich pracovní činnosti a získané 

vědomosti dále zpracovávat a vyhodnocovat. 

 

 

Průřezová témata 

 

Osobnostní a sociální výchova 

 Osobnostní rozvoj – rozvoj schopností poznávání 

 Sociální rozvoj – poznávání lidí 

 Sociální rozvoj – komunikace 
 

Výchova k myšlení v evropských souvislostech 

 Evropa a svět nás zajímá 
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Německý jazyk – 2. stupeň 
 

Očekávaný 

výstup ŠVP 
Roč. Školní výstupy Učivo 

Přesahy, 

vazby, PT 

1. Žák rozumí 

jednoduchým 

pokynům a 

otázkám učitele, 

které jsou 

pronášeny 

pomalu a 

s pečlivou 

výslovností a 

reaguje na ně. 

8. Žák rozumí jednoduchým pokynům a 
požadavkům učitele a reaguje na ně. 

Žák rozumí jednoduchým otázkám 

z okruhu probraných témat, vybere obrázek, 

doplní odpověď. 

- zvuková podoba jazyka 
- slovní zásoba 

- pravidla výslovnosti 

PT-6.1 H 
Komunikace  

9. Žák rozumí  jednoduchým pokynům a 

požadavkům učitele a vykoná činnost. 
Žák rozumí jednoduchým otázkám 

z okruhu probraných témat a jednoduše na 

ně odpoví. 

- zvuková podoba jazyka 

- slovní zásoba 
 

PT-6.1 H 

Komunikace  

2. Žák rozumí 

slovům a 

jednoduchým 

větám, které 

jsou pronášeny 

pomalu a 

zřetelně a týkají 

se osvojovaných 

témat, zejména 

pokud má 

k dispozici 

vizuální oporu. 

8. Žák rozpozná již osvojená slova a slovní 

spojení. 

Žák chápe význam osvojených slov. 
Žák rozumí obsahu jednoduchých vět 

obsahujících již známou slovní zásobu či 

obraty, má-li k dispozici vizuální oporu. 

- slovní zásoba 

- základní gramatické struktury a typy 

vět 
- pravidla výslovnosti 

- časování slabých sloves, sloveso 

být, mít 

PT-6.1 A 

Rozvoj 

schopností 
poznávání  

 

9. Žák chápe význam osvojeného slova (i 

vícevýznamového) vzhledem k obsahu věty 

(pomocí obrázků nebo porovnáváním 
známého). 

- slovní zásoba 

- základní gramatické struktury a typy 

vět 
- slovosled v otázce 

- základní předložky se 3. a 4.p 

PT-6.1 A 

Rozvoj 

schopnosti 
poznávání  

3. Žák rozumí 

základním 

informacím 

v krátkých 

poslechových 

textech 

týkajících se 

každodenních 

témat 

8. Žák pochopí obsah jednoduchého 
rozhovoru (s možností vyslechnout 

konverzaci několikrát).  

Žák rozpozná již osvojenou slovní zásobu a 

obraty v promluvě druhé osoby. 
Žák na základě již zvládnutého učiva 

zachytí konkrétní informace v krátkém 

poslechovém textu. 

- slovní zásoba 
- tematické okruhy  

(rodina, přátelé, škola, volný čas, 

počítač, zvířata) 

- poslechová cvičení 
 

PT-6.1 F 
Poznávání 

lidí 

9. Žák rozumí obsahu jednoduchých 

rozhovorů obsahujících známou slovní 

zásobu. 
Žák se orientuje v rozhovoru. 

- slovní zásoba 

- tematické okruhy  

(pozvánka, dopis přátelům, roční 
období, dům a byt, nákupy, cestování, 

popis cesty, smluvení schůzky, denní 

režim) 

PT-6.3 A 

Evropa a 

svět nás 
zajímá  

4. Žák se zapojí 

do 

jednoduchých 

rozhovorů 

8. Žák vytvoří jednoduchou odpověď na 

otázku dle dosažené jazykové úrovně. 

Žák použije základní zdvořilostní obraty 
v jednoduchém rozhovoru. 

- slovní zásoba 

- základní výslovnostní návyky 

- základní gramatické struktury a typy 
vět 

- základní pravidla komunikace 

v běžných každodenních situacích 

 

9. Žák se účastní v rozsahu aktivně 

osvojených jazykových prostředků 

jednoduchých a pomalu vedených 
rozhovorů, poskytne základní informace o 

sobě a zeptá se na podobné informace 

druhých. 

- slovní zásoba 

- základní gramatické struktury a typy 

vět 
- základní pravidla komunikace 

v běžných každodenních situacích 

- tematické okruhy 

 

5. Žák sdělí 

jednoduchým 

způsobem 

základní 

informace 

týkající se jeho 

samotného, 

rodiny, školy, 

volného času a 

dalších 

osvojovaných 

témat. 

8. Žák sestaví jednoduchý text se základními 

informacemi o sobě, své rodině a 

kamarádech. 
 

- slovní zásoba 

- základní gramatické struktury a typy 

vět 
- tematické okruhy  

- pravidla komunikace 

PT-6.1 H 

Komunikace 

9. Žák popíše skutečnosti týkající se jemu 

známého tématu. 

Žák zformuluje v jednoduchých větách 
vlastní myšlenky týkající se každodenních 

situací. 

- jednoduchá sdělení 

- základní vztahy (existenciální, 

prostorové, časové, kvalitativní, 
kvantitativní) 

- tematické okruhy  

PT-6.1 F 

Poznávání 

lidí  

6. Žák odpovídá 

na jednoduché 

8. Žák pochopí obsah jednoduchého 

rozhovoru. 

- slovní zásoba 

- základní gramatické struktury a typy 

PT-6.1 A 

Rozvoj 
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otázky týkající 

se jeho 

samotného, 

rodiny, školy, 

volného času a 

podobné otázky 

pokládá. 

Žák sestaví jednoduchou odpověď na jemu 
srozumitelnou otázku (nejprve slovy, 

později celou větou). 

vět 
- tematické okruhy 

- pravidla komunikace 

schopnosti 
poznávání  

9. Žák osloví jinou osobu. 

Žák se představí a krátce o sobě pohovoří. 

Žák vede jednoduchý rozhovor či 

promluvu. 
Žák si vyžádá nebo zjistí jednoduchou 

informaci s přihlédnutím ke stupni 

pokročilosti a k probraným tématům. 

- gramatické struktury a typy vět 

- slovní zásoba 

- tematické okruhy základní vztahy 

- pravidla komunikace 

PT-6.1 A 

Rozvoj 

schopnosti 

poznávání  

7. Žák rozumí 

jednoduchým 

informačním 

nápisům a 

orientačním 

pokynům. 

8. Žák rozumí jednoduchým nápisům, 

instrukcím, pokynům, s nimiž se setkává 

v každodenním životě. 

- vztah mezi zvukovou a grafickou 

stránkou jazyka 

- slovní zásoba 
- práce se slovníkem 

 

9. Žák se zeptá na cestu, jednoduše popíše 
cestu. 

- slovní zásoba 
- gramatické struktury a typy vět 

- popis cesty 

 

8. Žák rozumí 

slovům a 

jednoduchým 

větám, které se 

vztahují 

k běžným 

tématům. 

8. Žák rozpozná známá slova a slovní spojení 

v krátkém textu (s možností přečíst si text 

několikrát). 

Žák zopakuje svými slovy obsah 
jednoduchého textu či konverzace 

v rozsahu osvojených jazykových 

prostředků. 

- vztah mezi zvukovou a grafickou 

stránkou jazyka 

- slovní zásoba 

- základní gramatické struktury a typy 
vět 

- tematické okruhy 

 

 

9. Žák tvoří a obměňuje jednoduché věty 

v rozsahu přiměřené jeho znalostem. 

Žák písemně zformuluje v jednoduchých 
větách vlastní myšlenky týkající se 

každodenních situací. 

- slovní zásoba 

- gramatické struktury a typy vět 

- tematické okruhy 
- práce se slovníkem 

 

9. Žák rozumí 

krátkému 

jednoduchému 

textu zejména, 

pokud má 

k dispozici 

vizuální oporu, a 

vyhledá v něm 

požadovanou 

informaci. 

8. Žák rozpozná jemu známá slova a obraty 

v textu . 

Žák chápe obsah textu se známou slovní 

zásobou, má-li k dispozici vizuální oporu, a 
odpovídá na jednoduché otázky z okruhu 

probraných témat. 

- slovní zásoba 

- základní gramatické struktury a typy 

vět 

- tematické okruhy  
- práce se slovníkem 

PT-6.1 F 

Poznávání 

lidí  

9. Žák reprodukuje v rozsahu aktivně 

osvojených jazykových prostředků obsah 

jednoduché konverzace či textu, které 

obsahují jemu známou slovní zásobu. 

- slovní zásoba 

- práce se slovníkem 

- gramatické struktury a typy vět 

- tematické okruhy- pravidla 
komunikace 

PT-6.1 F 

Poznávání 

lidí  

10. Žák vyplní 

základní údaje o 

sobě ve 

formuláři. 

8. Žák rozumí základním údajům 
v jednoduchém formuláři. 

Žák doplní slova v jednoduchém formuláři 

- formulář  (jméno, bydliště, telefonní 
číslo) 

 

9. Žák sestaví a vyplní dotazník se základními 

údaji o sobě a rodině. 

- dotazník 

- tematické okruhy  

 

11. Žák napíše 

jednoduché 

texty týkající se 

jeho samotného, 

rodiny, školy, 

volného času a 

dalších 

osvojených 

témat. 

8. Žák obměňuje jednoduchý text týkající se 

osvojených témat. 

- vztah mezi zvukovou a grafickou 

stránkou - slovní zásoba 

- práce se slovníkem 

- základní gramatické struktury a typy 
vět 

- tematické okruhy 

 

9. Žák samostatně napíše jednoduchý text 

z okruhu probraných tematických celků. 

Žák používá základní zdvořilostní obraty a 

s použitím jednoduchých vět sdělí 
konkrétní informaci nebo se na ni zeptá. 

- slovní zásoba 

- práce se slovníkem 

- gramatické struktury a typy vět 

- tematické okruhy 

 

12. Žák stručně 

reaguje na 

jednoduché 

písemné sdělení. 

8. Žák odpoví písemně za pomoci slov nebo 
slovních spojení na krátká sdělení nebo 

otázky z okruhu probraných témat. 

- slovní zásoba 
- základní gramatické struktury a typy 

vět 

- tematické okruhy 

 

9. Žák odpoví písemně za pomoci 

jednoduchých vět na krátká sdělení nebo 
otázky z okruhu probraných témat. 

- slovní zásoba 

- práce se slovníkem 
- gramatické struktury a typy vět 

- tematické okruhy 
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Ruský jazyk – 2. stupeň 
 

Očekávaný 

výstup ŠVP 
Roč. Školní výstupy Učivo 

Přesahy, 

vazby, PT 

1. Žák rozumí 

jednoduchým 

pokynům a 

otázkám učitele, 

které jsou 

pronášeny 

pomalu a 

s pečlivou 

výslovností a 

reaguje na ně. 

8. Žák rozumí jednoduchým pokynům a 
požadavkům učitele a reaguje na ně. 

Žák rozumí jednoduchým otázkám 

z okruhu probraných témat, vybere 

obrázek, doplní odpověď. 

- zvuková podoba jazyka 
- slovní zásoba 

- pravidla výslovnosti 

PT-6.1 H 
Komunikace  

9. Žák rozumí  jednoduchým pokynům a 

požadavkům učitele a vykoná činnost. 
Žák rozumí jednoduchým otázkám 

z okruhu probraných témat a jednoduše na 

ně odpoví. 

- zvuková podoba jazyka 

- slovní zásoba 

 

PT-6.1 H 

Komunikace  

2. Žák rozumí 

slovům a 

jednoduchým 

větám, které 

jsou pronášeny 

pomalu a 

zřetelně a týkají 

se osvojovaných 

témat, zejména 

pokud má 

k dispozici 

vizuální oporu. 

8. Žák rozpozná již osvojená slova a slovní 

spojení. 

Žák chápe význam osvojených slov. 
Žák rozumí obsahu jednoduchých vět 

obsahujících již známou slovní zásobu či 

obraty, má-li k dispozici vizuální oporu. 

- slovní zásoba 

- základní gramatické struktury a typy 

vět 
- pravidla výslovnosti 

PT-6.1 A 

Rozvoj 

schopností 
poznávání  

 

9. Žák chápe význam osvojeného slova (i 

vícevýznamového) vzhledem k obsahu 

věty (pomocí obrázků nebo porovnáváním 
známého). 

- slovní zásoba 

- základní gramatické struktury a typy 

vět 

 

PT-6.1 A 

Rozvoj 

schopnosti 
poznávání  

3. Žák rozumí 

základním 

informacím 

v krátkých 

poslechových 

textech 

týkajících se 

každodenních 

témat 

8. Žák pochopí obsah jednoduchého 
rozhovoru (s možností vyslechnout 

konverzaci několikrát).  

Žák rozpozná již osvojenou slovní zásobu 

a obraty v promluvě druhé osoby. 
Žák na základě již zvládnutého učiva 

zachytí konkrétní informace v krátkém 

poslechovém textu. 

- slovní zásoba 
- tematické okruhy  

(seznámení, rodina, přátelé, smluvení 

schůzky, povolání) 

PT-6.1 F 
Poznávání 

lidí 

9. Žák rozumí obsahu jednoduchých 

rozhovorů obsahujících známou slovní 

zásobu. 
Žák se orientuje v rozhovoru. 

- slovní zásoba 

- tematické okruhy  

(volný čas, seznamovací dopis, škola, 
popis cesty, nákupy) 

PT-6.3 A 

Evropa a 

svět nás 
zajímá  

4. Žák se zapojí 

do 

jednoduchých 

rozhovorů 

8. Žák vytvoří jednoduchou odpověď na 
otázku dle dosažené jazykové úrovně. 

Žák použije základní zdvořilostní obraty 

v jednoduchém rozhovoru. 

- slovní zásoba 
- základní výslovnostní návyky 

- základní gramatické struktury a typy 

vět 

- základní pravidla komunikace 
v běžných každodenních situacích 

 

9. Žák se účastní v rozsahu aktivně 
osvojených jazykových prostředků 

jednoduchých a pomalu vedených 

rozhovorů, poskytne základní informace o 

sobě a zeptá se na podobné informace 
druhých. 

- slovní zásoba 
- základní gramatické struktury a typy 

vět 

- základní pravidla komunikace 

v běžných každodenních situacích 
- tematické okruhy 

 

5. Žák sdělí 

jednoduchým 

způsobem 

základní 

informace 

týkající se jeho 

samotného, 

rodiny, školy, 

volného času a 

dalších 

osvojovaných 

témat. 

8. Žák sestaví jednoduchý text se základními 
informacemi o sobě, své rodině a 

kamarádech. 

 

- slovní zásoba 
- základní gramatické struktury a typy 

vět 

- tematické okruhy pravidla 

komunikace 

PT-6.1 H 
Komunikace 

9. Žák popíše skutečnosti týkající se jemu 
známého tématu. 

Žák zformuluje v jednoduchých větách 

vlastní myšlenky týkající se každodenních 

situací. 

- jednoduchá sdělení 
- základní vztahy (existenciální, 

prostorové, časové, kvalitativní, 

kvantitativní) 

- tematické okruhy  

PT-6.1 F 
Poznávání 

lidí  

6. Žák odpovídá 

na jednoduché 

otázky týkající 

se jeho 

8. Žák pochopí obsah jednoduchého 

rozhovoru. 
Žák sestaví jednoduchou odpověď na jemu 

srozumitelnou otázku (nejprve slovy, 

- slovní zásoba 

- základní gramatické struktury a typy 
vět 

- tematické okruhy 

PT-6.1 A 

Rozvoj 
schopnosti 

poznávání  
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samotného, 

rodiny, školy, 

volného času a 

podobné otázky 

pokládá. 

později celou větou). - pravidla komunikace 

9. Žák osloví jinou osobu. 

Žák se představí a krátce o sobě pohovoří. 
Žák vede jednoduchý rozhovor či 

promluvu. 

Žák si vyžádá nebo zjistí jednoduchou 

informaci s přihlédnutím ke stupni 
pokročilosti a k probraným tématům. 

- gramatické struktury a typy vět 

- slovní zásoba 
- tematické okruhy základní vztahy 

- pravidla komunikace 

PT-6.1 A 

Rozvoj 
schopnosti 

poznávání  

7. Žák rozumí 

jednoduchým 

informačním 

nápisům a 

orientačním 

pokynům. 

8. Žák rozumí jednoduchým nápisům, 

instrukcím, pokynům, s nimiž se setkává 

v každodenním životě. 

- vztah mezi zvukovou a grafickou 

stránkou jazyka 

- slovní zásoba 

- práce se slovníkem 

 

9. Žák se zeptá na cestu, jednoduše popíše 

cestu. 
- slovní zásoba 

- gramatické struktury a typy vět 

- popis cesty 

 

8. Žák rozumí 

slovům a 

jednoduchým 

větám, které se 

vztahují 

k běžným 

tématům. 

8. Žák rozpozná známá slova a slovní spojení 

v krátkém textu (s možností přečíst si text 
několikrát). 

Žák zopakuje svými slovy obsah 

jednoduchého textu či konverzace 

v rozsahu osvojených jazykových 
prostředků. 

- vztah mezi zvukovou a grafickou 

stránkou - slovní zásoba 
- základní gramatické struktury a typy 

vět 

- tematické okruhy 

 

 

9. Žák tvoří a obměňuje jednoduché věty 
v rozsahu přiměřené jeho znalostem. 

Žák písemně zformuluje v jednoduchých 

větách vlastní myšlenky týkající se 

každodenních situací. 

- slovní zásoba 
- gramatické struktury a typy vět 

- tematické okruhy 

- práce se slovníkem 

 

9. Žák rozumí 

krátkému 

jednoduchému 

textu zejména, 

pokud má 

k dispozici 

vizuální oporu, a 

vyhledá v něm 

požadovanou 

informaci. 

8. Žák rozpozná jemu známá slova a obraty 

v textu . 
Žák chápe obsah textu se známou slovní 

zásobou, má-li k dispozici vizuální oporu, 

a odpovídá na jednoduché otázky z okruhu 

probraných témat. 

- slovní zásoba 

- základní gramatické struktury a typy 
vět 

- tematické okruhy práce se slovníkem 

PT-6.1 F 

Poznávání 
lidí  

9. Žák reprodukuje v rozsahu aktivně 

osvojených jazykových prostředků obsah 
jednoduché konverzace či textu, které 

obsahují jemu známou slovní zásobu. 

- slovní zásoba 

- práce se slovníkem 
- gramatické struktury a typy vět 

- tematické okruhy- pravidla 

komunikace 

PT-6.1 F 

Poznávání 
lidí  

10. Žák vyplní 

základní údaje o 

sobě ve 

formuláři. 

8. Žák rozumí základním údajům 

v jednoduchém formuláři. 

Žák doplní slova v jednoduchém formuláři 

- formulář  (jméno, bydliště, telefonní 

číslo) 

 

9. Žák sestaví a vyplní dotazník se 

základními údaji o sobě a rodině. 
- dotazník 

- tematické okruhy  
 

11. Žák napíše 

jednoduché 

texty týkající se 

jeho samotného, 

rodiny, školy, 

volného času a 

dalších 

osvojených 

témat. 

8. Žák obměňuje jednoduchý text týkající se 

osvojených témat. 

- vztah mezi zvukovou a grafickou 

stránkou - slovní zásoba 
- práce se slovníkem 

- základní gramatické struktury a typy 

vět 

- tematické okruhy 

 

9. Žák samostatně napíše jednoduchý text 

z okruhu probraných tematických celků. 
Žák používá základní zdvořilostní obraty a 

s použitím jednoduchých vět sdělí 

konkrétní informaci nebo se na ni zeptá. 

- slovní zásoba 

- práce se slovníkem 
- gramatické struktury a typy vět 

- tematické okruhy 

 

12. Žák stručně 

reaguje na 

jednoduché 

písemné sdělení. 

8. Žák odpoví písemně za pomoci slov nebo 

slovních spojení na krátká sdělení nebo 

otázky z okruhu probraných témat. 

- slovní zásoba 

- základní gramatické struktury a typy 

vět 
- tematické okruhy 

 

9. Žák odpoví písemně za pomoci 

jednoduchých vět na krátká sdělení nebo 

otázky z okruhu probraných témat. 

- slovní zásoba 

- práce se slovníkem 

- gramatické struktury a typy vět 

- tematické okruhy 
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Matematika 
 

 

Charakteristika 
 

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je založena především na aktivních činnostech, 

které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných 

situacích. 

 

Obsahové, organizační a časové vymezení 

 

Matematika umožňuje žákům nejen budovat počtářské dovednosti, ale i  rozvíjet logické a 

abstraktní  myšlení. Učí se vytvářet a ověřovat hypotézy a vyvozovat z nich závěry.   

 Časová dotace Matematiky je 5 hodin týdně, pouze v 6. ročníku je přidělena dotace 4 

hodiny týdně. Výuka bude probíhat v kmenové třídě. Žáci se podle svých schopností zapojí 

do matematických soutěží. 

 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

 

Kompetence k učení 

 

Předmětová strategie směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím že vede žáka 

k vybudování počtářských dovedností a použití v praktických příkladech. 

  

Kompetence řešení problémů 

 

Učitel vede žáky k odhadování výsledků, volbě správného postupu k vyřešení problému a 

vyhodnocování správnosti výsledku vzhledem k podmínkám úlohy nebo problému. 

K dosažení správných výsledků využívá matematických poznatků a dovedností v praktických 

činnostech – odhady, měření a porovnávání velikostí a vzdáleností, orientace.  

Učíme vytvářet a ověřovat hypotézy a vyvozovat z nich závěry. Rozvíjíme kritické myšlení a 

hledání vlastního řešení na základě získaných dovedností. Žáka vedeme ke způsobu myšlení, 

které vyžaduje ověřování vyslovených domněnek  Učíme žáka posuzovat spolehlivost a 

důležitost získaných dat pro potvrzení vyslovovaných závěrů či hypotéz. Tím rozvíjíme 

logické myšlení a kritické myšlení.  

 

 

Kompetence komunikativní 

 

Učíme žáky utvářet výstižné a logické formulace myšlenek, využívat různé informační a 

komunikační zdroje, používat termíny odborné terminologie. 

 

 

Kompetence sociální a personální 
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Vedeme žáky k práci ve dvojicích a skupinách, ke stanovení pravidel práce ve skupině, k 

sebepoznání a stanovení osobních cílů k soustavné sebekontrole při každém kroku postupu 

řešení, k rozvíjení systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti. 

 

 

Kompetence občanské 

 

Vedeme žáky k tolerantnímu jednání a chování na základě obecně uplatňovaných pravidel 

soužití. 

 

 

Kompetence pracovní 

 

Rozvíjíme systematičnost a vytrvalost při zpracování zadaných úkolů. Vedeme žáky 

k vytváření zápisů při řešení úloh a ke zdokonalování grafického projevu. Vedeme žáky k 

využívání vědomostí a dovedností získaných v ostatních předmětech.  

 

 

 

Průřezová témata 

 

Osobnostní a sociální výchova 

 Rozvoj schopnosti poznávání 

 Seberegulace a sebeorganizace 

 Kreativita 

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 Objevujeme Evropu a svět 

 

Environmentální výchova 

 Základní podmínky života 

 Vztah člověka k prostředí 
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Matematika – 1. stupeň (1. období) 
 

Očekávaný výstup 

ŠVP 
Roč. Školní výstupy Učivo 

Přesahy, vazby, 

PT 

1. Žák používá 

přirozená čísla 

k modelování 

reálných situací, 

počítá předměty 

v daném souboru, 

vytváří soubory 

s daným počtem 

prvků. 

1. Žák spočítá prvky daného 
konkrétního souboru do 20 včetně. 

Žák vytváří konkrétní soubor 

s daným počtem prvků (do20). 

Číselná řada 0-20. 
Počítání předmětů v daném 

souboru. Vytváření souborů 

s daným počtem prvků. 

 

2. Žák spočítá prvky daného 

konkrétního souboru do 100 včetně. 

Žák vytváří konkrétní soubor 
s daným počtem prvků (do100). 

Číselná řada 0-100. Počítání 

předmětů v daném souboru. 

Vytváření souborů s daným 
počtem prvků. 

 

3. Žák spočítá prvky daného 
konkrétního souboru do 1000 včetně. 

Žák vytváří konkrétní soubor 

s daným počtem prvků (do1000). 

 

Číselná řada 0-1000. Počítání 
předmětů v daném souboru. 

Vytváření souborů s daným 

počtem prvků. Počítání po 

stovkách, desítkách a jednotkách. 

 

2. Žák čte, zapisuje a 

porovnává přirozená 

čísla do 1000, užívá a 

zapisuje vztah 

rovnosti a nerovnosti. 

 

 

1. Žák porovnává čísla a soubory prvků 

s počtem prvků do 20, přečte a 
zapíše čísla v oboru 0-20. 

Vztahy menší, větší, rovná se, 

čtení a psaní čísel v oboru 0-20, 
porovnávání čísel v oboru 0-20. 

Znaménka >, <, =, +, -. 

 

2. Žák porovnává čísla a soubory prvků 

s počtem prvků do 100, přečte a 

zapíše čísla v oboru 0-100. 

Vztahy menší, větší, rovná se, 

čtení a psaní čísel v oboru 0-100, 

porovnávání čísel v oboru 0-100. 

Znaménka >, <, =, +, -. 

 

3. Žák porovnává čísla a soubory prvků 

s počtem prvků do 1000, přečte a 
zapíše čísla v oboru 0-1000. 

Vztahy menší, větší, rovná se, 

čtení a psaní čísel v oboru 0-1000, 
porovnávání čísel v oboru 0-1000. 

Znaménka >, <, =, +, -. 

 

3. Žák užívá lineární 

uspořádání; zobrazí 

číslo na číselné ose. 

 

 

1. Žák se orientuje na číselné ose 

v oboru 0-20. 

Hledání a vyznačování čísel na 

číselné ose. Číslo hned před, hned 

za, před, za. Porovnávání čísel na 

číselné ose. 

 

2. Žák se orientuje na číselné ose 

v oboru 0-100. 

Hledání a vyznačování čísel na 

číselné ose. Číslo hned před, hned 
za, před, za. 

Porovnávání čísel na číselné ose. 

 

3. Žák se orientuje na číselné ose 

v oboru 0-1000. 

Hledání a vyznačování čísel na 

číselné ose. Číslo hned před, hned 

za, před, za. 

Znázornění čísel na číselné ose. 
Porovnávání čísel pomocí číselné 

osy. Zaokrouhlování čísel. 

 

4. Žák provádí 

zpaměti jednoduché 

početní operace 

s přirozenými čísly. 

1. Žák sčítá a odčítá čísla v oboru 0-10, 

v oboru 10-20, bez přechodu přes 

desítku. 

Součet a rozdíl čísel bez přechodu 

přes desítku. Rozklad čísel. 

 

 

2. Žák sčítá a odčítá čísla v oboru 0-20 

s přechodem přes desítku. Sčítá a 

odčítá čísla v oboru do 100 
s přechodem přes desítku. 

 

Žák ovládá spoje násobilek 2,3,4,5. 

Dělí v oboru násobilek 2,3,4,5. 

Součet a rozdíl čísel s přechodem 

přes desítku v oboru 0-20. Sčítání 

a odčítání násobků deseti, sčítání a 
odčítání v oboru 0-100. Rozklad 

čísel. 

Názorné zavedení násobení a 

dělení na souborech různých 
předmětů, řady násobků daného 

čísla. Záměna činitelů. 

 

3. Žák sčítá a odčítá čísla v oboru do 

1000. Žák ovládá písemné algoritmy 

sčítání a odčítání, odhaduje a 
kontroluje výsledek. 

 

 

 

 

 

Žák automaticky užívá spoje všech 

Sčítání a odčítání dvou 

trojciferných čísel, sčítání a 

odčítání násobků 100, sčítání a 
odčítání čísel bez přechodu 

násobků 100 i s přechodem 

násobků 100; písemné sčítání, 

kontrola výsledku záměnou 

sčítanců; písemné odčítání, 

kontrola výsledků sčítáním. 

Rozklad čísla na stovky, desítky a 
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násobilek, násobí pamětně 
dvojciferné číslo jednociferným 

v jednoduchých případech, dělí 

dvojciferné číslo jednociferným 

mimo obor násobilek, určuje 
neúplný podíl a zbytek, čte a 

sestavuje tabulky násobků. 

jednotky. 
Násobilky 6,7,8,9,10. Násobení 0. 

Dělení v oboru násobilek 

6,7,8,9,10. Násobení a dělení 

dvojciferných čísel jednociferným 
číslem, dělení se zbytkem. Součin, 

podíl, zbytek. Užití závorek. 

Násobení a dělení součtu nebo 

rozdílu dvou čísel. 

5. Žák řeší a tvoří 

úlohy, ve kterých 

aplikuje a modeluje 

osvojené početní 

operace. 

 

 

1. Žák používá sčítání a odčítání při 

řešení praktických situací, řeší slovní 
úlohy vedoucí k porovnávání čísel 

v oboru 0-20. Řeší slovní úlohy 

vedoucí ke sčítání a odčítání čísel 

v oboru 0-20 bez přechodu desítky. 
Řeší slovní úlohy vedoucí ke 

vztahům o n více (méně). 

Řešení a tvoření slovních úloh na 

sčítání a odčítání a se vztahy o n- 
více, o n- méně. 

 

2. Žák používá sčítání a odčítání při 

řešení praktických situací, řeší slovní 

úlohy vedoucí k porovnávání čísel 

v oboru 0-100. Řeší slovní úlohy 
vedoucí ke sčítání a odčítání čísel 

v oboru 0-100 bez přechodu desítky. 

Řeší slovní úlohy vedoucí ke 

vztahům o n více (méně). Řeší slovní 
úlohy na násobení a dělení i slovní 

úlohy vedoucí ke dvěma početním 

výkonům. 

Řešení a tvoření slovních úloh na 

sčítání a odčítání a se vztahy o n- 

více, o n- méně. Řešení a vytváření 

slovních úloh na násobení a dělení 
v oboru násobilek. Řešení a 

vytváření slovních úloh s využitím 

vztahů n-krát více, n-krát méně. 

 

3. Žák užívá násobení a dělení při 

řešení praktických úloh, řeší a 

vytváří slovní úlohy vedoucí 
k násobení dvojciferného čísla 

jednociferným a dělení 

dvojciferného čísla jednociferným. 

Řeší slovní úlohy vedoucí k užití 
vztahů n-krát více, n-krát méně. 

Řešení a vytváření slovních úloh 

se dvěma početními výkony. 

Slovní úlohy se vztahy n-krát více, 
n-krát méně. 

 

6. Žák se orientuje 

v čase, provádí 

jednoduché převody 

jednotek času. 

1. OVO bude splněn v 2. roč.   

2. Žák ovládá pojmy hodina, minuta, 

sekunda, čte časové údaje na 
různých typech hodin. 

Den – 24 hodin, hodina – 60 

minut, minuta – 60 sekund. Čtení 
údajů na hodinkách včetně 

digitálních. Sledování 

jednoduchých závislostí na čase. 

 

3. OVO byl splněn v 2. roč.   

7. Žák popisuje 

jednoduché závislosti 

z praktického života. 

1. OVO bude splněn v 2. roč.   

2. Žák sleduje závislost různých 
činností na průběhu času během dne, 

týdne, měsíce, roku… 

Změna teploty během dne, příchod 
a odchod do školy, délka 

přestávky, délka vyučovací 

hodiny, doba snídaně, oběda, 

večeře, délka spánku. 

 

3. OVO byl splněn v 2. roč.   

8. Žák doplňuje 

tabulky, schémata, 

posloupnosti čísel 

1. Žák doplňuje tabulku s danou 

početní operací, doplňuje chybějící 

čísla do řady čísel.  

Práce s tabulkou.  

2. Žák doplňuje číselné řetězce, 

tabulky, diagramy, rébusy. 

Práce s tabulkami, diagramy,… 

 

 

3. Žák samostatně vytváří číselné 

řetězce, tabulky a diagramy. 
 

Vytváření tabulek, diagramů a 

řetězců 

 

9. Žák rozezná, 

pojmenuje, 

vymodeluje a popíše 

základní rovinné 

útvary a jednoduchá 

tělesa; nachází 

v realitě jejich 

reprezentaci. 

1. Žák se orientuje v prostoru; 

rozeznává geometrické útvary: 

trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh, 

krychle, kvádr a válec. 

Geometrické pojmy (vpravo, 

vlevo, pod, nad, před, za, hned 

před, hned za). Rovinné obrazce: 

trojúhelník, čtverec, obdélník, 
kruh. Tělesa: krychle, kvádr, válec, 

koule. Využití dětských skládanek 

a stavebnic. Orientace 

v konkrétním prostoru. 
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2. Žák kreslí křivé a rovné čáry, 
poznává geometrická tělesa v praxi, 

vymodeluje tělesa (krychle, kvádr). 

 

Křivá čára, rovná čára, úsečka, 
lomená čára. Označení bodů a 

úseček, kreslení křivých a rovných 

čar, rýsování úseček 

 

3. Žák označuje bod, krajní body 

úsečky, průsečík dvou přímek.  

Přímka, polopřímka, vzájemná 

poloha dvou přímek, rovnoběžky, 

různoběžky, průsečík dvou 
různoběžek, čtvercová síť, rovinné 

obrazce (trojúhelník, čtverec, 

obdélník, čtyřúhelník). 

Modelování podle daného plánu 
(stavebnice, krabičky) 

 

10. Žák porovnává 

velikost útvarů, měří 

a odhaduje délku 

úsečky. 

1. OVO bude splněn v 2. roč.   

2. Žák odhaduje délku úsečky na dm, 

cm. Měří délku úsečky na cm. 

Rýsování úseček dané délky, 

měření délky úsečky. Jednotky cm, 
dm. 

 

3. Žák měří délku úsečky s přesností na 
mm, sestrojí úsečku dané délky 

s užitím jednotky mm. Provádí 

odhad délky, vzdálenosti, určuje 

obvod jednoduchého obrazce 
(trojúhelník, čtverec, obdélník) 

sečtením délek jeho stran. Převádí 

jednotky délky s užitím měnitele 

1000, 100, 10. 

Rýsování úsečky dané délky, 
měření úseček s přesností na mm, 

odhad délky úsečky. Měření délek 

stran rovinných obrazců, výpočet 

obvodu rovinného obrazce 
sečtením délek jeho stran. Měření 

délek hran tělesa. 

 

11. Žák rozezná a 

modeluje jednoduché 

souměrné útvary 

v rovině. 

1. Žák rozeznává geometrické útvary 

(trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh) 

Vystřihování geometrických tvarů.  

2. Žák poznává geometrické tvary 

v praxi, dokáže je vymodelovat 
 

Modelování geometrických tvarů.  

3. Žák poznává souměrné útvary, 
zakresluje osu souměrnosti. 

Osová souměrnost. Vystřihování 
osově souměrných útvarů. 
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Matematika – 1. stupeň (2. období) 
 

Očekávaný výstup ŠVP Roč. Školní výstupy Učivo 
Přesahy, vazby, 

PT 

1. Žák využívá při 

pamětném a písemném 

počítání komutativnost 

a asociativnost sčítání a 

násobení 

4. Žák využívá při pamětném a 
písemném počítání v oboru čísel 

do 1 000 000 komutativnost a 

asociativnost sčítání a násobení. 

Pamětné a písemné sčítání a 
odčítání v oboru do milionu. 

Vlastnosti početních operací s  

čísly. 

 

5. Žák využívá při pamětném a 

písemném počítání v oboru čísel 

do miliardy komutativnost a 
asociativnost sčítání a násobení. 

Pamětné a písemné sčítání a 

odčítání v oboru do miliardy. 

Vlastnosti početních operací s  
čísly. 

 

2. Žák provádí písemné 

početní operace v oboru 

přirozených čísel. 

 

4. Žák provádí písemné početní 
operace v oboru do milionu. 

Písemné násobení jednociferným a 
dvojciferným číslem 

Písemné dělení jednociferným 

dělitelem 

Dělení se zbytkem v oboru 
přirozených čísel. 

 

5. Žák provádí písemné početní 
operace v oboru do miliardy. 

Písemné algoritmy početních 
operací. 

 

3. Žák zaokrouhluje 

přirozená čísla, provádí 

odhady a kontroluje 

výsledky početních 

operací v oboru 

přirozených čísel. 

4. Žák zaokrouhluje přirozená čísla 
na tisíce, desetitisíce. 

Zaokrouhlování přirozených čísel.  

5. Žák zaokrouhluje přirozená čísla 
na tisíce, desetitisíce, statisíce, 

miliony. 

Zaokrouhlování přirozených čísel.  

4. Žák řeší a tvoří úlohy, 

ve kterých aplikuje 

osvojené početní 

operace v celém oboru 

přirozených čísel. 

 

4. Žák  řeší úlohy, ve kterých aplikuje 
osvojené početní operace v celém 

oboru přirozených čísel. 

Slovní úlohy s jednou a dvěma 
početními operacemi. 

 

5. Žák řeší a tvoří úlohy, ve kterých 

aplikuje osvojené početní operace 

v celém oboru přirozených čísel 

Slovní úlohy s jednou a dvěma 

početními operacemi. 

 

5. Žák modeluje a určí 

část celku, používá 

zápis ve formě zlomku. 

4. Žák modeluje a určí část celku, 

používá zápis ve formě zlomku. 

Zápis a čtení zlomků. Modelování 

a určování části celku. 

 

5. Žák modeluje a určí část celku, 

používá zápis ve formě zlomku. 

Zápis a čtení zlomků. Pojmy: 

čitatel, zlomková čára, jmenovatel. 

Modelování a určování části celku. 

 

6. Žák porovná, sčítá a 

odčítá zlomky se 

stejným základem v 

oboru kladných čísel. 

4. OVO bude splněn v 5. ročníku.   

5. Žák porovná, sčítá a odčítá zlomky 

se stejným základem v oboru 

kladných čísel. 

Porovnávání zlomků se stejným 

jmenovatelem. 

Sčítání a odčítání zlomků se 
stejným jmenovatelem. 

 

7. Žák přečte zápis 

desetinného čísla a 

vyznačí na číselné ose 

desetinné číslo dané 

hodnoty. 

4. OVO bude splněn v 5. ročníku.   

5. Žák přečte zápis desetinného čísla 

a vyznačí na číselné ose desetinné 
číslo dané hodnoty. 

Zápis a čtení desetinných čísel. 

Vyznačování desetinných čísel na 
číselné ose.  Porovnávání 

desetinných čísel. 

 

8. Žák porozumí 

významu znaku „-“ pro 

zápis celého záporného 

čísla a toto číslo vyznačí 

na číselné ose. 

4. OVO bude splněn v 5. ročníku.   

5. Žák porozumí významu znaku „-“ 
pro zápis celého záporného čísla a 

toto číslo vyznačí na číselné ose. 

 

Číselná osa. Záporná čísla v praxi 
– teploměr, nadmořská výška. 

 

9.  Žák vyhledává, sbírá 

a třídí data. 

4. Žák vyhledává a sbírá data. Tabulky, jízdní řády.  

5. Žák třídí sesbíraná data. Diagramy, grafy  

10. Žák čte a sestavuje 

jednoduché tabulky a 

diagramy. 

4. Žák čte jednoduché tabulky. Tabulky.  

5. Žák sestavuje jednoduché tabulky 
a diagramy. 

Tabulky, grafy, diagramy.  

11. Žák narýsuje a 

znázorní základní 

rovinné útvary (čtverec, 

obdélník, trojúhelník, 

kružnici); užívá 

jednoduché konstrukce. 

4. Žák  znázorní  základní rovinné  
útvary a narýsuje kružnici a 

trojúhelník 

Čtverec, obdélník, trojúhelník, 
kružnice. 

 

5. Žák narýsuje a znázorní základní 

rovinné útvary (čtverec, obdélník, 

trojúhelník, kružnici); užívá 

jednoduché konstrukce. 

Čtverec, obdélník, trojúhelník, 

kružnice, kruh. 

 

12. Žák sčítá a odčítá 4. Žák sčítá a odčítá graficky úsečky. Grafický součet a rozdíl úseček.  
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graficky úsečky; určí 

délku lomené čáry, 

obvod mnohoúhelníku 

sečtením délek jeho 

stran. 

5. Žák určí délku lomené čáry, obvod 
mnohoúhelníku sečtením délek 

jeho stran. 

Lomená čára, mnohoúhelník, 
obvod mnohoúhelníku. 

 

13. Žák sestrojí 

rovnoběžky a kolmice. 

4. Žák se seznámí s rýsováním 

rovnoběžek a kolmic. 

Vzájemná poloha dvou přímek 

v rovině. 

 

5. Žák rýsuje rovnoběžky a kolmice Vzájemná poloha dvou přímek 

v rovině. 

 

14. Žák určí obsah 

obrazce pomocí 

čtvercové sítě a užívá 

základní jednotky 

obsahu. 

4. Žák určí obsah obrazce pomocí 

čtvercové sítě. 

Obsah obrazce.  

5. Žák užívá základní jednotky 

obsahu. 

Základní jednotky obsahu.  

15.  Žák rozpozná a 

znázorní ve čtvercové 

síti jednoduché osově 

souměrné útvary a určí 

osu souměrnosti útvaru 

překládáním papíru. 

4. Žák rozpozná ve čtvercové síti  

jednoduché osově souměrné útvary 

a určí osu souměrnosti útvaru 
překládáním papíru. 

Osově souměrné útvary.  

5. Žák rozpozná a znázorní ve 

čtvercové síti jednoduché osově 

souměrné útvary a určí osu 

souměrnosti útvaru překládáním 

papíru. 

Osově souměrné útvary.  

16.  Žák řeší 

jednoduché praktické 

slovní úlohy a 

problémy, jejichž řešení 

je do značné míry 

nezávislé na obvyklých 

postupech a 

algoritmech školské 

matematiky. 

4. Žák řeší jednoduché praktické 

slovní úlohy. 

Slovní úlohy, prostorová 

představivost 

 

5. Žák řeší jednoduché problémy. Číselné a obrázkové řady, magické 

čtverce. 
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Matematika – 2. stupeň 
 

Očekávaný výstup ŠVP Roč. Školní výstupy Učivo 
Přesahy, 

vazby, PT 

1. Žák provádí početní 

operace v oboru celých 

a racionálních čísel, 

užívá ve výpočtech  

druhou mocninu a 

odmocninu 

6. Žák zapisuje a porovnává desetinná čísla, 
zobrazí desetinná čísla na číselné ose,  řeší a 

tvoří úlohy, ve kterých aplikuje početní 

operace s DČ 

Desetinná čísla a početní 
operace 

Slovní úlohy s využitím DČ 

 

 
 

7. Žák zapisuje a porovnává racionální a celá 

čísla na číselné ose, určí převrácená čísla, 

zjednodušuje  složené zlomky, využívá 
početní operace s Q a Z při řešení slovních 

úloh 

Zlomky, rozvinutý zápis 

čísel v desítkové soustavě, 

převrácená čísla, smíšená 
čísla, složené zlomky,  

celá čísla, opačná čísla, 

zobrazení a početní operace 

s celými čísly 

 

8. Žák určí druhou a třetí mocninu,  pomocí 

tabulek a kalkulátorů, vypočte základní 
početní operace s mocninami s přirozeným 

mocnitelem 

Druhá a třetí mocnina a 

odmocnina 
Početní operace 

s mocninami s přirozeným 

exponentem 

Pythagorova věta 

 

9. Žák využívá  v praktických úlohách mocniny 

a početní operace s DČ, Z, Q  

Objemy a povrchy těles  

2. Žák zaokrouhluje  a 

provádí odhady s danou 

přesností, účelně 

využívá kalkulátor 

 

6. Žák zaokrouhlí DČ, vytváří si odhady 

související s reálnými situacemi 

Zaokrouhlování DČ 

 

 

7. Žák  zaokrouhlí DČ s neukončeným 

desetinným rozvojem, převádí zlomky na DČ, 
odhadne časti celků vyjádřené zlomky, 

využívá k výpočtům kalkulátor 

Převod zlomků na desetinná 

čísla a naopak 
 

 

 

 

8. Žák  odhadne a použije v praktických úlohách 

mocniny a odmocniny. Vypočte pomocí 

 kalkulátoru druhou mocninu a odmocninu 

Odhady druhých a třetích 

mocnin 

Pythagorova věta 

 

9. Žák zdokonaluje své znalosti a dovednosti 

v praxi,  ovládá práci s kalkulátorem – 
základní početní operace 

Goniometrické funkce  

3. Žák modeluje a řeší 

situace s využitím 

dělitelnosti v oboru 

přirozených čísel 

 

6. Žák vysvětlí pojem násobek, dělitel, aplikuje 
znaky dělitelnosti, rozlišuje prvočísla od čísel 

složených,  rozloží číslo na součin prvočísel, 

určuje n a D, postupy použije při řešení 

problémových úloh 

Dělitelnost přirozených 
čísel: násobek, dělitel, 

prvočíslo, číslo složené, 

nejmenší společný násobek, 

největší společný dělitel. 
Kritéria dělitelnosti 

 

Zlomky 

PT - 6. 1. E  
Kreativita 

 

7. Žák určí společný násobek čísel a použije ho  

při hledání nejmenšího společného 
jmenovatele zlomků 

 

8. Žák nachází principy a prohlubuje získané 
znalosti ve složitějších příkladech – rovnice 

Rovnice se zlomky  

9. Žák využívá  společných násobků čísel při 
úpravách a řešení rovnic s neznámou ve 

jmenovateli a soustav rovnic 

Rovnice s neznámou ve 
jmenovateli 

Lomený výraz 

 

4. Žák využívá různé 

způsoby kvantitativního 

vyjádření vztahu celek – 

část 

(přirozeným číslem, 

poměrem, zlomkem, 

desetinným číslem, 

procentem) 

 

6. Žák určí a prakticky použije pojmy o kolik, 

kolikrát v oboru přirozených a desetinných 

čísel. 

Žák porovnává, sčítá a odčítá zlomky 

Desetinná čísla 

Zlomky 

 

Zlomky 
Procenta 

Přirozená čísla 

Poměr 
 

Slovní úlohy 

 

 

 

7. Žák vysvětlí pojem poměr, zlomky a 

procenta, umí číst a sestavovat diagramy, 
grafy 

8. Žák  porovnává procenta části celků ve 

slovních úlohách 

 

9. OVO splněn v 6. – 8. ročníku 

5. Žák řeší 

modelováním a 

výpočtem situace 

vyjádřené poměrem, 

pracuje s měřítky  map 

6. OVO bude splněn v 7. ročníku   

7. Žák vysvětlí pojem poměr, porovná, krátí, 
zvětší, zmenší v daném poměru, řeší slovní 

úlohy, orientovat se v problematice měřítek 

plánů a map,  navrhne a použije tabulku 

Poměr 
Měřítko plánů a map 

Úměra 

Trojčlenka 

PT-6. 3. B  
Objevujeme 

Evropu a 

svět 
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a plánů přímé a nepřímé úměrnosti, určí, typ 
úměrnosti, pracuje s kartézským systémem 

souřadnic, řeší slovní úlohy s využitím 

trojčlenky 

 

Slovní úlohy řešené 
trojčlenkou 

 

 

8. Žák použije trojčlenku k výpočtu slovních 

úloh (PÚ, NÚ, %) 

Slovní úlohy  

9. Žák prověřuje a zdůvodní použití daných 

postupů při řešení úloh 

Slovní úlohy  

6. Žák řeší aplikační 

úlohy na procenta ( i 

případ, že procentová 

část je větší než celek) 

 

6. bude  

Procento 
Promile 

Základ 

Procentová část 

Počet procent 
 

Slovní úlohy 

 

 
 

Jednoduché úrokování 

 

 

 

7. Žák vysvětlí pojem procenta, promile, určí 

počet procent z celku, celek z dané části, 

rozumí, řeší a analyzuje slovní úlohy 
s využitím procent, úroků, orientuje se 

v grafech s procenty 

8. Žák využívá výpočty s procenty ve 

složitějších úlohách (kombinace s V, S těles), 

řeší slovní úlohy vedoucí k výpočtům pomocí 

lineárních rovnic s procenty 

9. Žák využívá procenta ve slovních úlohách, 

které vedou k řešení pomocí soustav 
lineárních rovnic o dvou neznámých, 

porozumí a posoudí příklady z jednoduchého 

úrokování 

7. Žák matematizuje 

jednoduché reálné 

situace s využitím 

proměnných,  

určí hodnotu výrazu,  

sčítá a násobí 

mnohočleny, provádí 

rozklad mnohočlenu na 

součin pomocí vzorců a 

vytýkáním 

 

6. OVO bude splněn v 7. ročníku   

7. Žák zapíše a vypočte hodnotu číselného 

výrazu s využitím základních početních 

operací 

Číselný výraz a jeho 

hodnota 

 

 

 

8. Žák  sčítá, odčítá, násobí mnohočleny, určí 

hodnotu výrazu, rozkládá mnohočleny na 
součin pomocí vzorců  

(a + b)2,  

(a – b)2, a2 – b2 

Proměnná 

Výrazy s proměnnými 
Mnohočleny 

Algebraické vzorce (a + b)2, 

 (a – b)2, a2 – b2 

 

9. Žák aplikuje používání algebraických vzorců 

při řešení soustav rovnic pro jejich 

zjednodušení (krácení) 

Lomený výraz  

 

8. Žák formuluje a řeší 

reálnou situaci pomocí 

rovnic a jejich soustav 

6.-7. OVO bude splněn v 8. ročníku   

 
 

 

 

 
 

 

 

8. Žák řeší jednoduché lineární rovnice pomocí 

ekvivalentních úprav, provádí zkoušku, 

aplikuje znalosti při řešení slovních úloh – 

s procenty, zbytkové úlohy 

Lineární rovnice 

Jednoduché slovní úlohy 

9. Žák řeší rovnice s neznámou ve jmenovateli, 
soustavy dvou rovnic o dvou neznámých, 

jednoduché slovní úlohy –         o společné 

práci, o pohybu vedoucí na soustavy rovnic  

Lineární rovnice 
s neznámou ve jmenovateli 

Soustava dvou lineárních 

rovnic o dvou neznámých 

Jednoduché slovní úlohy 
Lomený výraz 

9. Žák analyzuje a řeší 

jednoduché problémy,  

modeluje konkrétní 

situace, v nichž využívá 

matematický aparát 

v oboru celých a 

racionálních čísel 

6. bude Slovní úlohy v oboru 
racionálních a celých čísel 

Trojčlenka 

Poměr 

Procenta 
 

8,9, Slovní úlohy 

PT-6. 1. E  
Kreativita 

7. Žák sestaví slovní úlohy na využití úměrnosti, 
trojčlenky, poměru a procent 

 

8. Žák využije v praxi počítání s racionálními a 
celými čísly 

 

9. Žák využívá konkrétní příklady ve slovních 
úlohách, zdůvodní použití daného 

matematického aparátu 

 

10. Žák vyhledává, 

vyhodnocuje a 

zpracovává data 

 

6. OVO  splněn v 7. ročníku   

7. Žák  analyzuje procenta – klamavá reklama, 

zpracovává výsledky do tabulek přímou a 

nepřímou úměrnost – funkční vztahy 

Procenta 

Přímá a nepřímá úměrnost 

 

PT-6. 1. E  

Kreativita 

 

8. Žák určí v základech statistiky soubor a jeho 

vlastnosti, zjišťuje statistická data a 

zpracovává do tabulek 

Základy statistiky  

9. Žák čte z grafů, pracuje a analyzuje 

statistické tabulky 

Funkce  
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11. Žák porovnává 

soubory dat 

 

6. bude  
 

 

Procenta 

 
8 Statistika 

Aritmetický průměr 

Četnost 

PT-6. 1. E  
Kreativita 

 

7. Žák porovnává soubory pomocí procent  

8. Žák řeší úlohy  
ze statistiky – posuzuje, prověřuje práci 

s daty 

 

9. bylo  

12. Žák určuje vztah 

přímé anebo nepřímé 

úměrnosti 

 

 

 

6. OVO bude splněn v 7. ročníku Přímá a nepřímá úměrnost 
Úměra 

 

7. Žák určí závislost veličin, rozlišuje přímou a 

nepřímou úměrnost, počítá a analyzuje slovní 
úlohy pomocí trojčlenky 

8.-9. OVO  splněn v 7. ročníku 

13. Žák vyjádří funkční 

vztah tabulkou, rovnicí, 

grafem 

6. OVO  bude splněn v 7. ročníku Přímá, nepřímá úměrnost  

7. Žák zdůvodňuje funkční závislosti PÚ, NÚ 

tabulkou, grafem v KSS a rovnicí 

8.-9.  OVO splněn v 7. ročníku 

14. Žák matematizuje 

jednoduché reálné 

situace s využitím 

funkčních vztahů 

 

6. OVO bude splněn v 7. ročníku   

7. Žák aplikuje získané znalosti z oblasti PÚ, 

NÚ ve slovních úlohách z reálných situací, 

vypočítá vzdálenosti na mapách a plánech 

pomocí měřítka, ze skutečných vzdáleností 
vypočítá vzdálenosti na mapách 

Přímá a nepřímá úměrnost 

 

 

 
 

Slovní úlohy o pohybu 

 

 
 

 

 

Lineární funkce 
 

PT-6. 1. E 

Kreativita 

 

 

8. Žák ve slovních úlohách  
o pohybu určuje funkční vztahy mezi časem, 

dráhou a rychlostí 

Určuje závislosti vedoucí k řešení lineárních 

funkcí 

 

9. Žák ve slovních úlohách  

o pohybu určuje funkční vztahy mezi časem, 
dráhou a rychlostí 

Určuje závislosti vedoucí k řešení lineárních 

funkcí 

 

15. Žák zdůvodňuje a 

využívá polohové a 

metrické vlastnosti 

základních rovinných 

útvarů při řešení úloh a 

jednoduchých 

praktických problémů, 

využívat potřebnou 

matematickou 

symboliku 

6. Žák řeší konstruktivní úlohy a zapisuje 

postup pomocí matematické symboliky 

Čtverec 

Obdélník 

Trojúhelník 
 

Čtyřúhelník 

 

Kruh 

Kružnice 

 

n - úhelníky 

 

7. Žák řeší konstruktivní úlohy a zapisuje 

postup pomocí matematické symboliky 

8. Žák řeší konstruktivní úlohy a zapisuje 

postup pomocí matematické symboliky 

9. Žák řeší konstruktivní úlohy a zapisuje 

postup pomocí matematické symboliky 

16. Žák charakterizuje  

a třídí základní rovinné 

útvary 

6. Žák popíše a pracuje se základními 

geometrickými, rovinnými útvary – přímka, 

polopřímka, úsečka, čtverec, obdélník, 
trojúhelník 

Přímka 

Polopřímka 

Úsečka 
Čtverec 

Obdélník 

Trojúhelník 

7 Čtyřúhelník 
8 Kruh 

Kružnice 

9 n - úhelníky 

 

7. Žák popíše a pracuje se čtyřúhelníky 

8. Žák  popíše a pracuje s kruhem, kružnicemi 

9. Žák  určí vlastnosti všech základních 

rovinných útvarů 

17. Žák určuje velikost 

úhlů měřením a 

výpočtem 

 

6. Žák narýsuje úhel, změří jeho velikost, užívá 

jednotky stupeň, minuta,  graficky sčítá, 

odčítá, násobí a dělí úhly dvěma, určí 
vrcholové a vedlejší úhly 

Úhel a jeho velikost  

7.-8. OVO splněn v 6. ročníku 

9. Žák vypočítá velikost strany a velikost 
vnitřního úhlu trojúhelníka za pomoci 

goniometrických funkcí 

Goniometrické funkce  

18. Žák odhaduje a 

vypočítá obvod a obsah 

základních rovinných 

útvarů 

6. Žák vypočítá obvod a obsah čtverce a 

obdélníku, obvod trojúhelníku 

Čtverec 

Obdélník 

Trojúhelník 

Trojúhelník 

 

7. Žák odhadne a vypočte obvod a obsah 

rovnoběžníku, lichoběžníku, vypočte obsah 
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 trojúhelníku Rovnoběžník 
Lichoběžník 

8 Kruh 

Kružnice 

9 Pravidelné n - úhelníky 
 

8. Žák odhadne a vypočte obvod a obsah kruhu 

9. Žák řeší úlohy na výpočet obsahu a obvodu 

všech základních rovinných útvarů 

19. Žák využívá pojem 

množina všech bodů 

dané vlastnosti 

k charakteristice útvaru 

a k řešení polohových a 

nepolohových 

konstrukčních úloh 

6.-7. OVO bude splněn v 8. ročníku Dvojice rovnoběžek 
Thaletova kružnice 

Konstrukční úlohy v rovině 

 

8. Žák určí základní množiny bodů daných 

vlastností 

9. OVO splněn v 8. ročníku 

20. Žák načrtne a 

sestrojí rovinné útvary 

6. Žák sestrojí a popíše postup řešení pro 

konstrukci trojúhelníku (sss), čtverce, 

obdélníku 

Trojúhelník 

Čtverec 

Obdélník 

 
 

 

Čtyřúhelníky 

 
Kruh 

Kružnice 

Mnohoúhelníky 

PT-6. 1. C  

Seberegulac

e a 

sebeorganiza
ce  

7. Žák sestrojí a popíše postup řešení pro 
konstrukci čtyřúhelníků (rovnoběžníky, 

lichoběžníky) 

 

8. Žák sestrojí a popíše postup řešení pro 

konstrukci kruhu, kružnice, mnohoúhelníků 

 

9. Žák řeší složitější typy geometrických úloh  

21. Žák užívá 

k argumentaci a při 

výpočtech věty o 

shodnosti a podobnosti 

trojúhelníků 

6. Žák řeší konstrukce trojúhelníku podle věty 
sss 

Věta o shodnosti 
trojúhelníků: sss 

 

7. Žák řeší konstrukce trojúhelníku podle věty 
sss, sus, usu, dokáže pojmenovat a poznat 

shodné útvary 

Věty o podobnosti 
trojúhelníků: 

sss, sus, usu 

8. Žák určuje podobné útvary, u trojúhelníků 

používá věty o podobnosti – sss, sus, usu 

9. Žák určí podobné útvary, u trojúhelníků 

používá věty o podobnosti – sss, sus, usu, 

kombinuje věty o shodnosti a podobnosti 

geometrických útvarů 

Podobnost 

22. Žák načrtne a 

sestrojí obraz rovinného 

útvaru ve středové a 

osové souměrnosti, určí 

osově a středově 

souměrný útvar 

 

6. Žák určí útvary osově souměrné, sestrojí 

obraz vzorů v osové souměrnosti  
Určí útvary středově souměrné, sestrojí obraz 

vzorů ve středové souměrnosti 

Osová souměrnost 

 
 

 

 

Středová souměrnost, 

shodná zobrazení 

PT–6. 1. C  

Seberegulac
e a 

sebeorganiza

ce  

7. Žák aplikuje získané znalosti o shodných 

zobrazeních  v konstrukčních úlohách 

 

8. splněno  

9.   

23. Žák určuje a 

charakterizuje základní 

prostorové útvary 

(tělesa), analyzuje jejich 

vlastnosti 

6. Žák rozumí pojmu těleso a dokáže rozlišovat 
základní geometrická tělesa – krychle, kvádr 

a jejich vlastnosti 

Krychle  
Kvádr 

Hranol 

Válec 

Jehlan 
Kužel 

Koule 

 

7. Žák pojmenuje a popíše hranoly 

8. Žák analyzuje vlastnosti válce 

9. Žák pojmenuje a popíše jehlan, kužel a kouli 

24. Žák odhaduje a 

vypočítá objem a 

povrchy těles 

 

6. Žák  se orientuje v pojmech povrch a objem 

těles – kvádr, krychle 

Objem a povrch: 

Krychle  

Kvádr 

Hranol 
Válec 

Jehlan 

Kužel 
Koule 

 

 

7. Žák vypočítá a aplikuje vzorce pro výpočet 

V a S hranolu 

8. Žák vypočítá a aplikuje vzorce pro výpočet 

V a S válce 

9. Žák vypočítá a aplikuje vzorce pro výpočet 

V a S jehlanu, kužele a koule 

25. Žák načrtne a 

sestrojí sítě základních 

těles 

6. Žák načrtne síť tělesa 

 krychle a kvádru 

 

Sítě těles: 

Krychle 

Kvádr 

Hranol 

Válec 

Jehlan 

Kužel 

PT-6. 1. E  

Kreativita 

7. Žák samostatně načrtne a sestrojí sítě hranolů 

– trojboký, šestiboký 

 

8. Žák samostatně načrtne a sestrojí síť válce  

9. Žák samostatně načrtne a sestrojí síť jehlanu  
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a kužele 

26. Žák načrtne a 

sestrojí obraz 

jednoduchých těles 

 v rovině 

6. Žák načrtne a představí si v pravoúhlém 

promítání obrazy krychle a kvádru 

Zobrazování těles 

v pravoúhlém promítání: 
Krychle 

Kvádr 

Hranol 

Válec 
Jehlan 

Kužel 

Koule 

PT-6. 1. E 

 Kreativita 
 

7. Žák načrtne a představí si 
v pravoúhlém promítání obrazy 

jednoduchých hranolů 

 

8. Žák načrtne a představí si v pravoúhlém 

promítání obrazy válce 

 

9. Žák načrtne a představí si v pravoúhlém 

promítání obrazy jehlanu, kužele a koule 

 

27. Žák analyzuje a řeší 

aplikační geometrické 

úlohy s využitím 

osvojeného 

matematického aparátu 

6. Žák aplikuje získané vědomosti ve slovních 

úlohách zaměřených na praktické využití – 

povrch, objem kvádru, krychle, obsahy, 

obvody čtverce, trojúhelníku, obdélníku 

Slovní úlohy s využitím 

znalostí výpočtů V, S těles a 

o, S rovinných útvarů 

 

PT-6. 1. E  

Kreativita 

 

 

7. Žák aplikuje získané vědomosti ve slovních 

úlohách zaměřených na praktické využití – 
objemy, povrchy různých typů hranolů, 

obsahy, obvody čtyřúhelníků 

 

8. Žák aplikuje získané vědomosti ve slovních 

úlohách zaměřených na praktické využití - 

objemy, povrchy válců, obsahy, obvody 

kružnic, kruhů, množiny bodů daných 
vlastností 

 

9.  Žák aplikuje získané vědomosti ve slovních 
úlohách zaměřených na praktické využití - 

objemy, povrchy kuželů, jehlanů, koulí 

 

28. Žák užívá logickou 

úvahu a kombinační 

úsudek při řešení úloh a 

problémů a nalézá 

různá řešení 

předkládaných nebo 

zkoumaných situací 

 

6. Žák využívá logické úvahy k řešení 

nestandardních slovních úloh (n, D 

přirozených čísel) 

Slovní úlohy 

 

 

 
 

Statistický graf, aritmetický 

průměr 

 

7. Žák vyhodnotí reklamu využívající počítání  

s procenty 

8. Žák najde statistický soubor a vyhodnotí 

statistické šetření 

9. Žák se orientuje v jednoduchých situacích 

finanční matematiky a statistiky 

Finanční matematika 

29. Žák řeší úlohy na 

prostorovou 

představivost, aplikuje 

a kombinuje poznatky a 

dovednosti z různých 

tematických a 

vzdělávacích oblastí 

 

6. Žák nakreslí ve volném rovnoběžném 

promítání tělesa, doplní části těles – krychle, 

kvádr  

Krychle  

Kvádr 

 
Hranol 

 

 

 
Válec 

 

 

Jehlan 
Kužel 

Koule 

 

7. Žák nakreslí ve volném rovnoběžném 

promítání tělesa, doplní části těles – 

hranoly 

8. Žák načrtne a sestrojí ve volném 

rovnoběžném promítání tělesa, doplňuje 

části těles – válce 

9. Žák nakreslí ve volném rovnoběžném 

promítání tělesa, doplní části těles – 

jehlany, kužele, koule 
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Informatika 
 

Charakteristika 
 

    Informatika umožňuje  všem žákům dosáhnout základní úrovně informační 

gramotnosti – získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních 

informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a 

využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě.  

    Získané dovednosti umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou 

vzdělávacího software a informačních zdrojů ve všech oblastech celého základního 

vzdělávání. 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení     

 

            Informatice je přidělena dotace 1 hodina týdně v 5.-9. ročníku. Výuka bude probíhat 

převážně ve specializovaných učebnách. 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

 

Kompetence k učení 

 

Předmětová strategie směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím že vede žáka 

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

komunikačních technologií a k porozumění toku informací (vznik, přenos, uložení,…) 

 

 

Kompetence řešení problémů 

 

Učíme vytvářet a ověřovat hypotézy a vyvozovat z nich závěry. Rozvíjíme kritické myšlení a 

hledání vlastního řešení na základě získaných dovedností. Žáka vedeme porovnávání 

informací a poznatků z většího množství alternativních zdrojů. Učíme žáka posuzovat 

spolehlivost a důležitost získaných dat pro potvrzení vyslovovaných závěrů či hypotéz. Tím 

rozvíjíme logické myšlení a kritické myšlení.  

 

 

Kompetence komunikativní 

 

Vedeme žáky k tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci 

výsledků své práce 

 

 

Kompetence sociální a personální 

 

Vedeme žáky k práci ve dvojicích a skupinách, ke stanovení pravidel práce ve skupině, k 

sebepoznání a stanovení osobních cílů. 
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Kompetence občanské 

Vedeme žáky k tolerantnímu jednání a chování na základě obecně uplatňovaných pravidel 

soužití. 

 

 

Kompetence pracovní 

 

Rozvíjíme systematičnost a vytrvalost při zpracování zadaných úkolů. Učíme žáky utvářet 

výstižné a logické formulace myšlenek, využívat výpočetní techniku, aplikační a výukový 

software ke zvýšení efektivnosti učení a racionálnější organizaci práce a k šetrné práci 

s výpočetní technikou. 

 

 

Průřezová témata 

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 Objevujeme Evropu a svět 

 

Multikulturní výchova 

 Multikulturalita 

 

Mediální výchova 

 Stavba mediálních sdělení 

 Vnímání autora mediálních sdělení 

 Tvorba mediálního sdělení 

 Práce v realizačním týmu 
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Informatika – 1. stupeň (2. období) 
 
Očekávaný výstup 

ŠVP 
Roč. Školní výstupy Učivo 

Přesahy, vazby, 

PT 

1. Žák využívá 

základní standardní 

funkce počítače a 

jeho nejběžnější 

periferie 

5. 

 

Žák se orientuje v druzích PC.  
Popíše základní součásti. 

PC a jejich vztahy a vlastnosti. 

Žák vysvětlí funkci dalších 

Periférií, dokáže je připojit, poradí 
si s běžnými závadami. 

Rozlišuje soubory, adresáře, chápe 

jejich strukturovanost. 

-základní pojmy 
informační činnosti 

informace, informační instituce 

-struktura, funkce a popis počítače 

-struktura, funkce přídavných 
zařízení 

-základní práce se soubory a 

adresáři 

 

2. Žák respektuje 

pravidla bezpečné 

práce s hardware i 

software a 

postupuje poučeně 

v případě jejich 

závady 

5. Žák si poradí  v základních 

případech selhání OS 

Dokáže uvést negativní vlivy práce 
s PC na zdraví a ví, jak je omezit, 

řídí se správnými zásadami při práci 

na PC.  

Žák zhodnotí klady a zápory 
počítačových her a programů. Je 

informován o negativních jevech 

Internetu 

-operační systémy a jejich základní 

funkce 

-multimediální využití počítače 
-jednoduchá údržba počítače, 

postupy při běžných problémech 

s hardware a software 

-zásady bezpečnosti práce a 
prevence zdravotních rizik 

s dlouhodobým využíváním 

výpočetní techniky. 

 

3. Žák chrání data 

před poškozením, 

ztrátou a zneužitím 

5. Žák uvede základní příklady typů 

programů a odpovídající formáty 

souborů.    
Žák dovede provést zálohu dat. 

-nosiče dat, jejich uložení 

-ochrana a zálohování dat 

 

4. Žák při 

vyhledávání 

informací na  

internetu používá 

jednoduché a 

vhodné cesty. 

5. Žák  otevře stránku, jejíž adresu 
zná. 

Žák dokáže využít služby 

jednoduchého vyhledávače. 

-společný tok informací (vznik, 
přenos, transformace, zpracování, 

distribuce informací) 

-metody a nástroje vyhledávání 

informací 
-formulace požadavku při 

vyhledávání na internetu, 

vyhledávací atributy. 

PT-6.6 C,D,F,G 
Mediální sdělení 

Vazba ČJ 

5. Žák  vyhledává 

informace na 

portálech, v 

knihovnách a 

databázích. 

5. Žák využívá služby základních 

portálů 

 

-metody a nástroje vyhledávání 

informací 

PT-6.6 C,D,F,G 

Mediální sdělení 

Vazba ČJ 

6. Žák komunikuje 

pomocí internetu či 

jiných běžných 

komunikačních 

zařízení. 

5. Žák se seznámí se způsoby el. 

komunikace. 

Vysvětlí princip počítačové sítě a 

fungování Internetu. 
Zhodnotí různé možnosti připojení 

k Internetu. 

 -základní způsoby komunikace (e-

mail, chat, telefonování) 

 

7. Žák pracuje 

s textem a obrázkem 

v textovém a 

grafickém editoru 

5. Žák vytvoří jednoduchý obrázek a 

text pomocí programů 

z Příslušenství OS. 

Přenáší údaje z jednoho programu 
Příslušenství do druhého. 

Žák s užitím speciálního textové 

editoru napíše a upraví jednoduchý 

text 
Rozlišuje grafiku bitmapovou a 

vektorovou, jejich vznik, vlastnosti 

a možnosti zpracování. Zobrazí si 
náhledy a vlastnosti obrázků 

v prohlížeči. 

- základy počítačové grafiky 

- základy textových editorů 

Vazba Vv 

PT-6.6 C,D,F,G 

Mediální sdělení 

Vazba ČJ 
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Informatika - 2.stupeň 
 

Očekávaný výstup 

ŠVP 
Roč. Školní výstupy Učivo Přesahy, vazby, PT 

1. Žák ověřuje 

věrohodnost 

informací a 

informačních zdrojů, 

posuzuje jejich 

závažnost a 

vzájemnou návaznost 

6.-9. Žák ověřuje věrohodnost 

informací a informačních zdrojů, 

posuzuje jejich závažnost a 

vzájemnou návaznost. 

Vývojové trendy informačních 

technologií  

Hodnota a relevance informací 

a informačních zdrojů, metody 

a nástroje jejich ověřování 

Internet 

PT-6.3 B Objevujeme 

Evropu a svět 

PT -6.4 D 

Multikulturalita 

PT-6.6 C,D,F,G 
Mediální sdělení 

Vazba ČJ 

2. Žák ovládá práci 

s textovými a 

grafickými editory i 

tabulkovými editory a 

využívá vhodných 

aplikací 

6. Žák ovládá práci s textovými 

editory a využívá vhodných 

aplikací. 

Textové editory, tvorba a 

úprava textů pomocí textového 

editoru, základní funkce pro 

zpracování textu 

 

7.-8. Žák ovládá práci s grafickými 

editory i tabulkovými editory a 
využívá vhodných aplikací. 

Počítačová grafika, rastrové a 

vektorové programy 
Tabulkový editor, vytváření 

tabulek, porovnávání dat, 

jednoduché vzorce 

Vazba M,Z 

 

9. Počítačová grafika, tvorba a 

úprava 

Tabulkový editor, zpracování 
a prezentace dat 

 

 

3. Žák uplatňuje 

základní estetická a 

typografická pravidla 

pro práci s textem a 

obrazem 

6. Žák uplatňuje základní estetická a 

typografická pravidla pro práci s 

textem. 

Základní typografická a 

estetická pravidla práce s 

textem 

PT-6.6 C,D,F,G 

Mediální sdělení 

Vazba ČJ 

7. Počítačová grafika, rastrové a 

vektorové programy 

Vazba Vv 

8.-9. splněno   

4. Žák pracuje s 

informacemi 

v souladu se zákony o 

duševním vlastnictví 

6. Žák pracuje s informacemi v 
souladu se zákony o duševním 

vlastnictví. 

Ochrana práv k duševnímu 
vlastnictví, copyright, 

informační etika 

Internet 

 

7.-9. splněno   

5. Žák používá 

informace z různých 

informačních zdrojů a 

vyhodnocuje 

jednoduché vztahy 

mezi údaji 

6.-9. Žák používá informace z různých 

informačních zdrojů a 

vyhodnocuje jednoduché vztahy 

mezi údaji. 

Hodnota a relevance informací 

a informačních zdrojů, metody 

a nástroje jejich ověřování 

Internet 

PT-6.6 C,D,F,G 

Mediální sdělení 

Vazba ČJ,Vv 

7.  

6. Žák zpracuje a 

prezentuje na 

uživatelské úrovni  

informace v textové, 

grafické a 

multimediální formě 

6.-7. Bude splněno   

8.-9. Žák zpracuje a prezentuje na 
uživatelské úrovni  informace 

v textové, grafické a 

multimediální formě. 

prezentace informací (webové 
stránky, prezentační programy, 

multimédia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 72 

Prvouka 
 

 

Charakteristika 
 

     Vzdělávací obsah předmětu je rozdělen do pěti oborů: Místo, kde žijeme,  Lidé kolem 

nás,  Lidé a čas,  Rozmanitost přírody,  Člověk a jeho zdraví. Tyto obory  vymezují 

vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, 

zdraví, bezpečí a dalších témat. Uplatňují pohled do historie i současnosti a směřují 

k dovednostem pro praktický život. Žáky učí vnímat lidi, vztahy mezi nimi, všímat si 

podstatných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, pozorovat je a chránit je. Dále 

učí základním vztahům ve společnosti, přednostem i problémům soudobého života včetně 

situací ohrožení. 

 

Obsahové, organizační a časové vymezení: 

 

     V oboru Místo, kde žijeme se žáci učí poznávat nejbližší okolí, organizaci života 

v rodině, ve škole, ve společnosti. Důraz se klade na praktické poznávání místních a 

regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků (např, v dopr. výchově). 

Různé činnosti a úkoly by měly přirozeným způsobem probudit v žácích kladný vztah k místu 

jejich bydliště, postupně rozvíjet jejich národní cítění a vztah k naší zemi. 

     V oboru Lidé kolem nás si žáci osvojují základní společenská pravidla chování mezi 

lidmi ve škole, doma, na veřejnosti, uvědomují si význam a podstatu tolerance, pomoci a 

solidarity mezi lidmi, vzájemné úcty a snášenlivosti. Seznamují se se základními právy a 

povinnostmi a se světem financí. 

     V oboru Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a čase. Poznávají, jak a proč se čas 

měří, učí se poznávat, jak se život a věci vyvíjejí a jakým změnám podléhají v čase. Vychází 

se od nejznámějších událostí v rodině, obci a regionu a postupuje se k nejdůležitějším 

okamžikům v historii naší země.  

     V oboru Rozmanitost přírody žáci poznávají velkou proměnlivost živé i neživé přírody 

naší vlasti. Žáci umí uvést nejznámější rostliny a živočichy vyskytující se v obci a jejím okolí 

. Jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili, že Země a život na ní tvoří jeden nedílný celek, ve 

kterém jsou všechny hlavní děje ve vzájemném souladu a rovnováze, kterou může člověk 

snadno narušit  a velmi obtížně obnovovat. 

     V oboru  Člověk a  jeho zdraví  žáci poznávají především sebe na základě poznávání 

člověka jako živé bytosti. Poznávají, jak se člověk vyvíjí a mění od narození do dospělosti, co 

je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, výživy, mezilidských 

vztahů apod. Žáci rozpoznávají některé nemoci a úrazy a jejich příčiny, jsou vedeni 

k preventivnímu chování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a 

bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých, včetně mimořádných událostí, které ohrožují 

zdraví  jedinců i celých skupin obyvatel. Žáci docházejí k poznání, že zdraví je nejcennější 

hodnota v životě člověka.  

 

   Tento předmět je vyučován v 1.- 3. ročníku. Časová dotace je ve všech ročnících 2 

hodiny. 

   Výuka probíhá většinou v kmenových třídách formou vyučovacích hodin, starší žáci 

také využívají učebnu informatiky. V hodinách prvouky využíváme metody rozhovor, 

dramatizace, získávání a třídění informací z encyklopedií apod.  Žáci se při vycházkách 

seznamují  s okolím školy, s prostředím v okolí svého bydliště ( pošta, zdravotní zařízení, 
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policie, významné budovy, náměstí…), pozorují proměny přírody v jednotlivých ročních 

obdobích. Na exkurzích  poznávají různé pracovní činnosti. Výuku doplníme vhodnými 

programy Ekocentra Paleta. Aktivně se budeme podílet na projektu školy.  

 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

 

Kompetence k učení 

 

Vedeme žáky k vyhledávání a třídění informací a na základě jejich pochopení k efektivnímu 

využívání v procesu učení, v praktických činnostech a v praktickém životě. 

Využíváme problémové a tvořivé úlohy, vedeme žáky k samostatným objevům a závěrům, 

plánování úkolů a postupů, toleranci jiných názorů a přemýšlení nad nimi. 

Při kooperativních činnostech vedeme žáky k vzájemné komunikaci a spolupráci. 

Umožňujeme diferencované výkony podle individuálních schopností žáků s přihlédnutím 

k očekávaným výsledkům. 

Důsledně vyžadujeme dodržování stanovených pravidel. 

 

 

Kompetence k řešení problémů 

 

Vedeme žáky k rozpoznání a pochopení problému, k  přemýšlení o nesrovnalostech a jejich 

příčinách, k plánování způsobu jejich řešení. Podporujeme individuální i skupinovou práci 

žáků, umožňujeme jim požádat o pomoc. Žáci k využívají  získané vědomosti a dovednosti 

k objevování různých variant řešení, nenechají se odradit případným nezdarem a vytrvale 

hledají konečné řešení problému. Umožňujeme také porovnání dosažených výsledků 

s ostatními žáky. 

 

 

Kompetence komunikativní 

 

S ohledem na věk žáků pracujeme na rozšiřování jejich slovní zásoby, vedeme je ke správné 

výslovnosti, důraz klademe také na hlasovou hygienu, techniku řeči a kulturu vyjadřování. 

Žáci formulují a vyjadřují své myšlenky v logickém sledu, vyjadřují se výstižně a kultivovaně  

v písemném i ústním projevu. 

Povzbuzujeme žáky k mluvení, dáváme jim prostor k vyjádření názorů, vedeme je k bezpečné 

komunikaci prostřednictvím elektronických médií. 

 

 

Kompetence sociální a personální 

 

Žáci účinně spolupracují ve skupině, podílejí se společně s pedagogem na vytváření pravidel 

práce v týmu, na základě přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňují  kvalitu 

společné práce. 

Zdůrazňujeme potřebu ovládání a používání pravidel slušného chování. 
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Kompetence občanské 

 

Vedeme žáky k pochopení základních principů, na nichž spočívají zákony a společenské 

normy. Žáci jsou si vědomi svých práv a povinností ve škole i mimo školu. 

Motivujeme žáky k ohleduplnosti a pomoci slabším. Připravujeme žáky na zvládání 

zátěžových situací včetně poskytnutí první pomoci. Dbáme na aktivní rozvíjení fyzického, 

duševního a sociálního zdraví osvojením si zásad zdravého životního stylu. 

Vysvětlujeme žákům základní ekologické souvislosti a environmentální problémy. 

Učíme žáky respektovat a chránit naše tradice a kulturní i historické dědictví.  

 

Kompetence pracovní 

 

Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci, k dodržování vymezených pravidel, zásad 

hygieny a bezpečnosti  práce. Směřujeme žáky k organizaci a plánování práce a používání 

vhodných pomůcek. Požadujeme dodržování dohodnuté kvality práce na základě předem 

stanovených kritérií. Učíme žáky chápat práci  a pracovní činnosti jako příležitost 

k seberealizaci. 

  

 

Průřezová témata 

 

Osobnostní a sociální výchova 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Seberegulace a sebeorganizace 

 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 

 Kooperace a kompetice 

 

Výchova demokratického občana 

 Občanská společnost a škola 

 Občan, občanská společnost a stát 

 Formy participace občanů v politickém životě 

 

Multikulturní výchova 

 Lidské vztahy 

 Etnický původ 
 

Environmentální výchova 

 Ekosystémy 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 Vztah člověka k prostředí 
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Prvouka – 1. stupeň (1. období) 
 
Očekávaný výstup 

ŠVP 
Roč. Školní výstupy Učivo Přesahy, vazby, PT 

1. Žák vyznačí 

v jednoduchém 

plánu místo svého 

bydliště a školy, 

cestu na určené 

místo a rozliší 

možná nebezpečí 

v nejbližším okolí 

 

 

1. Žák dojde bezpečně a nejkratší 
cestou do školy a zpět, orientuje se 

v blízkém okolí školy. Žák uvede 

plnou adresu a telefon, ví, že není 

vhodné sdělovat tyto informace 
cizím lidem. Žák se orientuje 

v členění domu a bytu.     

Bezpečná cesta do školy a ze 
školy; činnost chodce 

v silničním provozu. Poznávání 

prostorů školy, orientace ve 

škole a nejbližším okolí. 
Domov- místo, kde bydlím. 

Riziková místa a situace. 

Bydliště- adresa, telefon. 

 

2. Žák se orientuje ve škole a v blízkém 

okolí školy. Ví, že i ve škole a 

v jejím okolí jsou místa, kde může 
docházet k úrazům. Žák zná členění 

domu a bytu- jednotlivé místnosti, 

jejich funkce a vybavení.     

                                  

Bezpečný příchod a odchod ze 

školy podle dopravních značek. 

Poznat prostory školy a jejich 
funkce. Orientace v členění 

domu a bytu, funkce 

jednotlivých prostorů domu a 

bytu. Bezpečná orientace 
v nejbližším okolí bydliště. 

 

3. Žák se orientuje ve škole a v okolí 
školy. Ví, jak se chovat, aby 

nedocházelo k ohrožení jeho zdraví. 

Žák se bezpečně orientuje v okolí 

bydliště, v případě pochyb se zeptá 
na cestu, umí používat telefon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Nejkratší a nejbezpečnější trasa 
škola-domov. Vhodné chování 

na ulici, hřišti, parku, 

v dopravních prostředcích. 

 

PT-6.2 A 
Občanská společnost a 

škola 

 

2. Žák začlení 

svou obec (město) 

do příslušného 

kraje a obslužného 

centra ČR, 

pozoruje a popíše 

změny 

v nejbližším okolí, 

obci (městě) 

 

1. Žák zná název obce, pojmenuje 
nejdůležitější části obce a významné 

budovy v obci. 

Označení obce, centrum, 
význačné orientační body v obci. 

Základní orientace v obci. 

 

2. Žák se orientuje v obci, určí základní 

směry do jiných obcí. Zná polohu 

obce v krajině. Určí umístění 

význačných budov a objektů v obci. 

Názvy ulic, doprava v obci, 

sousední obce. Významná místa 

v obci a  jejich význam ( 

městský úřad, hasiči, policie, 
pošta) 

 

3. Žák zná hlavní části obce, kulturní a 
sportovní zařízení v obci, historická 

a památná místa, životní prostředí 

v obci a nejbližším okolí. 

Označení ulic, orientační tabule, 
hromadná a osobní doprava, 

nejčastější dopravní značky 

v obci. Významná místa v obci , 

chování se k nim (ohleduplně, 
s úctou), vyprávění o nich. 

Ochrana životního prostředí.   

PT-6.2 C 
Formy participace 

občanů v politickém 

životě. 

 

3. Žák rozliší 

přírodní a umělé 

prvky v okolní 

krajině a vyjádří 

různými způsoby 

její estetické 

hodnoty a 

rozmanitost 

1. OVO bude splněn v 2.r.   

2. Žák pozná hlavní zeměpisné 
dominanty v místní krajině, vodní 

toky a plochy, silnice, železniční 

trať, lesní oblasti a uvede některé 

názvy. Žák popíše působení lidí na 
krajinu a životní prostředí. 

Krajina v okolí obce, povrch 
krajiny, živočichové a rostliny 

v krajině. Lidské zásahy 

v krajině, jejich vliv na životní 

prostředí, ochrana krajiny. 

 

3. Žák určí hlavní světové strany podle 
kompasu nebo buzoly, určí světové 

strany na mapě, zná význam barev 

na mapě. Popíše základní činnosti 

člověka v krajině a jejich vlivy na 
životní prostředí 

Pozorování a popis místní 
krajiny, určování světových 

stran podle přírodních úkazů, 

kompasu nebo buzoly, práce 

s mapou, plánem. Lidské zásahy 
v krajině, ochrana přírody. 

 

4. Žák rozlišuje 

blízké příbuzenské 

vztahy v rodině, 

role rodinných 

příslušníků a 

vztahy mezi nimi, 

projevuje 

toleranci 

k přirozeným 

odlišnostem 

spolužáků i jiných 

1. Žák rozlišuje základní příbuzenské 
vztahy, charakterizuje rozdělení rolí 

v rodině. 

Žák pozorováním lidí nalézá rozdíly 
a podobnosti mezi nimi. Sleduje 

vlastní projevy, dovednosti a 

vlastnosti, rozpoznává rozdíly. 

Příbuzenské vztahy v rodině- 
otec, matka, dcera, syn, 

prarodiče. Vztahy mezi členy 

rodiny- úcta, pomoc. Řád 
rodinného života. 

Vlastnosti lidí, pravidla slušného 

chování. 

 

PT-6.1 F 
Poznávací  schopností 

lidí 

2. Žák rozlišuje základní i širší rodinné 

vztahy, pojmenovává základní 
povinnosti a úkoly členů rodiny. 

Širší příbuzenské vztahy; 

podobnosti ve vzhledu, zvycích. 
Řád rodiny- rozdělení rolí 

PT-6.2 B 

Občan, občanská 
společnost a stát 
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lidí, jejich 

přednostem i 

nedostatkům 

Orientuje se rámcově v profesi  
svých rodičů. 

Žák se umí vhodně chovat v různých 

situacích, uplatňuje základní pravidla 

slušného chování, respektuje 
odlišnosti jiných lidí. 

v rodině, práva a povinnosti 
členů rodiny. Významné události 

v rodině. 

Potřeba vzájemné pomoci, 

dorozumění, poznávání jiných. 
Podobnost a odlišnost lidí – 

původ, barva pleti, jazyk, 

schopnosti, povahové vlastnosti. 

Základní společenská pravidla 

chování mezi lidmi. 

PT-6.1 G 
Mezilidské vztahy 

3. Žák se umí přiměřeně chovat 
k starším a mladším členům rodiny, 

domácím zvířatům, vlastnímu i 

společnému majetku. 

Žák uplatňuje vhodné chování ve 
škole i mimo školu jako výraz 

„reprezentace“ rodiny.  

Žák respektuje odlišné schopnosti, 

vlastnosti, názory a zájmy jiných, 
snaží se řešit spory nenásilným 

způsobem, nevynucuje si požadavky 

násilím 

 

Vyjadřování příbuzenských 
vztahů v rodině a činností 

jednotlivých členů. Život 

v rodině ( významné události, 

problémy v rodině, komunikace 
s blízkým členem 

rodiny…).Soužití lidí – principy 

demokracie. 

Ohleduplnost, etické zásady, 
zvládání vlastní emocionality, 

rizikové situace a chování, 

předcházení konfliktům. 

Vztahy mezi lidmi - přátelské, 
neutrální, nepřátelské; konflikty 

mezi lidmi, smírné a násilné 

řešení.  

PT-6.1E 
Princip sociálního 

smíru a solidarity 

5. Žák odvodí 

význam a potřebu 

různých povolání 

a pracovních 

činností 

 

 

1. Žák poznává nejrozšířenější činnosti 

lidí- práce, zábava, umění, cestování, 

nakupování, získávání informací atd. 

Poznávání jednotlivých povolání 

při vycházkách v obci a při 

vypravování o členech rodiny. 
Znázorňování představ o 

jednotlivých profesích ( slovem, 

dramatizací…) 

 

2. Žák  rozlišuje různé pracovní 

činnosti, uvědomuje si jejich 

význam, zvlášť u lidí ve svém okolí. 

Pracovní činnosti lidí, různá 

povolání, tělesná a duševní 

práce. Výsledky práce a jejich 
ochrana- předměty, nápady, jiné 

hodnoty. Armáda ČR. 

 

3. Žák si uvědomuje význam a potřebu 

různých povolání a pracovních 

činností, poznává dobrou a špatnou 

práci, za pomoci učitele odsuzuje 
ničení výsledků práce. 

 

Pracovní prostředí, pracovní 

režim, odměna za práci, úcta 

k práci, odpovědnost za 

výsledky práce, radost z práce. 
Rozpočet, příjmy a výdaje 

domácnosti; hotovostní a 

bezhotovostní forma peněz, 

způsoby placení; banka jako 
správce peněz, úspory, půjčky. 

Korupce. Nárok na reklamaci. 

PT-6.1 CH 

Kooperace a 

kompetice 

 

6. Žák využívá 

časové údaje při 

řešení různých 

situací v denním 

životě, rozlišuje 

děj v minulosti, 

přítomnosti a 

budoucnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1. Žák se orientuje v čase , pojmenuje 

názvy dnů, měsíců, ročních období  a 

jejich sled. Umí charakterizovat 

roční období. 

Základní orientace v čase: den, 

části dne, týden, měsíce, roční 

období. Měření času – hodiny.  

 

 

2. Žák určuje čas podle hodin a 

kalendáře. Chápe rozdíl mezi dějem 
v minulosti, v přítomnosti a 

v budoucnosti. 

Kalendář, datum, letopočet. Rok 

kalendářní a školní. Měření času 
– hodiny, minuty, sekundy. 

Fáze života od narození po stáří. 

 

3. Žák dodržuje základní pravidelné 

činnosti denního režimu i jejich 

vhodnou délku. Používá kalendář, 
sleduje data narození členů rodiny i 

data jiných významných dnů a ví, co 

se s nimi pojí. 

Sestavení vlastního denního 

režimu , návyk na pravidelně 

opakované činnosti ve škole. 
Rytmus života – pravidelně 

opakované činnosti lidí; 

opakované děje v přírodě. 

Časové vztahy v rodině: mladý, 
starý, vrstevník. Sledování 

významných dat v kalendáři. 

 

7. Žák pojmenuje 

některé rodáky, 

kulturní či 

1.-2. OVO bude splněn v 3.r.    

3. Žák uvede jména některých 
významných rodáků nebo osob, které 

Významné osoby, 
pamětihodnosti, stavby, 

 



 77 

historické 

památky, 

významné události 

regionu, 

interpretuje 

některé pověsti 

nebo báje spjaté 

s místem, v němž 

žije. 

v obci žily a zná jejich význam pro 
svoji obec. Žák vyjmenuje některá 

významná místa v obci a jejím okolí. 

Žák získává vztah k prostředí, v 

němž žije. 

významná místa. Symboly obce, 
významné tradice, pověsti. 

Ochrana životního prostředí.   

8. Žák 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 

1.-2. OVO bude splněn v 3.r.   

3. Žák rozlišuje příznivé a škodlivé 

vlivy přírody, prostředí, techniky a 

společnosti na člověka. Na 
příkladech porovnává život 

v minulosti a v současnosti, jmenuje 

památky na minulá období: stavby, 

obrazy, muzea, památné chráněné 
stromy atd. 

S čím se člověk narodí, co může 

a nemůže během života ovlivnit; 

co člověk zvládne ( výkony, 
schopnosti, pracovní vlastnosti, 

zájmy, koníčky ). Volba 

povolání. Časové posloupnosti 

známých událostí, vlastních 
zážitků, příběhů jiných lidí, 

pohádek, pověstí apod. Jak 

vypadal život, když byli rodiče ( 

prarodiče ) malí.  

PT-6.4 C 

Etnický původ 

 

9. Žák pozoruje, 

popíše a porovná 

viditelné proměny 

v přírodě  

v jednotlivých 

ročních obdobích 

1. Žák pozoruje proměny přírody 

v jednotlivých ročních obdobích, 

reakci organismů na roční období. 

Pozorování proměn přírody, 

pozorování počasí – kalendář 

přírody. Pozorování práce na 
poli, v sadu parku, na zahradě. 

Sledování života rostlin, jejich 

reakce na světlo, teplo, vodu; 

chování zvířat volně žijících. 
Rizika spojená s ročními 

obdobími a sezonními 

činnostmi. 

 

2. Žák popisuje proměny přírody 

v jednotlivých ročních obdobích, 
chápe příčiny některých přírodních 

dějů a zákonitostí. 

 

3. Žák popisuje proměny přírody 

v jednotlivých ročních obdobích, 

chápe příčiny některých přírodních 
dějů a zákonitostí. 

Rozmanitost přírody, přírodní 

jevy, děje, zákonitosti. 

Mimořádné události způsobené 
přírodními vlivy a ochrana před 

nimi. 

 

10. Žák roztřídí 

některé 

přírodniny podle 

nápadných 

určujících znaků, 

uvede příklady 

výskytu 

organismů ve 

známé lokalitě 

1. OVO bude splněn ve 2. a 3.r.   

2. Žák chápe pojmy živá a neživá 
příroda, přírodniny 

Určování nejznámějších rostli a 
živočichů vyskytujících se 

v obci a jejím okolí 

PT-6.5A 
Ekosystémy.  

Přesah Pč (1.r), Prv, 

M, Pč (3.r), M, Př 

(4.r), M, Př (5.r)  

3. Žák poznává zástupce jednotlivých 

rostlin a živočichů podle jejich 
typických znaků; vysvětlí rozdíly 

mezi dřevinami, bylinami, houbami 

– savci, plazy, rybami, 

obojživelníky, hmyzem apod. 

Poznávání a pozorování 

přírodnin podle typických znaků; 
práce s obrazy, modely, 

encyklopediemi. 

Přesah Pč (1.r), Prv 

(2.r), M, Pč (3.r), M, 
Př (4.r), M, Př (5.r) 

11. Žák provádí 

jednoduché 

pokusy u skupiny 

známých látek, 

určuje jejich 

společné a 

rozdílné vlastnosti 

a změří základní 

veličiny pomocí 

jednoduchých 

nástrojů a 

přístrojů. 

1.-2. OVO bude splněn ve 3. r.   

3. Žák pozoruje a porovnává vlastnosti 

vody, vzduchu, přírodnin. Určuje 

skupenství, tvar , rozměr, hmotnost, 
teplotu, barvu, lesk, vůni aj. 

Jednoduché chemické a fyzikální 

pokusy s použitím základních 

měřících pomůcek: vah, 
teploměrů, měřítka atd.; 

zaznamenání zjištěných 

skutečností (slovem, písemně, 

kresbou). Třídění látek a 
skupenství, vlastnosti, 

porovnávání látek a měření 

veličin s praktickým užívání 
základních jednotek. 

 

12. Žák uplatňuje 

základní 

hygienické, 

režimové a jiné 

zdravotně 

preventivní 

1. Žák pozoruje lidi, nalézá rozdíly a 
podobnosti mezi nimi, rozdíly mezi 

lidmi a zvířaty. Zná základní zásady 

péče o zdraví a zdravou výživu. 

Vrozené biologické rozdíly mezi 
lidmi (věk, pohlaví, výška, barva 

pleti, vlasů, očí aj.); určování 

jednotlivých částí lidského těla, 

které jsou vidět; jejich popis 
podle skutečnosti nebo modelu. 
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návyky s využitím 

elementárních 

znalostí o lidském 

těle; projevuje 

vhodným 

chováním a 

činnostmi vztah ke 

zdraví. 

Denní režim, pitný režim, 
drobné úrazy a poranění – 

prevence. 

2. Žák se orientuje v etapách průběhu 

lidského života (dětství, dospívání, 

dospělost, stáří) v lidských potřebách 

a životních projevech. Chápe 
význam lidských smyslů (zrak, 

sluch, hmat, čich, chuť). Rozezná 

stavbu těla a jeho části, nejdůležitější 

vnější a vnitřní ústrojí a orgány, 
jejich funkce. 

Etapy průběhu lidského života. 

Význam smyslů pro život 

člověka – jejich důležitost a 

ochrana. Stavba těla 
(nejdůležitější vnitřní ústrojí, 

orgány) a jejich zákl. funkce a 

projevy 

 

3. Žák sleduje vlastní projevy, 
dovednosti, vlastnosti. Prování 

činnosti přibližující význam smyslů, 

činnosti s omezením smyslů 

(poznávání věcí se zavázanýma 
očima apod.) . Pečuje o své zdraví – 

návyky pracovní, relaxační, 

stravovací, hygienické. 

Zdravý životní styl. Správná 
výživa, výběr a způsoby 

uchovávání potravin, vhodná 

skladba stravy, pitný režim.  

Ošetření drobných úrazů a 
poranění. První pomoc. 

 

13. Žák rozezná 

nebezpečí různého 

charakteru, 

využívá bezpečná 

místa pro hru a 

trávení volného 

času, uplatňuje 

základní pravidla 

bezpečného 

chování účastníka 

silničního provozu 

a jedná tak, aby 

neohrožoval 

zdraví své a 

jiných.  

1. Žák respektuje pravidla chování 

podle školního řádu a poučení učitele 

o bezpečném chování v době 
prázdnin, vyučování, školních i 

mimoškolních aktivit, v tělocvičně, 

dílnách, o přestávkách. Žák 

přiměřeně ovládá základní znalost 
pravidel silničního provozu. 

Pravidla chování ve školním 

řádu. Znalost telefonních čísel 

150, 155, 158, jejich využití.  
Chůze po chodníku, po silnici; 

přecházení vozovky 

s přechodem i bez přechodu, se 

semaforem i bez semaforu. Cesta 
do školy. Krizové situace, 

vhodná a nevhodná místa pro 

hru. 

 

2. Žák se chová vhodně v různých 

situacích a uplatňuje základní 

pravidla slušného chování za pomocí 
učitele i samostatně. 

Žák dodržuje dopravní předpisy, 

všímá si značek a dopravních 

prostředků. 

Pravidla ochrany zdraví ve škole 

i mimo školu. Úmluva o právech 

dítě. 
Dopravní značky, dopravní 

prostředky. Bezpečí v autě, při 

chůzi, na kole, koloběžce. 

Vybavení kola, přilba, chrániče. 

 

3. Žák chápe nebezpečí nevhodné 

manipulace s elektrickými 
spotřebiči, neznámými předměty. 

řeší konfliktní situace nenásilným 

způsobem. 

Žák se chová v silničním provozu 
bezpečně v roli chodce i cyklisty. 

Zásady bezpečnosti při práci se 

známými nástroji a přístroj, 
ošetření drobných pracovních 

poranění. Usměrňování 

negativních projevů chování 

vlastní i spolužáků. 
Dopravní kázeň; městská 

hromadná doprava; dopravní 

značky. 

 

14. Žák se chová 

obezřetně při 

setkání s 

neznámými 

jedinci, odmítne 

komunikaci, která 

je mu nepříjemná; 

v případě potřeby 

požádá o pomoc 

pro sebe i pro jiné; 

ovládá způsoby 

komunikace 

s operátory 

tísňových linek 

1. Žák se chová bezpečně ve škole i 

mimo školu. Je obezřetný při setkání 

a komunikaci s neznámými lidmi. 

Procvičování základů 

společenského chování 

v modelových i konkrétních 
situacích ve škole i mimo školu. 

Osvojování asertivního chování. 

Žádost o pomoc v případě 

potřeby. 

 

2. Žák chápe nebezpečí projevů šikany, 

týrání, sexuálního zneužívání. Ví, že 
v těchto situacích požádá o pomoc 

dospělého. 

Nacvičování dovednosti odmítat 

osobně nepříjemné a nebezpečné 
situace. Modelové situace – 

komunikace s linkou důvěry, 

dětským krizovým centrem – 
dostupnost telefonních čísel 

potřebných institucí. Přivolání 

pomoci v případě ohrožení 

fyzického a duševního zdraví, 
čísla tísňového volání správný 

způsob volání na tísňovou linku. 

 

3. Žák poznává nebezpečí návykových 

látek, hracích automatů, škodlivost 

dlouhodobého sledování televize, 

Nácvik dovednosti odmítat 

nabízené cigarety, alkohol, 

drogy. Smysluplné využívání 
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počítače. volného času. 

15. Žák reaguje 

adekvátně na 

pokyny dospělých 

při mimořádných 

událostech. 

1. Žák se správně a bezpečně chová 

podle pokynů při mimořádných 
událostech. Upozorní dospělého na 

situace, kdy je ohrožen život lidí, 

jejich zdraví nebo majetek. 

Znalost telefonních čísel 150, 

155, 158, 152: Požár, povodeň, 
dopravní havárie, úraz. 

 

2. Žák chápe nutnost sebeochrany a 

vzájemné pomoci při mimořádných 

událostech. 

Základní složky integrovaného 

záchranného systému. Varovné 

signály. Evakuace. Živelní 

pohromy. 

 

3. Žák dodržuje pokyny při haváriích 
s únikem nebezpečných látek, 

radiačních haváriích.  

Chemické a jaderné havárie. 
Podezřelá zásilka, anonymní 

oznámení. Evakuace. Zkouška 

sirén. 

PT-6.5C 
Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí 
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Vlastivěda 
 

Charakteristika 

 
      Předmět Vlastivěda je integrován  do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět.  Tato 

komplexní oblast vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, 

přírody, kultury, techniky, zdraví a dalších témat.  Uplatňuje pohled do historie i současnosti a 

směřuje k dovednostem pro praktický život 

      Získané vědomosti mají žákům pomáhat k lepší orientaci v reálném životě, uvádět do 

souvislostí  různé informace a tím vést k lepšímu chápání světa . 

 

Organizační a časové vymezení 

 

       Předmět je vyučován v rozsahu 2 x 1 vyučovací hodina týdně.  

       Výuka probíhá většinou v kmenových třídách nebo v počítačové učebně budovy I. 

stupně. Vhodným způsobem jsou zařazovány besedy s osobnostmi, návštěvy tematických 

výstav nebo exkurze do knihoven a ostatních institucí souvisejících s aktuálně probíraným 

učivem. 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Veškeré činnosti směřují ke správnému utváření a rozvoji klíčových kompetencí. 

 

 

Kompetence k učení 

 

Nabízíme různé způsoby a strategie vedoucí k samostatné organizaci učení.  

Žák se učí pracovat s textem a s mapou, vytvářet strukturovaný zápis. 

 

 

Kompetence řešení problémů 

 

Učíme žáky vyhledávat souvislosti, ověřovat správnost získaných faktů.. Rozvíjíme 

kritického myšlení a hledání vlastního řešení na základě získaných dovedností. 

 

 

Kompetence komunikativní 

 

Vedeme žáky k utváření výstižné a logické formulace myšlenek, k využívání různých 

informačních a komunikačních zdrojů, k používání termínů odborné terminologie. Vedeme 

žáky k bezpečné komunikaci prostřednictvím elektronických médií. 

 

 

Kompetence sociální a personální 

 

Pracujeme s žáky ve dvojicích a skupinách. Vedeme je k stanovení pravidel práce ve skupině, 

k realizaci a prezentaci vlastních projektů. Vedeme žáky k sebepoznání a stanovení osobních 

cílů. 
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Kompetence občanské 

 

Pomáháme žákům poznávat kulturní tradice a dědictví rodné země a ostatních evropských 

států, vedeme je k toleranci a národnostní snášenlivosti. 

 

 

Kompetence pracovní 

 

Učíme žáky přizpůsobovat se parametrům zadání. Vedeme je k systematičnosti a vytrvalosti 

při zpracování zadaných úkolů. Učíme je využívat vědomosti a dovednosti získané v ostatních 

předmětech. 

 

 

 

Průřezová témata 

 

Osobnostní a sociální výchova  

 rozvoj schopnosti poznávání 

 mezilidské vztahy 

                                               

Výchova demokratického občana   

 občanská společnost a škola 

 občan, společnost a stát 

 formy participace občanů v politickém životě 

 principy demokracie jako formy vládnutí a způsobu rozhodování 
 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 Evropa a svět nás zajímá 

 objevujeme Evropu a svět 

 jsme Evropané 
 

Mediální výchova 

 fungování a vliv médií ve společnosti 
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Vlastivěda – 1. stupeň (2. období) 
 

Očekávaný výstup 

ŠVP 
Roč. Školní výstupy Učivo Přesahy, vazby, PT 

1. Žák určí a vysvětlí 

polohu svého bydliště 

nebo pobytu vzhledem 

ke krajině a státu. 

4. Žák se orientuje v místě a prostoru 
svého bydliště, školy; rozlišuje 

typy krajiny. 

Pojmy: území, poloha, místní 
krajina, místní oblast, okolní 

krajina – zemský povrch a 

jeho tvary. 

 

5. OVO byl splněn ve 4. roč.   

2. Žák určí světové 

strany v přírodě i 

podle mapy, orientuje 

se podle nich a řídí se 

podle zásad 

bezpečného pohybu a 

pobytu v přírodě. 

4. Žák různými způsoby určí světové 

strany v přírodě. Řídí se podle 

zásad bezpečného pohybu a pobytu 

v přírodě. 

Směrová růžice, práce 

s kompasem a buzolou. 

Bezpečný pohyb a pobyt v 

přírodě. 

 

5. OVO byl splněn ve 4. roč.   

3. Žák rozlišuje mezi 

náčrty, plány a 

základními typy map, 

vyhledává jednoduché 

údaje o přírodních 

podmínkách a 

sídlištích lidí na 

mapách naší 

republiky, Evropy a 

polokoulí. 

4. Žák rozlišuje různé typy map a umí 

je používat. 

Práce s mapou, druhy map, 

měřítko mapy, základní 

značky na mapách. 
Vyhledávání jednoduchých 

údajů o přírodních 

podmínkách a sídlištích lidí na 

mapách. 

 

5. OVO byl splněn ve 4. roč.   

4. Žák vyhledává 

typické regionální 

zvláštnosti přírody, 

osídlení, hospodářství 

a kultury, 

jednoduchým 

způsobem posoudí 

jejich význam z 

hlediska přírodního, 

historického, 

politického, správního 

a vlastnického. 

4. Žák charakterizuje svůj region. Minulost a současnost obce, 

jejího okolí, význačné budovy, 

kulturní památky, dopravní 
síť. 

 

5. OVO byl splněn ve 4. roč.   

5. Žák zprostředkuje 

ostatním zkušenosti, 

zážitky a zajímavosti 

z vlastních cest a 

porovná způsob života 

a přírodu v naší vlasti 

i v jiných zemích. 

 

4. Žák  formou referátů zprostředkuje 
ostatním žákům informace a své 

dojmy z cest po ČR. Porovná 

způsob života a přírodu v naší 

vlasti. 

Regiony ČR, jejich 
charakteristika z hlediska 

hospodářství, povrchu, 

podnebí, vodstva, rostlinstva a 

živočišstva. 

 

5. Žák  formou referátů zprostředkuje 

ostatním žákům informace a své 
dojmy z cest po státech Evropy. 

Porovná způsob života a přírodu v 

Evropě. 

 

Státy Evropy, jejich 

charakteristika z hlediska 
hospodářství, povrchu, 

podnebí, vodstva, rostlinstva a 

živočišstva. 

PT-6.3 B 

Objevujeme Evropu a 
svět. 

PT-6.3 C 

Jsme Evropané. 

6. Žák rozlišuje hlavní 

orgány státní moci a 

některé jejich 

zástupce, symboly 

našeho státu a jejich 

význam. 
 

4. Žák rozlišuje s porozuměním 

pojmy vlast, cizina. Vyjmenuje a 
popíše státní symboly ČR. 

Národ, vlast, státní symboly, 

armáda ČR, poloha ČR 
v Evropě. 

  

5. Žák používá základní státoprávní 
pojmy: stát, prezident, parlament, 

vláda, volby, demokracie. Uvede 

jméno prezidenta a premiéra ČR. 

Základy státního zřízení a 
politického systému ČR. 

Státní správa a samospráva. 

PT-6.2 D 
Principy demokracie. 

7.-11.  OV předmětu Přírodověda 

12. Žák pracuje 

s časovými údaji a 

využívá zjištěných 

údajů k pochopení 

vztahů mezi ději a 

mezi jevy. 

4. Žák se orientuje na časové přímce, 

k letopočtu dané události přiřadí 

století. 

Orientace v čase a časový řád 

– dějiny jako časový sled 

událostí, letopočet, generace. 

 

5. OVO byl splněn ve 4. ročníku.   

13. Žák využívá 

archivů, knihoven, 

4. Žák svými slovy charakterizuje 

způsob života starých Slovanů, 

České země v pravěku 

Naše nejstarší minulost 

 



 83 

sbírek muzeí a galerií 

jako informačních 

zdrojů pro pochopení 

minulosti; zdůvodní 

základní význam 

chráněných částí 

přírody, nemovitých i 

movitých kulturních 

památek. 

vyjádří rozdíl mezi pověstí a 
historickou skutečností, jmenuje 

první státní útvary na našem území, 

charakterizuje kulturní rozvoj 

Českého státu za vlády Karla IV., 
popíše způsob života jednotlivých 

vrstev obyvatelstva ve středověku, 

popíše období husitských válek, 

jmenuje významné osobnosti této 

doby. Charakterizuje období vlády 

nejvýznamnějších panovníků 

habsburské monarchie do konce 18. 

století. 

v pověstech 
Velká Morava 

Přemyslovci, Lucemburkové, 

Jagellonci a Habsburkové. 

5. Žák posoudí změny ve způsobu 

života v novověku, vyloží význam 
vědy a techniky pro rozvoj výroby. 

Charakterizuje svými slovy 

společenský, politický a kulturní 

život českých zemí koncem 19. a 
počátkem 20. století. Objasní vznik 

ČSR, uvede nejvýznamnější 

osobnosti (T. G. Masaryk, E. 

Beneš) 
Popíše život v českých zemích 

v době nacistické okupace a 

význam obnovení Československé 

republiky. 
Charakterizuje způsob života 

v poválečném období, v období 

totality a po obnovení demokracie. 

České národní obrození 

Rakousko-Uhersko 
První světová válka, období 

samostatného Československa 

Druhá světová válka 

Obnovená československá 
republika 

Návrat k demokracii. 

 

14. Žák rozeznává 

současné a minulé a 

orientuje se v hlavních 

reáliích minulosti a 

současnosti naší vlasti 

s využitím 

regionálních specifik 

4.–

5. 

Žák se v obrazech orientuje ve 

sledu dějinných událostí 

s přihlédnutím k regionálním 
specifikům. 

Proměny způsobu života, 

bydlení, předměty denní 

potřeby, průběh lidského 
života, uvědomění si 

regionálních specifik. 

 

15. Žák srovnává a 

hodnotí na vybraných 

ukázkách způsob 

života a práce předků 

na našem území 

v minulosti a 

současnosti s využitím 

regionálních specifik 

4.-5. Žák stručně převypráví nejznámější 

pověsti z českých dějin. Žák  
získává fakta  o historických 

událostech v encyklopediích , na 

internetu, na základě zhlédnutí 

dokumentů a filmů. 

Báje, mýty, pověsti – minulost 

kraje a předků. 
Regionální památky – péče o 

památky, lidé a obory 

zkoumající minulost. 

PT-6.1A 

Rozvoj schopností 
poznávání 

16. Žák objasní 

historické důvody pro 

zařazení státních 

svátků a významných 

dnů. 

4.-5. Žák objasní historický důvod 

státního svátku a významného dnu. 

Státní svátky a významné dny 

v roce. 
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Přírodověda 
 

 

 

Charakteristika  
 

 Komplexní  oblast vymezuje obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti,  

přírody, kultury, techniky, zdraví a dalších témat v pěti tematických okruzích: 

 

Obsahové vymezení 

 

Místo , kde žijeme 

 

-žáci se učí na základě poznávání  nejbližšího okolí chápat organizaci života v rodině, ve 

škole, v obci, ve společnosti. Důraz se klade na praktické poznávání místních a regionálních 

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

národního cítění a vztah k naší zemi. 

 

Lidé kolem nás 

 

-žáci si osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, poznávají, jak se 

lidé baví, jakou vytvářejí kulturu. 

-seznamují se se základními právy a povinnostmi, ale i s problémy, které provázejí soužití 

lidí. Celý okruh směřuje k prvotním poznatkům a dovednostem  budoucího občana 

demokratického státu. 

 

Lidé a čas 

 

-žáci se učí orientovat se v čase a v dějích, podstatou je vyvolat u žáků zájem o minulost naší 

země. 

 

Rozmanitost přírody 

 

-žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy, kde vznikl a rozvíjí se život, poznávají 

velkou rozmanitost a proměnlivost živé a neživé přírody. 

 

Člověk a jeho zdraví 

 

-žáci poznávají sebe na základě poznávání člověka jako živé bytosti, která má své biologické 

a fyziologické funkce a potřeby. Poznávají zdraví jako stav bio-psycho-sociální rovnováhy 

života. Získávají základní informace o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci. Osvojují si 

bezpečné chování a vzájemnou pomoc v různých životních situacích, včetně mimořádných 

událostí. 
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Organizační a časové vymezení 

 

Ve 4. i 5. ročníku je časová dotace 2 hodiny týdně. Výuka probíhá v učebně. 

Výuku doplníme vhodnými pořady DDM, Palety, exkurzemi, besedami s osobnostmi 

(např. herci, politiky, spisovateli apod.,) podle nabídkových programů a věku žáků. Aktivně 

se budeme podílet na projektu školy.     

 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

 

Kompetence občanské 

 

Vedeme k poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, k tolerantnímu chování a jednání  na 

základě obecně uplatňovaných pravidel soužití, k plnění povinností a společných úkolů. 

Vedeme žáky k dodržování práv a povinností vyplývajících nejen ze školního řádu 

Vyžadujeme dokončení práce v dohodnuté kvalitě a termínu. 

Umožníme dětem spolupodílet se na chodu školy - školní parlament. 

 

 

Kompetence sociální a personální 

 

Vedeme žáka  k utváření  ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům. 

Vedeme žáky ke spolupráci ve skupině, v týmu, na různých pozicích. 

Posilujeme u žáků zdravé sebevědomí, fantazii, originalitu a dovednost realisticky zhodnotit 

své schopnosti. 

Učíme žáky vzájemné spolupráci i přes vzájemné odlišnosti, rozvoji komunikace, diskusi a 

asertivnímu chování.  

 

 

Kompetence komunikativní¨ 

 

Vedeme žáky k přirozenému  vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i k okolnímu 

prostředí, k samostatnému  vystupování a jednání , bezproblémové komunikaci. 

Vytváříme příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků k danému tématu. 

Umožňujeme formulovat vlastní cíl a sledujeme úspěšnost jednotlivých žáků, oceňujeme 

jejich úspěšnost. 

 

 

Kompetence pracovní 

 

Vedeme žáky k utváření pracovních návyků v samostatné i týmové práci, k rozhodování o 

jednání v různých situacích.  

Umožňujeme  žákům prezentovat své pracovní výsledky, nabízíme žákům i jejich rodičům 

nové zájmové aktivity, zapojujeme do aktivit i  rodiče a snažíme se je získat ke spolupráci se 

školou. 

 

 

Kompetence k řešení problému 
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Vedeme žáky k získávání a orientaci  ve světě informací a k časovému propojování  

historických, zeměpisných a kulturních informací. 

Zadáváním problémových úloh učíme žáky nad problémem diskutovat, nacházet a řešit 

problém. Využíváme práce ve skupině, práci na projektu. 

 

 

 

 

Kompetence k učení 

 

Vedeme žáka k rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání 

pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a  výtvorech. 

Vedeme je k zodpovědnosti za své vzdělávání, připravujeme je na celoživotní vzdělávání. 

Podporujeme samostatnost, tvořivost, chválíme za vlastní aktivitu. Uplatňujeme individuální 

přístup k dítěti. 

Při vyhledávání a třídění informací vedeme žáky k samostatnosti. Klademe důraz na práci s 

odbornou literaturou. 

Zařazujeme do výuky aktuální společenské a přírodní dění. 

 

 

 

 

Průřezová témata 

 

 

Osobnostní a sociální výchova 

 poznávání lidí 
 

Multikulturní výchova 

 lidské vztahy 

 

Environmentální výchova 

 ekosystémy 

 základní podmínky života 

 lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 vztah člověka k prostředí 
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Přírodověda – 1. stupeň (2. období) 
 

Očekávaný výstup ŠVP Roč. Školní výstupy Učivo 
Přesahy, 

vazby, PT 

1.-6. OV předmětu Vlastivěda 

7. Žák 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, 

ve městě. 

4. Žák  formuluje základní vztahy 

mezi lidmi. 

Rodina, postavení jedince v rodině, 

role členů rodiny, příbuzenské 
vztahy. 

 

5. Žák vyvozuje a dodržuje pravidla 
pro soužití ve škole, mezi chlapci a 

dívkami, v rodině, v obci, ve 

městě. 

Život a funkce rodiny, 
mezigenerační vztahy. Práce fyzická 

a duševní, zaměstnání. 

Základní lidská práva a práva dítěte, 

práva a povinnosti žáků školy. 

 

8. Žák rozlišuje základní 

rozdíly mezi lidmi, obhájí 

a odůvodní své názory,  

připustí svůj omyl a 

dohodne se na společném 

postupu  řešení. 

4. Žák rozlišuje základní rozdíly 

mezi jednotlivci, obhájí při 
konkrétních činnostech své názory, 

popřípadě připustí svůj omyl. 

Soužití lidí, mezilidské vztahy, 

komunikace, obchod, firmy, zájmové 
spolky, politické strany, církve, 

pomoc nemocným, sociálně slabým, 

společný „evropský dům“. 

 

5. Žák se dohodne na společném 

postupu a řešení se spolužáky. 

Chování lidí – vlastnosti lidí, 

pravidla slušného chování, 

ohleduplnost, etické zásady, zvládání 
vlastní emocionality, rizikové 

situace, rizikové chování, 

předcházení konfliktům. 

 

9. Žák rozpozná ve svém 

okolí jednání a chování , 

která se už tolerovat 

nemohou a která porušují 

základní lidská práva 

nebo demokratické 

principy. 

 

4. OVO bude splněn v 5. roč.   

5. Žák  si uvědomuje chování a 

jednání,  která se už tolerovat 

nemohou a která porušují základní 

lidská práva nebo demokratické 
principy 

Chování lidí, vlastnosti lidí, pravidla 

slušného chování, šikanování, týrání, 

principy demokracie. 

Protiprávní jednání a korupce, právní 
ochrana občanů a majetku včetně 

nároku na reklamaci, soukromého 

vlastnictví duševních hodnot. 

 

10. Žák se orientuje v 

základních formách 

vlastnictví, používá peníze 

v běžných situacích, 

odhadne a zkontroluje 

cenu nákupu a vrácené 

peníze, na příkladu ukáže 

nemožnost realizace všech 

chtěných výdajů, vysvětlí, 

proč spořit, kdy si 

půjčovat a jak vracet 

dluhy. 

4. Žák používá peníze v běžných 

situacích. 

Peníze, různé způsoby placení- 

hotovostní a bezhotovostní forma 

peněz. Odhad, kontrola ceny nákupu 
a vrácených peněz. 

 

5. Žák rozlišuje základní formy 
vlastnictví. 

Vlastnictví – soukromé, veřejné, 
osobní, společné, hmotný a 

nehmotný majetek. Rozpočet, příjmy 

a výdaje domácností. Banka jako 

správce peněz, úspory, půjčky. 

 

11. Žák poukáže 

v nejbližším 

společenském a 

přírodním prostředí na 

změny a některé 

problémy a navrhne 

možnosti zlepšení 

životního prostředí obce 

(města). 

4. Žák pojmenovává problémy 
v nejbližším společenském a 

přírodním prostředí. 

Základní globální problémy – 
významné sociální problémy, 

problémy konzumní společnosti, 

nesnášenlivost mezi lidmi. 

 

5. Žák sleduje změny v životním 

prostředí obce (města), navrhne 

možnosti zlepšení životního 

prostředí 

Globální problémy přírodního 

prostředí. 

PT-6.5C 

Lidské aktivity 

a problémy 

životního 

prostředí 

12.-16. OV předmětu Vlastivěda 

17. Žák objevuje a 

zjišťuje propojenost 

prvků živé a neživé 

přírody, princip 

rovnováhy přírody a 

nachází souvislosti mezi 

konečným vzhledem 

přírody a činností člověka 

4. Žák objevuje a zjišťuje  
propojenost prvků živé a neživé 

přírody, princip rovnováhy přírody 

a nachází souvislosti mezi 
konečným vzhledem přírody a 

činností člověka 

 

Voda a vzduch – výskyt, vlastnosti a 
formy vody, oběh vody v přírodě, 

vlastnosti, složení, proudění 

vzduchu, význam pro život. 
Nerosty a horniny, půda – některé 

hospodářsky významné horniny a 

nerosty, zvětrávání, vznik půdy a její 

význam 

PT-6.5B 
Základní 

podmínky 

života 

5. OVO byl splněn ve 4. roč.   

18. Žák vysvětlí na 

základě elementárních 

4. Žák vysvětlí střídání ročních 

období a rozdělení času na Zemi. 

Vesmír a Země – sluneční soustava, 

den a noc, roční období. 
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poznatků o Zemi jako 

součásti vesmíru 

souvislost rozdělením 

času a střídáním ročních 

období 

5. Žák vysvětlí rozmanitost životních 
podmínek na Zemi 

 

Rozmanitost životních podmínek na 
Zemi, podnebí a počasí. 

 

19. Žák zkoumá základní 

společenstva ve 

vybraných lokalitách 

regionů, zdůvodní 

podstatné vzájemné 

vztahy mezi organismy a 

nachází shody a rozdíly 

v přizpůsobení organismů 

prostředí 

4. Žák zkoumá základní rostlinná 

společenstva. 
 

 

Rostliny, živočichové, houby – 

stavba těla u nejznámějších druhů, 
význam v přírodě a pro člověka. 

PT-6.5A 

Ekosystémy 

5. Žák se seznamuje s základním 

tříděním živočichů, poznává 

nejvýznamnější zástupce 

s ohledem na daný region. 

Rostliny a živočichové – znaky 

života, životní potřeba a projevy, 

způsob života, výživa, stavba těla, 

význam v přírodě a pro člověka. 

 

20. Žák porovnává na 

základě pozorování 

základní projevy života 

na konkrétních 

organismech, prakticky 

třídí organismy do 

známých skupin, využívá 

k tomu i jednoduché klíče 

a atlasy      

4. Žák porovnává na základě 

pozorování základní projevy života 

na rostlinách, využívá jednoduché 
klíče a atlasy. 

Rostliny, živočichové a houby.  

5. Žák porovnává projevy života na 
konkrétních organismech. 

 

Rostliny a živočichové 
Rovnováha v přírodě – význam, 

vzájemné vztahy mezi organismy, 

základní společenstva. 

PT-6.5A 
Ekosystémy 

21. Žák zhodnotí některé 

konkrétní činnosti 

člověka v přírodě a 

rozlišuje aktivity, které 

mohou prostředí i zdraví 

člověka podporovat nebo 

poškozovat.               

4. OVO bude splněn v 5. roč.   

5. Žák zhodnotí zásahy člověka do  
přírody, rozlišuje aktivity,  které 

mohou prostředí i zdraví člověka 

podporovat nebo poškozovat 

 

Ohleduplné chování k přírodě a 
ochrana přírody – odpovědnost lidí, 

ochrana a tvorba životního prostředí, 

likvidace odpadů, živelné pohromy a 

ekologické katastrofy. 

PT-6.5D 
Vztah člověka 

k prostředí 

22. Žák stručně 

charakterizuje specifické 

přírodní jevy a z nich 

vyplývající rizika vzniku 

mimořádných událostí, v 

modelové situaci prokáže 

schopnost se účinně 

chránit. 

4. Žák vyjmenuje možná rizika 

spojená s ročními obdobími a 

sezónními činnostmi. 

Rizika v přírodě – rizika spojená s 

ročními obdobími a sezónními 

činnostmi. 

 

5. Žák charakterizuje specifické 

přírodní jevy a z nich vyplývající 
rizika vzniku mimořádných 

událostí, prokáže schopnost účinně 

se chránit. 

Mimořádné události způsobené 

přírodními vlivy a ochrana před 
nimi. 

 

23. Žák založí jednoduchý 

pokus, naplánuje a 

zdůvodní postup, 

vyhodnotí a vysvětlí 

výsledky pokusu. 

4. Žák navrhne jednoduchý pokus, 

naplánuje a zdůvodní postup. 

Látky a jejich vlastnosti – třídění 

látek, změny látek a skupenství, 

vlastnosti. 

 

5. Žák provede jednoduchý pokus, 

vyhodnotí a vysvětlí výsledky. 

Porovnávání látek a měření veličin 

s praktickým  užíváním základních 
jednotek 

 

24. Žák využívá poznatků 

o lidském těle k vysvětlení 

základních funkcí 

jednotlivých orgánových 

soustav podpoře vlastního 

zdravého způsobu života. 

4 OVO bude splněn v 5. roč.   

5. Žák  popíše základní stavbu a 

funkce jednotlivých orgánových 
soustav, vysvětlí zásady zdravého 

způsobu života. 

Lidské tělo – stavba těla, základní 

funkce a projevy, životní potřeby 
člověka. Zdravý životní styl. 

 

 

 

25. Žák rozlišuje 

jednotlivé etapy lidského 

života a orientuje se ve 

vývoji dítěte před a po 

jeho narození. 

4. 

 

OVO bude splněn v 5. roč.   

 

5. 

Žák chápe základy lidské 

reprodukce, orientuje se ve vývoji 

dítěte před narozením a po 
narození. 

Vývoj jedince, základy lidské 

reprodukce, pohlavní rozdíly mezi 

mužem a ženou. 

 

26. Žák účelně plánuje 

svůj čas pro učení, práci, 

zábavu a odpočinek podle 

vlastních potřeb 

s ohledem na oprávněné 

nároky jiných osob. 

4. 

 

OVO bude splněn v 5. roč.  
 

 

5. Žák si vhodně naplánuje svůj čas 

pro učení, práci, zábavu a 

odpočinek 

Denní režim, duševní hygiena, stres 

a jeho rizika. 

 

27. Žák uplatňuje účelné 

způsoby chování 

v situacích ohrožujících 

zdraví  a v modelových 

4. Žák použije účelné způsoby 

chování  v modelových situacích 

simulujících mimořádné události. 

Mimořádné události a rizika 

ohrožení s nimi spojená – postup v 

případě ohrožení (varovný signál, 

evakuace, zkouška sirén); požáry 

 



 89 

situacích simulujících 

mimořádné události; 

vnímá dopravní situaci, 

správně ji vyhodnotí a 

vyvodí odpovídající 

závěry pro své chování 

jako chodec a cyklista. 

 

 

(příčiny a prevence vzniku požárů, 
ochrana a evakuace při požáru); 

integrovaný záchranný systém. 

5. Žák  použije účelné způsoby 

chování v situacích ohrožujících 

zdraví. 

Přivolání pomoci v případě ohrožení 

fyzického a duševního zdraví – 

služby odborné pomoci, čísla 

tísňového volání, správný způsob 
volání na tísňovou linku. Bezpečné 

chování v silničním provozu, 

dopravní značky; předcházení 

rizikovým situacím v dopravě a v 
dopravních prostředcích 

(bezpečnostní prvky). 

 

28. Žák předvede 

v modelových situacích 

osvojené jednoduché 

způsoby  odmítání 

návykových látek. 

4. OVO bude splněn v 5. roč.   

5. Žák  si osvojí způsoby odmítání 
návykových látek. 

Návykové látky a zdraví – návykové 
látky, hrací automaty a počítače, 

závislost, odmítání návykových 

látek, nebezpečí komunikace 

prostřednictvím elektronických 
médií.                    

 

29. Žák uplatňuje 

základní dovednosti a 

návyky související 

s podporou zdraví a jeho 

preventivní ochranou. 

 

 

4. Žák si osvojí základní dovednosti a 
návyky související s podporou 

zdraví. 

Osobní bezpečí, krizové situace – 
vhodná a nevhodná místa pro hru, 

bezpečné chování v rizikovém 

prostředí, označování nebezpečných 

látek. 

 

5. Žák si osvojí další dovednosti a 

návyky související s podporou 
zdraví. 

Péče o zdraví, zdravý životní styl, 

denní režim, správná výživa, výběr a 
způsoby uchovávání potravin, 

vhodná skladba stravy, pitný režim, 

nemoci přenosné a nepřenosné, 

ochrana před infekcemi přenosnými 
krví (hepatitida, HIV/AIDS). 

Osobní, intimní a duševní hygiena. 

 

30. Žák rozpozná život 

ohrožující zranění; ošetří 

drobná poranění a zajistí 

lékařskou pomoc. 

4 OVO bude splněn v 5. roč.   

5. Žák ošetří drobná poranění a 
zavolá odbornou pomoc.   

Drobné úrazy a poranění (jejich 
ošetření), prevence nemocí a úrazů, 

první pomoc. 

 

31. Žák uplatňuje 

ohleduplné chování 

k druhému pohlaví a 

orientuje se v bezpečných 

způsobech sexuálního 

chování mezi chlapci a 

děvčaty v daném věku. 

4. OVO bude splněn v 5. roč.   

 

5. 

Žák  se ohleduplně chová 
k druhému pohlaví  a orientuje se 

v bezpečných způsobech 

sexuálního chování mezi chlapci a 

děvčaty v daném věku. 

Partnerství, manželství, rodičovství, 
základy sexuální výchovy – rodina, 

vztahy v rodině, partnerské vztahy, 

osobní vztahy, etická stránka vztahů, 

etická stránka sexuality. 
Šikana, týrání. sexuální a jiné 

zneužívání, brutalita a jiné formy 

násilí v médiích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 90 

Dějepis 
 

Charakteristika  
    

 Vzdělávací obor Dějepis přináší poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním 

posláním je kultivovat vědomí jedince a uchování kontinuity tzv. historické paměti. Podstatné 

je rozvíjet takové časové a prostorové představy, které umožňují žákům lépe proniknout 

k pochopení historických jevů. Žáci jsou vedeni k poznání, že historie není uzavřenou 

minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů. 

 
Obsahové, organizační a časové vymezení 

 

Dějepis je uspořádán lineárně. Osu celé výuky dějepisu tvoří národní dějiny. Vhodně lze 

s nimi skloubit i dějiny regionální.  Zásadním úkolem výuky dějepisu je i propojení národních 

dějiny s obecnými ( evropskými, případně světovými ). Světové dějiny se musí učit i malé 

národy ( státy ), protože byly ovlivňovány národy velkými.  

   Při výuce dějepisu se prolínají tyto základní dimenze historického procesu :  

1) politické dějiny  

2) hospodářské (ekonomické) 

3) sociální  

4) kulturní  

 

Všechny ročníky II. stupně mají dvě hodiny výuky týdně. Výuka dějepisu probíhá 

v kmenových třídách. Na škole není specializovaná učebna dějepisu. Výuka dějepisu je 

rozšiřována vhodně pomocí mezipředmětových vztahů, dále prací v historickém kroužku. 

Žáci v rámci předmětu navštěvují různé instituce (muzea apod.), účastní se exkurzí. 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie  

 

Ve vyučovacím předmětu Člověk a společnost rozvíjíme klíčové kompetence (systém 

vědomostí, dovedností i postojů potřebný ke kompetentnímu jednání v přirozených životních 

situacích) zejména těmito strategiemi:  

 

 

Kompetence k učení:  

 

Učitel vede žáky k vyhledávání souvislostí, vytváření myšlenkových map, k práci s různými 

zdroji informací, jejich porovnávání a ověřování, k práci s textem a s mapou   

 

 

Kompetence k řešení problémů:   

 

Učitel vede žáky k vytváření myšlenkových schémat, k vyhledávání řešení problémů 

s obdobnými parametry  a objevování paralel   

 

 

Kompetence komunikativní:  
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Učitel vede žáky k tvorbě vhodných a výstižných formulací, k výběru vhodné jazykové 

formy, k využívání informačních a komunikačních prostředků a k používání jazyka jako 

prostředku vytváření vztahů   

 

 

Kompetence sociální a personální:  

 

Učitel vede žáky k práci ve dvojicích, ve skupinách, k realizaci projektů 

 

 

Kompetence občanské:  

 

Učitel vede žáky k vyvozování základních principů, na kterých spočívají zákony a 

společenské normy, představuje jim kulturní tradice a historické dědictví jako pouto 

s minulostí a závazek k minulosti a otevírá různé pohledy na problémy, vede žáky k toleranci 

(rasová, náboženská, etnická a kulturní snášenlivost)   

 

Kompetence pracovní:  

 

Učitel vede žáky k využívání osvojených vědomostí a dovedností pro řešení konkrétních 

problémů a k systematické a soustavné práci na vypracování zadaných samostatných i 

skupinových úkolů  

 

 

Průřezová témata 

 

Vyučovaný předmět Dějepis  integruje následující průřezová témata a jejich tematické 

okruhy: 

 

Výchova demokratického občana 

 Občan, občanská společnost a stát 

 Formy participace občanů v politickém životě 

 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 
 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 Evropa a svět nás zajímá 

 Jsme Evropané 

 

Multikulturní výchova 

 Lidské vztahy 

 Princip sociálního smíru a solidarity 
 

Environmentální výchova 

 Vztah člověka k prostředí 
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Dějepis – 2. stupeň 
 

Očekávaný výstup ŠVP Roč. Školní výstupy Učivo 
Přesahy, vazby, 

PT 

1. Žák uvede konkrétní 

příklady důležitosti a 

potřebnosti dějepisných 

poznatků  

6. Žák uvede konkrétní příklady 
důležitosti potřebnosti dějepisných 

poznatků  

Význam zkoumání dějin, 
získávání informací o 

dějinách  

  

7.-9. OVO byl splněn v 6. ročníku   

2. Žák uvede příklady 

zdrojů informací o 

minulosti, pojmenuje 

instituce, kde jsou tyto 

zdroje shromažďovány 

6. Žák uvede příklady zdrojů informací 
o minulosti a vyjmenuje instituce, kde 

jsou tyto zdroje shromažďovány  

Historické prameny  

7.-9. OVO byl splněn v 6. ročníku   

3. Žák se orientuje na 

časové ose a v historické 

mapě, řadí hlavní 

historické epochy 

v chronologickém sledu 

6. Žák se orientuje na časové ose a 

v historické mapě, vyjmenuje hlavní 
historické epochy a seřadí je 

v chronologickém sledu 

Historický čas a prostor  

7.-9. OVO byl splněn v 6. ročníku   

4. Žák charakterizuje život 

pravěkých sběračů a lovců, 

jejich materiální a 

duchovní kulturu  

6. Žák popíše život pravěkých sběračů a 
lovců, uvede příklady materiální a 

duchovní kultury  

Člověk a lidská 
společnost v pravěku 

  

7.-9. OVO byl splněn v 6. ročníku   

5.Žák objasní význam 

zemědělství, dobytkářství a 

zpracování kovů pro 

lidskou společnost 

6. Žák objasní význam zemědělství a 
dobytkářství pro lidskou společnost, 

uvede příklady zpracování kovů 

Člověk a lidská 
společnost v pravěku  

 

 

7.-9. OVO byl splněn v 6. ročníku   

6. Žák uvede příklady 

archeologických kultur na 

našem území  

 

6. Žák vyjmenuje archeologické kultury 
na našem území, ukáže na mapě 

významná naleziště 

Člověk a lidská 
společnost 

 

7.-9. OVO byl splněn v 6. ročníku   

7. Žák rozpozná souvislosti 

mezi přírodními 

podmínkami a vznikem 

prvních velkých 

zemědělských civilizací 

6. Žák dává do souvislostí přírodní 
podmínky a vznik prvních 

zemědělských civilizací, ukáže 

nejstarší civilizace na historické mapě 

Nejstarší starověké 
civilizace a jejich kulturní 

odkaz  

 

 

7.-9. OVO byl splněn v 6. ročníku   

8. Žák uvede 

nejvýznamnější typy 

památek, které se staly 

součástí světového 

kulturního dědictví 

6. Žák vyjmenuje nejvýznamnější 

světové historické památky, ukáže 

jejich polohu na historické mapě 

Nejstarší starověké 

civilizace a jejich kulturní 

odkaz  

 

  

7.-9. OVO byl splněn v 6. ročníku   

9. Žák demonstruje na 

konkrétních příkladech 

přínos antické kultury a 

uvede osobnosti antiky 

důležité pro evropskou 

civilizaci, zrod křesťanství 

a souvislosti s judaismem 

6. Žák vysvětlí přínos antické kultury a 

uvede osobnosti antiky důležité pro 

evropskou civilizaci, popíše 
souvislosti, které vedly ke vzniku 

křesťanství 

Antické Řecko a Řím 

 

 

7.-9. OVO byl splněn v 6. ročníku   

10. Žák porovná formy 

vlády a postavení 

společenských skupin 

v jednotlivých státech a 

vysvětlí podstatu antické 

demokracie  

 

6. Žák objasní formy vlády a postavení 

společenských skupin v jednotlivých 
státech, vysvětí podstatu antické 

demokracie 

Antické Řecko a Řím, 

kontakt se střední 
Evropou  

 

PT - 6.2 D  

Principy 
demokracie jako 

formy vlády a 

způsobu 

rozhodování  

7.-9. OVO byl splněn v 6. ročníku   

11. Žák popíše podstatnou  

změnu evropské situace, 

která nastala v důsledku 

příchodu nových etnik, 

christianizace a vzniku 

států  

6. OVO bude splněn v 7. ročníku   

7. Žák charakterizuje změnu evropské 

civilizace v důsledku příchodu 

nových etnik, vysvětlí pojem 
christianizace, vyjmenuje nově 

vzniklé středověké státy, ukáže je na 

historické mapě 

Nový etnický obraz 

Evropy 

 

8.-9. OVO byl splněn v 7. ročníku   

12. Žák porovná základní 

rysy západoevropské, 

byzantsko-slovanské a 

6. OVO bude splněn v 7. ročníku   

7. Žák vysvětlí základní rysy 
západoevropské kultury, ukáže na 

Utváření států v 
západoevropském a 
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islámské kulturní oblasti mapě byzantské, slovanské a islámské 
oblasti a porovná jejich kulturu  

východoevropském 
kulturním okruhu a jejich 

specifický vývoj, islám a 

islámská říše , Arabové  a 

Turci 

8.-9. OVO byl splněn v 7. ročníku   

13. Žák objasní situaci  

Velkomoravské říše a 

vnitřní vývoj českého státu 

a postavení o těchto útvarů 

v evropských souvislostech  

 

6. OVO bude splněn v 7. ročníku   

7. Žák objasní situaci Velkomoravské 

říše, popíše vývoj raného českého 

státu, srovná oba útvary s ostatními 

tehdejšími evropskými státy 

Velká Morava a Český 

stát, jejich vnitřní vývoj a 

postavení v Evropě 

 

8.-9. OVO byl splněn v 7. ročníku   

14. Žák vymezí úlohu 

křesťanství a víry v životě 

středověkého člověka, 

konflikty mezi světskou a 

církevní mocí, vztah 

křesťanství ke kacířství a 

jiným věroukám  

 

6. OVO bude splněn v 7. ročníku   

7. Žák objasní úlohu křesťanství a víry 

v životě středověkého člověka, popíše 

konflikty mezi světskou a církevní 

mocí, objasní vztah křesťanství ke 
kacířství a jiným věroukám 

Křesťanstvo, papežství, 

křížové výpravy, císařství  

 

8.-9. OVO byl splněn v 7. ročníku   

15. Žák ilustruje postavení 

jednotlivých vrstev 

středověké společnosti, 

uvede příklady románské a 

gotické kultury 

6. OVO bude splněn v 7. ročníku   

7. Žák popíše a charakterizuje jednotlivé 

vrstvy středověké společnosti, uvede 
příklady románské a gotické kultury 

Struktura středověké 

společnosti, funkce 
jednotlivých vrstev 

středověké společnosti, 

románská a gotická 

vzdělanost  

 

8.-9. OVO byl splněn v 7. ročníku   

16. Žák vysvětlí 

znovuobjevení antického 

ideálu člověka, nové 

myšlenky žádající reformu 

církve včetně reakce církve 

na tyto požadavky 

 

6. OVO bude splněn v 7. ročníku   

7. Žák vysvětlí význam znovuobjevení 

antiky, uvede příklady církevních 

reformací, popíše reakci církve na 

tyto požadavky 

Renesance, humanismus a 

jejich šíření Evropou  

 

 

8.-9. OVO byl splněn v 7. ročníku   

17. Žák vymezí význam 

husitské tradice pro český 

politický a kulturní život 

6. OVO bude splněn v 7. ročníku   

7. Žák popíše průběh husitských válek a 

objasní jejich význam pro český 

politický a kulturní život 

Husitství a reformace, 

jejich šíření Evropou  

PT - 6.4 E  

Princip sociálního 

smíru a solidarity  

8.-9. OVO byl splněn v 7. ročníku   

18. Žák popíše a 

demonstruje průběhu 

zámořských objevů, jejich 

příčiny a důsledky 

6. OVO bude splněn v 7. ročníku   

7. Žák popíše a ukáže na historické 

mapě průběh zámořských objevů, 

objasní jejich příčiny a důsledky  

Zámořské objevy a 

počátky dobývání světa  

PT - 6.3 C  

Jsme Evropané  

Přesah : Z (7.)  

8.-9. OVO byl splněn v 7. ročníku   

19. Žák objasní postavení 

českého státu 

v podmínkách rozdělení 

Evropy do řady 

mocenských a 

náboženských center a jeho 

postavení uvnitř 

habsburské monarchie 

6. OVO bude splněn v 7. ročníku   

7. Žák objasní postavení českého státu 
mezi ostatními mocenskými a 

náboženskými centry v Evropě a 

v habsburské monarchii  

Český stát a velmoci v 15. 
– 18. století 

PT - 6.4 A 
Kulturní diference  

 

8.-9. OVO byl splněn v 7. ročníku   

20. Žák objasní příčiny a 

důsledky vzniku třicetileté 

války a posoudí její 

důsledky 

6. OVO bude splněn v 7. ročníku   

7. Žák popíše a objasní příčiny, průběh a 

výsledky třicetileté války  

Český stát a velmoci v 15. 

– 18. století 

PT - 6.4 E  

Principy 

sociálního smíru 

8.-9. OVO byl splněn v 7. ročníku   

21. Žák na příkladech 

evropských dějin 

konkretizuje absolutismus, 

konstituční monarchii, 

parlamentarismus 

6. OVO bude splněn v 7. ročníku   

7. Žák vysvětlí pojmy absolutismus, 

konstituční monarchie a 

parlamentarismus a uvede příklady  

Český stát a velmoci v 15. 

– 18. století  

 

 

8.-9. OVO byl splněn v 7.ročníku   

22. Žák rozpozná základní 

znaky jednotlivých 

kulturních stylů a uvede 

6. OVO bude splněn v 7. ročníku   

7. Žák rozpozná a na příkladech popíše 

základní znaky kulturních stylů, 

Barokní kultura a 

osvícenství 

PT - 6.4 A  

 Kulturní 
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jejich představitele a  

příklady významných 

kulturních památek 

 

uvede jejich představitele a významné 
kulturní památky 

diferenciace 

8.-9. OVO byl splněn v 7. ročníku   

23.Žák vysvětlí podstatné 

ekonomické, sociální, 

politické a kulturní změny 

ve vybraných zemích a u 

nás, které charakterizují 

moderní společnosti 

 

6.-7. OVO bude splněn v 8. ročníku   

8. Žák vysvětlí podstatné ekonomické, 

sociální, politické a kulturní změny ve 

vybraných zemích a zařadí je do 

širších souvislostí, popíše 

nejvýznamnější technické vynálezy 

Industrializace a její 

důsledky pro společnost, 

sociální otázka  

PT - 6.2 D   

Principy 

demokracie jako 

formy vlády a 

způsobu 

rozhodování 

9. OVO byl splněn v 8. ročníku   

24. Žák objasní souvislost 

mezi událostmi francouzské 

revoluce a napoleonských 

válek na jedné straně a 

rozbitím starých 

společenských struktur 

v Evropě na straně druhé 

 

6.-7. OVO bude splněn v 8. ročníku   

8. Žák popíše průběh francouzské 

revoluce a objasní její příčiny a 
důsledky pro další evropský vývoj, 

zhodnotí myšlenkový a kulturní 

přínos francouzské revoluce pro 

evropské myšlení a vědu 

Revoluce 19. století jako 

prostředek řešení 
politických a 

národnostních problémů 

PT - 6.2 C  

Formy participace 
občanů 

v politickém 

životě 

PT -  6.4 B 

Lidské vztahy 

9. OVO byl splněn v 8. ročníku   

25. Žák porovná jednotlivé 

fáze utváření novodobého 

českého národa 

v souvislosti s národními 

hnutími vybraných 

evropských národů 

6.-7. OVO bude splněn v 8. ročníku   

8. Žák porovnává národní hnutí a 

jednotlivé fáze utváření novodobého 

českého národa s národními hnutími 
vybraných evropských národů 

Národní hnutí velkých a 

malých národů 

Utváření novodobého 
českého národa 

 

9. OVO byl splněn v 8. ročníku   

26. Žák charakterizuje 

emancipační úsilí 

významných sociálních 

skupin, uvede požadavky 

formulované ve vybraných 

evropských revolucích 

6.-7. OVO bude splněn v 8. ročníku   

8. Žák charakterizuje emancipační úsilí 

významných sociálních skupin, uvede 

požadavky formulované ve 
vybraných evropských revolucích a 

zařadí tyto požadavky do širších 

historických souvislostí 

Revoluce 19. století jako 

prostředek řešení 

politických , sociálních a 
národnostních problémů  

PT - 6.2 B  

Občan, občanská 

společnost a stát 

9. OVO byl splněn v 8. ročníku   

27. Žák na vybraných 

příkladech demonstruje 

základní politické proudy 

6.-7. OVO bude splněn v 8. ročníku   

8. Žák vyjmenuje základní politické 
proudy v 19. stol., porovná tyto 

proudy, vysvětlí jejich požadavky a 

definuje pojmy konzervatismus, 

liberalismus, socialismus a 

demokracie 

Politické proudy, 
konzervativní 

liberalismus, 

demokratismus, 

socialismus, ústava a 

politické strany  

PT - 6.2 B  
Občan, občanská 

společnost a stát 

PT - 6.2 D   

Principy 

demokracie jako 

formy vlády a 

způsobu 

rozhodování 

9. OVO byl splněn v 8. ročníku   

28. Žák vysvětlí rozdílné 

tempo modernizace a 

prohloubení 

nerovnoměrného vývoje 

jednotlivých částí Evropy a 

světa včetně důsledků, ke 

kterým tato 

nerovnoměrnost vedla, 

charakterizuje soupeření 

mezi velmocemi a vymezí 

význam kolonií 

6.-7. OVO bude splněn v 8. ročníku   

8. Žák objasní příčiny rozdílného tempa 

modernizace a její nerovnoměrný 

vývoj v evropských státech a jejich 

koloniích, popíše hlavní politické 
trendy na přelomu 19. a 20. století, 

vysvětlí pojem kolonialismus 

 

Kulturní rozrůzněnost 

doby, konflikty mezi 

velmocemi, kolonialismus  

 

9. OVO byl splněn v 8. ročníku   

29. Žák na příkladech  

demonstruje zneužití 

techniky ve světových 

válkách a jeho důsledky 

6.-7. OVO bude splněn v 8. a 9. ročníku   

8. Žák objasní příčiny vzniku a průběh I. 

světové války, uvede příklady využití 
moderní techniky ve válce a jejich 

důsledky pro lidstvo 

První světová válka a její 

politické, sociální a 
kulturní důsledky 

PT - 6.4 B  

Lidské vztahy 

9. Žák objasní příčiny vzniku a průběh 

II. světové války, uvede příklady 

využití moderní techniky ve válce a 

jejich důsledky pro lidstvo 

Druhá světová válka a její 

politické, sociální a 

kulturní důsledky 

PT - 6.4 B  

Lidské vztahy 
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30. Žák rozpozná klady a 

nedostatky demokratických 

režimů  

6.-8. OVO bude splněn v 9. ročníku   

9. Žák objasní nové uspořádání 

poválečné Evropy, vyjmenuje nové 
stát, lokalizuje je na mapě, vysvětlí 

příčiny vzniku ČSR a jeho úlohu ve 

střední Evropě 

Nové politické uspořádání 

Evropy a úloha USA ve 
světě, vznik 

Československa, jeho 

hospodářsko-politický 

vývoj, sociální a 
národnostní problémy  

 

PT - 6.2 D   

Principy 
demokracie jako 

formy vlády a 

způsobu 

rozhodování 

31. Žák charakterizuje 

jednotlivé totalitní systémy, 

příčiny jejich nastolení 

v širších ekonomických a 

politických souvislostech a 

důsledky jejich existence 

pro svět, rozpozná 

destruktivní sílu totalismu a 

vypjatého nacionalismu 

6.-8. OVO bude splněn v 9. ročníku   

9. Žák vyjmenuje a porovná jednotlivé 
totalitní systémy, objasní příčiny 

jejich nastolení, definuje fašismus a 

komunismus 

Mezinárodně politická a 
hospodářská situace ve 

2O. a 3O, letech, totalitní 

systémy, komunismus, 

fašismus, nacismus-
důsledky pro 

Československo a svět  

PT - 6.2 B 
Občan, občanská 

společnost a stát 

PT – 6.2 C  

Formy participace 
občanů 

v politickém 

životě 

PT 6.2 D 
Principy 

demokracie jako 

formy vlády a 

způsobu 
rozhodování 

32. Žák na příkladech 

vyloží antisemitismus, 

rasismus a jejich 

nepřijatelnost z hlediska 

lidských práv  

6.-8. OVO bude splněn v 9. ročníku   

9. Žák objasní pojmy antisemitismus, 

rasismus a holocaust, uvede konkrétní 
příklady, popíše příčiny, které vedly 

ke druhé světové válce, popíše její 

průběh, objasní výsledky války 

v širších mezinárodních souvislostech 

II. světová válka, 

holocaust, situace 
v našich zemích, domácí a 

zahraniční odboj, 

politické, mocenské a 

ekonomické důsledky 
války  

 

33. Žák zhodnotí postavení 

Československa 

v evropských souvislostech 

a jeho vnitřní , sociální, 

politické, hospodářské a 

kulturní prostředí 

6.-8. OVO bude splněn v 9. ročníku   

9. Žák zhodnotí postavení 

Československa v poválečné Evropě a 
jeho vnitřní, sociální, politické, 

hospodářské a kulturní prostředí, 

popíše souvislosti, které vedly 

k obnovení poválečného 
Československa, objasní vývoj tzv. 

třetí republiky do roku 1948 

Vývoj Československa od 

roku 1945 do roku 1989.  
Vznik České republiky, 

věda, technika a 

vzdělávání jako faktory 

vývoje, sport a zábava  

 

34. Žák vysvětlí příčiny a 

důsledky vzniku 

bipolárního světa, uvede 

příklady střetávání obou 

bloků  

6.-8. OVO bude splněn v 9. ročníku   

9. Žák vysvětlí příčiny a důsledky 
vzniku bipolárního světa, uvede 

příklady střetávání obou bloků  

Studená válka, rozdělení 
světa do vojenských 

bloků, soupeření velmocí  

PT - 6.3 A  
Evropa a svět nás 

zajímá  

 

35. Žák vysvětlí a na 

příkladech doloží mocenské 

a politické důvody 

euroatlantické hospodářské 

a vojenské spolupráce 

6.-8. OVO bude splněn v 9. ročníku   

9. Žák vysvětlí mocenské a politické 

důvody euroatlantické hospodářské a 

vojenské spolupráce, uvede konkrétní 

příklady 
 

Vnitřní situace v zemích 

východního bloku, na 

vybraných příkladech 

porovnání se západními 
zeměmi  

 

36. Žák posoudí postavení 

rozvojových zemí  

6.-8. OVO bude splněn v 9. ročníku   

9. Žák objasní pojmy třetí (rozvojový) 

svět, vysvětlí pojem dekolonizace, 
ukáže na mapě nově vzniklé státy 

Rozpad koloniálního 

systému, mimoevropský 
svět  

 

PT - 6.4 C  

Etnický původ 

37. Žák prokáže základní 

orientaci v problémech 

současného světa 

6.-8. OVO bude splněn v 9. ročníku   

9. Žák vyjmenuje globální problémy a 

zaujme k nim stanovisko 

Vývoj v ČSR a Evropě po 

roce 1989 

PT - 6.3 C 

Jsme Evropané 
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Výchova k občanství 
 

 

Charakteristika  

 
    Vzdělávací obor Výchova k občanství seznamuje žáky se základy společenských věd. 

Důraz je kladen především na schopnost orientace jedince v mezilidských vztazích. V žácích 

je podporována schopnost sebehodnocení. Ve spolupráci s ostatními společenskovědními 

předměty se žáci seznamují s důležitými okamžiky  dějin našeho státu a regionu. Žáci se také 

učí orientaci v společenskopolitické situaci. 

 

Obsahové, organizační a časové vymezení 

 

Šesté ročníky mají dvě hodiny výuky týdně, ostatní ročníky hodinu jednu. Součástí 

Občanské výchovy jsou i výstupy oboru Člověk a jeho zdraví. Výuka probíhá v kmenových 

třídách s využitím didaktické techniky. Využívána je také spolupráce s různými organizacemi 

(ÚP,PPP…) Žáci se účastní exkurzí a navštěvují kulturní programy.. 

    Nejširší oblast spolupráce v rámci mezipředmětových vztahů se nabízí v předmětu 

dějepis a zeměpis. Předmět výchova k občanství je uspořádán tak, aby se v jednotlivých 

ročnících žáci postupně seznámili se základy společenských věd. 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie  

 

Kompetence k učení:  

 

Vedeme žáky k vyhledávání a třídění informací a k jejich pochopení a propojení do 

souvislostí, vytváření myšlenkových map, k práci s různými zdroji informací, objasňujeme 

smysl a cíl učení tak, aby žák dokázal posoudit vlastní pokrok, uměl si naplánovat, jakým 

způsobem učení zdokonalit, kriticky zhodnotit své snažení a umět diskutovat 

 

 

Kompetence k řešení problémů:   

 

Vedeme žáky k možnosti odlišného vnímání problémových situací, k utváření vlastního 

názoru, k jeho obhajobě a správné argumentaci, k hledání možných variant řešení a 

kompromisu, spolupráci, k zodpovědnosti za svá rozhodnutí 

 

 

Kompetence komunikativní:  

 

Učitel vede žáky k umění naslouchat a porozumět druhým, formulovat a vyjadřovat své 

myšlenky a názory v logickém sledu, kultivovaně se vyjadřovat v písemném i ústním projevu, 

vhodně využívat informační a komunikační technologie pro účinnou komunikaci s okolním 

světem, spolupracovat a debatovat s ostatními 

 

 

Kompetence sociální a personální:  
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Vedeme žáky k účinné spolupráci v malých skupinách i v celé třídě, podporujeme sebedůvěru 

žáka a pomáháme utvářet jeho roli v kolektivu 

 

 

Kompetence občanské:  

 

Učitel vede žáky k vyvozování základních principů, na kterých spočívají zákony a 

společenské normy, k uvědomění si svých práv a povinností ve škole i mimo ni, představuje 

jim kulturní tradice a historické dědictví, vede žáky k toleranci a snášenlivosti, 

k zodpovědnému chování v krizových a život ohrožujících situacích, k respektování 

požadavků na ochranu životního prostředí a zdraví člověka 

 

 

Kompetence pracovní:  

 

Učitel vede žáky k využívání osvojených vědomostí a dovedností pro řešení konkrétních 

problémů a k systematické a soustavné práci na vypracování zadaných samostatných i 

skupinových úkolů, k využívání znalostí a zkušeností získaných v jednotlivých oblastech 

vzdělávání v zájmu přípravy na budoucnost a profesního zaměření 

 

 

 

Průřezová témata 

 

Osobnostní a sociální výchova    

 Sebepoznání a sebepojetí                     

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

 

 

Výchova demokratického občana                             

 Občanská společnost a škola 

 Občanská společnost a stát 

 Formy participace občanů v politickém životě 

 Principy demokracie jako formy vládnutí a způsobu rozhodování 
 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 Evropa a svět nás zajímá 

 Objevujeme Evropu a svět 
 

Environmentální výchova 

 Vztah člověka k prostředí 

 

Mediální výchova 

 Kritické čtení a vnímání autora mediálních sdělení 
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Výchova k občanství – 2. stupeň 
 

Očekávaný výstup ŠVP Roč. Školní výstupy Učivo Přesahy, vazby, PT 

1. Žák objasní účel důležitých 

symbolů našeho státu a 

způsoby jejich používání 

6. Žák chápe význam státních  

symbolů, rozumí jejich používání 

Naše vlast – pojem 

vlasti, vlastenectví, 
státní symboly 

 

7.-9. OVO byl splněn v 6. ročníku   

2. Žák rozlišuje projevy 

vlastenectví od projevů 

nacionalismu 

6.-8. OVO bude splněn v 9. ročníku   

9. Žák rozumí pojmu vlastenectví, 

odlišuje nacionalismus od 

vlastenectví 

Jsem občanem státu 

 

PT 6.2. B 

Občan, občanská 

společnost a stát 

3. Žák zdůvodní nepřijatelnost 

vandalského chování a aktivně 

proti němu vystupuje 

6. OVO bude splněn v 7. ročníku   

7. Žák chápe osobní a společný 

majetek, respektuje jeho ochranu 

Zásady lidského 

soužití, morálka, 

mravnost, pravidla 
chování 

PT 6.2.B 

Občan, občanská 

společnost a stát 

8.-9. OVO byl splněn v 7. ročníku   

4. Žák zhodnotí nabídku 

kulturních institucí a cíleně  

z ní vybírá akce, které ho 

zajímají 

 

6. OVO bude splněn v 7. ročníku   

7. Žák se orientuje v nabídce 

informací a rozumí termínu masová 

kultura 

Člověk a kultura 

Kam za kulturou 

PT 6.6.A 

Kritické čtení a 

vnímání mediálních 
sdělení 

8.-9. OVO byl splněn v 7. ročníku   

5. Žák kriticky přistupuje 

k mediálním informacím, 

vyjádří svůj postoj k působení 

propagandy a reklamy na 

veřejné mínění a chování lidí 

6. OVO bude splněn v 7. ročníku   

7. Žák třídí informace, pracuje 

s textem, umí prezentovat svůj 

názor 

Kulturní život, 

rozmanitý kulturní 

projev, prostředky 
masové komunikace 

PT 6.6.A 

Kritické čtení a 

vnímání mediálních 
sdělení 

8.-9. OVO byl splněn v 7. ročníku   

6. Žák zhodnotí a na 

příkladech doloží význam 

vzájemné solidarity mezi lidmi, 

vyjádří své možnosti, jak může 

v případě potřeby pomáhat 

lidem v nouzi a jak pomoci v 

situacích ohrožení a obrany 

státu 

6. OVO bude splněn v 7. ročníku   

7. Žák chápe důležitost solidarity mezi 

lidmi, dokládá její nutnost na 

historických příkladech, ví, jak se 
chovat v mimořádných situacích 

Vztahy mezi lidmi, 

osobní a mezilidské 

vztahy, nutnost 
spolupráce 

 

8.-9. OVO byl splněn v 7. ročníku   

7. Žák uplatňuje vhodné 

způsoby chování a komunikace 

v různých životních situacích, 

případné neshody či konflikty 

s druhými lidmi řeší 

nenásilným způsobem 

6. Žák uplatňuje vhodné způsoby 

chování a komunikace v různých 

životních situacích 

Komunikace v rodině 

Komunikace mezi 

vrstevníky 

 

7. OVO splněn v 6. a 8. ročníku   

8. Žák respektuje identitu člověka 

jako osobnosti  

Zásady lidského 

soužití 

PT 6.2.B  

Občan, občanská 

společnost a stát 

9. OVO byl splněn v 6. a 8. ročníku   

8. Žák objasní potřebu 

tolerance ve společnosti, 

respektuje kulturní zvláštnosti 

a odlišné názory, zájmy, 

způsoby chování a myšlení lidí, 

zaujímá tolerantní postoje 

k menšinám 

6. Žák rozumí zvláštnostem mezi 

lidmi a pojmu tolerance, chápe 

práva jedince 

Miniúvod do lidských 

práv 

 

7. Žák objasní potřebu tolerance ve 

společnosti, respektuje odlišnosti 

mezi lidmi 

Tolerance 

Lidská práva 

 

8.-9. OVO byl splněn v 6. a 7. ročníku   

9. Žák rozpoznává 

netolerantní, rasistické, 

xenofobní a extremistické 

projevy v chování lidí a 

zaujímá aktivní postoj proti 

všem projevům lidské 

nesnášenlivosti 

6. OVO bude splněn v 7. ročníku   

7. Žák na základě historických 

zkušeností posoudí netolerantní 

jednání mezi kulturami a je si 
vědom důsledků 

Zásady lidského 

soužití, morálka, 

mravnost, pravidla 
chování 

Lidská práva 

 

8.-9. OVO byl splněn v 7. ročníku   

10. Žák posoudí a na 

příkladech doloží přínos 

spolupráce lidí při řešení 

konkrétních úkolů a 

dosahování některých cílů 

v rodině, ve škole, v obci 

6. Žák chápe rodinné vztahy a 
pravidla soužití ve školním 

kolektivu. 

Rodinný život 
Život ve škole 

 

7. Žák pracuje ve skupině a chápe 

výhody kolektivní práce 

Komunikace a 

spolupráce v rodině a 

mezi vrstevníky 

PT 6.2 A 

Občanská 

společnost a škola 
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8.-9. OVO byl splněn v 6. a 7. ročníku   

11. Žák objasní, jak může 

realističtější poznání a 

hodnocení vlastní osobnosti a 

potenciálu pozitivně ovlivnit 

jeho rozhodování, vztahy 

s druhými lidmi i kvalitu života 

6.-7. OVO bude splněn v 8. ročníku   

8. Žák hodnotí chování sebe i 

ostatních 

Vnitřní svět člověka 

Vnímání a prožívání, 

poznávání a posuzo-
vání skutečnosti, sebe 

i druhých lidí, systém 

osobních hodnot, 

sebehodnocení, 

stereotypy v posuzo-, 

vání jiných lidí 

PT 6.1 B 

Sebepoznání a 

sebepojetí 

9. OVO byl splněn v 8. ročníku   

12. Žák posoudí vliv osobních 

vlastností na dosahování 

individuálních i společných 

cílů, objasní význam vůle při 

dosahování cílů a překonávání 

překážek 

6.-7. OVO bude splněn v 8. ročníku   

8. Žák rozlišuje získané a vrozené 

vlastnosti, chápe jejich vliv na 
osobnost člověka 

Osobní vlastnosti, 

dovednosti a 
schopnosti, charakter, 

 

9. OVO byl splněn v 8. ročníku   

13. Žák rozpoznává projevy 

záporných charakterových 

vlastností u sebe i u druhých 

lidí, kriticky hodnotí a vhodně 

koriguje své chování a jednání 

6.-7. OVO bude splněn v 8. ročníku   

8. Žák chápe charakterové rysy 

osobnosti, kriticky hodnotí své 
chování a jednání 

Podobnost a 

rozdílnost lidí - 
projevy chování, 

rozdíly v prožívání, 

myšlení a jednání 

PT 6.1 J 

Hodnoty, postoje, 
praktická etika 

9. OVO byl splněn v 8. ročníku   

14. Žák popíše, jak lze 

usměrňovat a kultivovat 

charakterové a volní vlastnosti, 

rozvíjet osobní přednosti, 

překonávat osobní nedostatky 

a pěstovat zdravou sebedůvěru 

6.-7. OVO bude splněn v 8. ročníku   

8. Žák formuluje životní cíle a 
postoje, sestavuje strategie k jejich 

dosažení 

Osobnostní rozvoj- 
životní cíle a plány, 

adaptace na životní 

změny, sebezměna, 

význam motivace 
aktivity, vůle a osobní 

kázně při seberozvoji 

PT 6.1 B 
Sebepoznání a 

sebepojetí 

9. OVO byl splněn v 8. ročníku   

15. Žák rozlišuje a porovnává 

různé formy vlastnictví, včetně 

duševního vlastnictví, a 

způsoby jejich ochrany, uvede 

příklady 

6. OVO bude splněn v 7. a 9. ročníku   

7. Žák rozumí pojmu vlastnictví 

Žák rozumí různým formám 
majetku a způsobům jeho nabytí 

Majetek a vlastnictví-

formy vlastnictví, 
hmotné a duševní 

vlastnictví, jejich 

ochrana 

 

8. OVO splněn v 7. a 9. ročníku   

9. Žák rozumí pojmům autorské 

právo, pojištění, smlouva. 

Ochrana duševního 

vlastnictví  

 

16. Žák sestaví jednoduchý 

rozpočet domácnosti, uvede 

hlavní příjmy a výdaje, rozliší 

pravidelné a jednorázové 

příjmy a výdaje, zváží 

nezbytnost jednotlivých výdajů 

v hospodaření domácnosti, 

objasní princip vyrovnaného, 

schodkového a přebytkového 

rozpočtu domácnosti, dodržuje 

zásady hospodárnosti a vyhýbá 

se rizikům při hospodaření s 

penězi 

6. OVO bude splněn v 7. a 9. ročníku   

7. Žák sestaví jednoduchý rozpočet 
rodiny, rozlišuje typy příjmů a 

výdajů domácnosti. 

Jednoduchý rozpočet 
rodiny 

 

8. OVO splněn v 7. a 9. ročníku   

9. Žák chápe podstatu rozpočtu 
domácnosti, uvede hlavní příjmy a 

výdaje, rozliší pravidelné a 

jednorázové příjmy, zváží 

nezbytnost jednotlivých výdajů 
v hospodaření domácnosti, objasní 

princip vyrovnaného, schodkového 

a přebytkového rozpočtu 

domácnosti, dodržuje zásady 
hospodárnosti a vyhýbá se rizikům 

při hospodaření s penězi 

Hospodaření s penězi, 
majetkem a různými 

formami vlastnictví, 

Peníze, funkce a 

podoby peněz, 
rozpočet domácnosti, 

úspory, investice, 

úvěry, splátkový 

prodej, leasing 

 

17. Žák na příkladech ukáže 

vhodné využití různých 

nástrojů hotovostního a 

bezhotovostního placení, uvede 

příklady použití debetní a 

kreditní platební karty vysvětlí 

jejich omezení 

6.-8. OVO bude splněn v 9. ročníku   

9. Žák chápe systém hotovostního a 

bezhotovostního placení, výhody a 

nevýhody použití různých druhů 

platebních karet. 

Formy placení  
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18. Žák vysvětlí, jakou funkci 

plní banky a jaké služby 

občanům nabízejí, vysvětlí 

význam úroku placeného a 

přijatého, uvede nejčastější 

druhy pojištění a navrhne, kdy 

je využít 

6.-8. OVO bude splněn v 9. ročníku   

9. Žák chápe bankovní systém, rozumí 

pojmům úrok, platební styk, 
pojištění, smlouva atd. 

 

Banky a jejich služby, 

aktivní a pasivní 
operace, úročení, 

pojištění 

 

19. Žák uvede a porovná 

nejobvyklejší způsoby 

nakládání s volnými 

prostředky a způsoby krytí 

deficitu 

6.-8. OVO bude splněn v 9. ročníku   

9. Žák porovnává možnosti spoření a 

uvede způsoby krytí deficitu 

produkty finančního 

trhu pro investování a 

pro získávání 

prostředků 

 

20. Žák na příkladu chování 

kupujících a prodávajících  

vyloží podstatu fungování trhu, 

objasní vliv nabídky a 

poptávky na tvorbu ceny a její  

změny, na příkladu ukáže 

tvorbu ceny jako součet 

nákladů, zisku a DPH, popíše 

vliv inflace na hodnotu peněz 

6.-8. OVO bude splněn v 9. ročníku 

 

 

  

9. Žák chápe podstatu fungování tržní 

ekonomiky, rozumně aplikuje 
zákon nabídky a poptávky, rozumí 

pojmu DPH 

Principy tržního 

hospodářství – 
nabídka, poptávka, 

trh, tvorba ceny, 

inflace, právní formy 

podnikání 

 

21. Žák rozlišuje, ze kterých 

zdrojů pocházejí příjmy státu a 

do kterých oblastí stát směruje 

své výdaje, uvede příklady 

dávek a příspěvků, které ze 

státního rozpočtu získávají 

občané 

6.-8. OVO bude splněn v 9. ročníku   

9. Žák chápe příjmy a výdaje státu, 

zná základní druhy rozpočtu 

Rozpočet státu, typy 

rozpočtu a  jejich 

odlišnosti, význam 
daní 

 

22. Žák rozlišuje a porovnává 

úlohu výroby, obchodu a 

služeb, uvede příklady jejich 

součinnosti 

6.-8. OVO bude splněn v 9. ročníku   

9. Žák rozlišuje pojmy výroba, 

obchod, služby a porovnává jejich 
úlohu 

Výroba a obchod, 

služby, jejich funkce a 
návaznost 

 

23. Žák rozlišuje nejčastější 

typy a formy států a na 

příkladech porovná jejich 

znaky  

6. Žák rozlišuje a porovnává 
nejčastější formy státu 

Právní základy státu – 
znaky a formy státu 

 

7. Žák chápe typy státních zřízení Právní základy státu PT 6.2.-B 
Občan, občanská 

společnost a stát 

8.-9. OVO splněn v 7. ročníku   

24. Žák rozlišuje a porovnává 

úkoly jednotlivých složek státní 

moci ČR i jejich orgánů a 

institucí, uvede příklady 

institucí a orgánů, které se 

podílejí na správě obcí, krajů a 

států 

6.-7. OVO bude splněn v 8. ročníku   

8. 

 

Žák rozumí systému státních 

institucí a orgánů, porovnává jejich 

úkoly 

Státní správa a 

samospráva- orgány a 

instituce státní správy 

a samosprávy, jejich 

úkoly 

 

PT 6.2.-D 

Principy 

demokracie jako 

formy vládnutí a 

způsobu 

rozhodování 

9. OVO byl splněn v 8. ročníku   

25. Žák objasní výhody 

demokratického způsobu řízení 

státu pro každodenní život 

občanů 

6. OVO bude splněn v 7. a 8. roč.   

7. Žák rozumí pojmu demokracie Cesta k demokracii  

8. Žák uvádí příklady demokratického 

rozhodování ve státě 

Principy demokracie, 

znaky 
demokratického 

způsobu rozhodování 

a řízení státu, 

politický pluralismus, 
sociální dialog a jejich 

význam 

PT 6.2.-D 

Principy 
demokracie jako 

formy vládnutí a 

způsobu 

rozhodování 

9. OVO byl splněn v 7. a 8. ročníku   

26. Žák vyloží smysl voleb do 

zastupitelstev 

v demokratických státech a 

uvede příklady, jak mohou 

výsledky voleb ovlivňovat 

každodenní život občanů 

6. OVO bude splněn v 7. a 8. roč.   

7. Žák zná volební systém ČR. Význam a formy 
voleb do 

zastupitelstev 

 

8. Žák charakterizuje volební systém, 

stanoví nutné podmínky 

demokratičnosti voleb 

 

Ústava ČR 

Moc zákonodárná 

PT 6.2.-C 

Formy participace 

občanů v politickém 

životě 

9. OVO byl splněn v 8. ročníku   
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27. Žák přiměřeně uplatňuje 

svá práva včetně práv 

spotřebitele a respektuje práva 

a oprávněné zájmy druhých 

lidí, posoudí význam ochrany 

lidských práv a svobod, rozumí 

povinnostem občana při 

zajišťování obrany státu 

6. Žák přiměřeně uplatňuje svá práva 
a respektuje práva druhých 

Miniúvod do lidských 
práv 

 

7. Žák chápe lidská a občanská práva, 
zná základní dokumenty 

Lidská práva – práva 
dítěte, jejich ochrana, 

úprava lidských práv 

a práv dětí 

v dokumentech, 
poškozování lidských 

práv, šikana, 

diskriminace 

PT 6.2.-B 
Občan, občanská 

společnost a stát 

8.-9. OVO byl splněn v 6. a 7. ročníku   

28. Žák objasní význam právní 

úpravy důležitých vztahů – 

vlastnictví, pracovní poměr, 

manželství 

6.-7. OVO bude splněn v 8. ročníku   

8. Žák rozumí pracovně právním, 
vlastnickým a manželským 

vztahům  

Právní řád ČR – 
význam a funkce 

právního řádu, orgány 

právní ochrany 

občanů, soustava 
soudů 

 

9. OVO byl splněn v 8. ročníku   

29. Žák provádí jednoduché 

právní úkony a chápe jejich 

důsledky, uvede příklady 

některých smluv upravujících 

občanskoprávní vztahy – 

osobní přeprava,  koupě, 

oprava, či pronájem věci 

6.-7. OVO bude splněn v 8. a 9. ročníku   

8. Žák chápe zákonitosti 

občanskoprávních vztahů 

 

Právo v každodenním 

životě- právní norma, 

předpis, publikování 
právních předpisů 

 

9. Žák chápe jednoduché právní 
úkony a podstatu uzavírání smluv 

Význam právních  
vztahů 

 

30. Žák dodržuje právní 

ustanovení, která se na něj 

vztahují, a uvědomuje si rizika 

jejich porušování 

 

6.-7. OVO bude splněn v 8. roč.   

8. Žák se orientuje v trestněprávních 

vztazích 

Základy práva 

důležité právní vztahy 
a závazky z nich 

vyplývající 

PT 6.2.-D 

Principy 
demokracie jako 

formy vládnutí a 

způsobu 

rozhodování 

9. OVO byl splněn v 8. ročníku   

31. Žák rozlišuje a porovnává 

úkoly orgánů právní ochrany 

občanů, uvede příklady jejich 

činnosti a spolupráce při 

postihování trestných činů 

6.-7. OVO bude splněn v 8. ročníku   

8. Žák chápe fungování soudní moci, 

uvede příklady jejich činnosti 

Právní řád České 

republiky 

Moc soudní 

 

9. OVO byl splněn v 8. ročníku   

32. Žák rozpozná protiprávní 

jednání, rozliší přestupek a 

trestný čin, uvede jejich 

příklady 

6.-8. OVO bude splněn v 9. ročníku   

9. Žák se orientuje v trestním a 

přestupkovém řádu 

 

Protiprávní jednání- 

druhy  a postihy, 

porušování předpisů 

v silničním provozu, 

porušování práv v du-
ševním vlastnictví 

 

33. Žák diskutuje o příčinách a 

důsledcích korupčního jednání 

6.-7. OVO bude splněn v 8. ročníku   

8. Žák vysvětlí pojem korupce a 

diskutuje o příčinách a důsledcích 

Korupce, trestní 

postižitelnost 

 

9. OVO byl splněn v 8. ročníku   

34. Žák popíše vliv začlenění 

ČR do EU na každodenní život 

občanů, uvede příklady práv 

občanů ČR v rámci EU i 

možných způsobů jejich 

uplatňování 

6.-8. OVO bude splněn v 9. ročníku   

9. Žák se orientuje v problematice 

evropské integrace 

Evropská integrace- 

podstata, význam, 

výhody 

PT 6.3.-A 

Evropa a svět nás 

zajímá 

35. Žák uvede některé 

významné mezinárodní 

organizace a společenství, 

k nimž má vztah ČR, posoudí 

jejich význam ve světovém dění 

a popíše výhody spolupráce 

mezi státy, včetně zajišťování 

obrany státu a účasti 

v zahraničních misích 

6. OVO bude splněn v 7. a 9. roč.   

7. Žák posoudí význam spolupráce 

států v rámci Evropské unie 

Mezinárodní 

organizace 

EU a ČR 

 

8. OVO splněn v 7. a 9. ročníku   

9. Žák chápe význam mezinárodních 

organizací, popíše výhody 

mezinárodní spolupráce 

Mezinárodní 

spolupráce 

 

PT 6.3.-B 

Objevujeme Evropu 

a svět 

36. Žák uvede příklady 6.-8. OVO bude splněn v 9. ročníku   



 102 

některých projevů globalizace, 

porovná jejich klady a zápory 

9. Žák chápe globální svět i jeho 
odlišnosti 

Globalizace 
 

PT 6.5.-D 
Vztah člověka k 

prostředí 

37. Žák uvede některé globální 

problémy současnosti, vyjádří 

na ně svůj osobní názor a 

popíše jejich hlavní příčiny i 

možné důsledky pro život 

lidstva 

6.-8. OVO bude splněn v 9. ročníku   

9. Žák rozumí příčinám globálních 
problémů, chápe jejich důsledky 

pro život na Zemi 

Globalizace – 
projevy, klady a 

zápory 

 

PT 6.5.-D 
Vztah člověka k 

prostředí 

38. Žák objasní souvislosti 

globálních a lokálních 

problémů, uvede příklady 

možných projevů a způsobů 

řešení globálních problémů na 

lokální úrovni – v obci, regionu 

6.-8. OVO bude splněn v 9. ročníku   

9. Žák si uvědomuje rozdíly 
v případech řešení globálních a 

lokálních problémů, vyjádří se k 

řešení lokálních problémů 

Globalizace – 
významné globální 

problémy 

 

 

39. Žák uvede příklady 

mezinárodního terorizmu a 

zaujme vlastní postoj ke 

způsobům jeho potírání, 

objasní roli ozbrojených sil ČR 

při zajišťování obrany státu a 

při řešení krizí nevojenského 

charakteru 

6.-8. OVO bude splněn v 9. ročníku   

9. Žák uvede příklady mezinárodního 
terorizmu a diskutuje o možnostech 

řešení 

Žák objasní roli ozbrojených sil ČR 

 

Globalizace – 
problém válek a 

terorizmu, možnosti 

řešení 

 

 

40. Žák respektuje přijatá 

pravidla soužití mezi spolužáky 

i jinými vrstevníky a přispívá 

k utváření dobrých 

mezilidských vztahů 

6. Žák vhodně komunikuje 

v rodinném a školním prostředí 

Rodinný život 

Život ve škole 

Převzato z VO 

Výchova ke zdraví 
– VZ-9-1-01 7. OVO splněn v 6. a 8. ročníku  

8. Žák aplikuje komunikační 

dovednosti při utváření vzájemných 

mezilidských vztahů 

Vztahy a pravidla 

soužití v prostředí 

komunity 

9. OVO byl splněn v 6. a 8. ročníku  

41. Žák vysvětlí role členů 

komunity (rodiny, třídy, 

spolku) a uvede příklady 

pozitivního a negativního vlivu 

na kvalitu sociálního klimatu 

(vrstevnická komunita, rodinné 

prostředí) z hlediska 

prospěšnosti zdraví 

6.-7. OVO bude splněn v 8. ročníku  Převzato z VO 

Výchova ke zdraví 

– VZ-9-1-02 
8. Žák rozlišuje druhy komunit, chápe 

vliv prostředí na jejich fungování 

Vztahy a pravidla 

soužití v prostředí 

komunity 

9. OVO byl splněn v 8. ročníku  

42. Žák vysvětlí na příkladech 

přímé souvislosti mezi 

tělesným, duševním a sociálním 

zdravím, vysvětlí vztah mezi 

uspokojováním základních 

lidských potřeb a hodnotou 

zdraví 

6. Žák uvede příklady souvislosti mezi 
tělesným a duševním zdravím 

Péče o zdraví 
Režim dne 

Převzato z VO 
Výchova ke zdraví 

– VZ-9-1-03 7. Žák vysvětlí souvislosti mezi 

tělesným, duševním a sociálním 

zdravím 

Člověk ve zdraví a 

nemoci 

8. OVO splněn v 6., 7. a 9. ročníku  

9. Žák vysvětlí vztah mezi 
uspokojováním základních lidských 

potřeb a hodnotou zdraví 

Péče o duševní zdraví 
Zdravá výživa 

 

43. Žák posoudí různé způsoby 

chování lidí z hlediska 

odpovědnosti za vlastní zdraví  

i zdraví druhých  a vyvozuje 

z nich osobní odpovědnost ve 

prospěch aktivní podpory 

zdraví 

6. Žák posoudí vliv výživy na zdraví 

jednice 

Zdravá výživa – vliv 

výživy na zdraví lidí 

Převzato z VO 

Výchova ke zdraví 

– VZ-9-1-04 7. OVO splněn v 6., 8. a 9.ročníku  

8. Žák diskutuje o možných 
způsobech výživy 

Nevhodná výživa 
Alternativní strava 

9. Žák chápe odpovědnost za svůj 
zdravotní stav 

Tělesná a duševní 
hygiena 

44. Žák vyjádří vlastní názor 

k problematice zdraví a 

diskutuje o něm v kruhu 

vrstevníků, rodiny i 

v nejbližším okolí 

6. Žák uplatní znalosti o zdravé výživě 
při sestavení jídelníčku 

Sestavení jídelníčku Převzato z VO 
Výchova ke zdraví 

– VZ-9-1-06 7. Žák se vyjádří k problematice 
poruch příjmu potravy 

Zdravý životní styl 
Alternativní výživa 

8. Žák chápe pojem civilizační 

choroby 

Člověk ve zdraví a 

nemoci 

9. Žák vysvětlí na příkladech 

souvislosti mezi fyzickým, 

duševním a sociálním 

zdravím, posoudí vztah mezi 

uspokojováním potřeb člověka 

a hodnotou zdraví 

Péče o duševní zdraví  
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45. Žák respektuje změny 

v období dospívání, vhodně na 

ně reaguje,  kultivovaně se 

chová k opačnému pohlaví 

6. OVO bude splněn v 7. a 8. roč.  Převzato z VO 
Výchova ke zdraví 

– VZ-9-1-11 
7. Žák popíše tělesné a duševní změny 

v období dospívání 

Lidský život 

v proměnách času 
Odlišnosti 

8. Žák demonstruje zásady slušného 
chování mezi pohlavími 

Změny v životě 
člověka. Sebepoznání 

a sebepojetí. Vztahy 

mezi lidmi a pravidla 

soužití, komunikace a 

kooperace 

9. OVO byl splněn v 7. a 8. ročníku  

46. Žák respektuje význam 

sexuality v souvislosti se 

zdravím, etikou, morálkou a 

pozitivními životními cíli; 

chápe význam zdrženlivosti 

v dospívání a odpovědného 

sexuálního chování 

6.-7. OVO bude splněn v 8. a 9. roč.  Převzato z VO 

Výchova ke zdraví 
– VZ-9-1-12 

8. Žák rozumí základním pojmům 

sexuální výchovy a uvědomuje si 

zodpovědnost za vlastní zdraví i 
zdraví ostatních 

Lidská sexualita 

 

9. Žák chápe význam zdrženlivosti a 
odpovědného sexuálního chování 

v období dospívání 

Plánované rodičovství 

47. Žák uvádí do souvislostí 

zdravotní a psychosociální 

rizika spojená se zneužíváním 

návykových látek a životní 

perspektivu mladého člověka, 

uplatňuje osvojené sociální 

dovednosti a modely chování 

při kontaktu se sociálně 

patologickými jevy ve škole i  

mimo ni; v případě potřeby 

vyhledá odbornou pomoc sobě 

nebo druhým 

6. Žák chápe rizika spojená se 

zneužíváním návykových látek 

Zneužívání 

návykových látek 

(kouření, alkohol) 

Převzato z VO 

Výchova ke zdraví 

– VZ-9-1-13 

7. Žák rozlišuje druhy drog, chápe 

pojem závislost. 

Zneužívání 

návykových látek, 

vznik závislosti 

8. Žák rozumí pojmu závislost, zná 

jeho dopady, umí reagovat na 
nabídku drog 

Prevence zneužívání 

návykových látek 

9. Žák chápe důvody vzniku 
závislosti, ví, kde vyhledat 

odbornou pomoc 

Prevence zneužívání 
návykových látek 

Drogy a legislativa 

48. Žák vyhodnotí na základě 

svých znalostí a zkušeností 

možný manipulační vliv 

vrstevníků, médií, sekt; 

uplatňuje osvojené dovednosti 

komunikační obrany proti 

manipulaci a agresi 

6. OVO bude splněn v 7. a 8. ročníku  PT 6.1 J 

Hodnoty, postoje, 

praktická etika 

Převzato z VO 
Výchova ke zdraví 

– VZ-9-1-14 

7. Žák diskutuje o nebezpečných 
situacích, dokáže na ně upozornit 

Osobní nebezpečí 

8. Žák rozliší možná nebezpečí 
v běžném životě, zvolí vhodnou 

obranu 

Osobní bezpečí 

9. OVO byl splněn v 7. a 8. ročníku   

49. Žák uplatňuje adekvátní 

způsoby chování a ochrany 

v modelových situacích 

ohrožení, nebezpečí i 

mimořádných událostí 

6. Žák zná zásady poskytování první 
pomoci 

Zásady první pomoci Převzato z VO 
Výchova ke zdraví 

– VZ-9-1-16 7. Žák zvládá poskytování první 

pomoci 

Nebezpečné situace 

Nácvik první pomoci 

8. Žák zvládá chování za 
mimořádných situací 

Ochrana 
v mimořádných 

situacích 

9. OVO byl splněn v 6.-8. ročníku  

50. Žák se orientuje 

v pracovních činnostech 

vybraných profesí 

 

 

6.-7. OVO bude splněn v 8. ročníku  Převzato z VO 
Člověk a svět práce 

– Svět práce  

– ČSP-9-8-01 

8. Žák se seznámí s možnostmi 

vzdělávání, s náplní učebních a 
studijních oborů 

Možnosti vzdělávání 

Trh práce 

9. OVO byl splněn v 8. ročníku  

51. Žák posoudí své možnosti 

při rozhodování o volbě 

vhodného povolání a profesní 

přípravy 

6.-7. OVO bude splněn v 8. ročníku  Převzato z VO 

Člověk a svět práce 
– Svět práce  

– ČSP-9-8-02 

8. Žák zhodnotí osobní zájmy a cíle, 

tělesný a zdravotní stav při volbě 

povolání 

Volba profesní 

orientace 

 

9. OVO byl splněn v 8. ročníku  

52. Žák využije profesní 

informace a poradenské služby 

pro výběr vhodného vzdělávání 

 

6.-7. OVO bude splněn v 8. ročníku  Převzato z VO 

Člověk a svět práce 
– Svět práce  

– ČSP-9-8-03 

8. Žák analyzuje informace 

vzdělávacích oborů a poradenských 

služeb pro výběr vhodného 
vzdělávání 

Možnosti vzdělávání 

 

9. OVO byl splněn v 8. ročníku  

53. Žák prokáže v modelových 

situacích schopnost prezentace 

své osoby při vstupu na trh 

práce 

6.-8. OVO bude splněno v 9. ročníku  Převzato z VO 

Člověk a svět práce 
– Svět práce  

– ČSP-9-8-04 

9. Žák zvládá komunikační dovednosti 

při prezentaci své osoby 

Profesní orientace 
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Fyzika 
 

 

Charakteristika 
 

 

    Fyzika umožňuje žákům hlouběji porozumět fyzikálním zákonům a zákonitostem 

přírodních procesů a tím si uvědomovat užitečnost poznatků a jejich aplikaci v praktickém 

životě při využití v technických zařízeních sloužících lidem. 

    Rozvíjí dovednosti objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat a měřit, 

vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných jevů, analyzovat výsledky tohoto 

ověřování a vyvozovat z nich závěry.  

 Fyzika rozvíjí mezipředmětové vztahy, neboť zde žáci aplikují znalosti a dovednosti 

získané v předmětech Matematika, Zeměpis a dalších. 

 

 

Organizační a časové vymezení     

 

    V 6.-9. ročníku je přidělena dotace 2 hodiny týdně. Výuka bude probíhat v kmenové 

třídě nebo ve specializovaných učebnách. 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

 

Kompetence k učení 

 

Předmětová strategie směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka 

k zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí.. 

  

 

Kompetence k řešení problémů 

 

Učíme vytvářet a ověřovat hypotézy a vyvozovat z nich závěry. Rozvíjíme kritické myšlení a 

vedeme žáky k potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách přírodních procesů a správně tyto 

otázky formulovat a hledat na ně odpovědi. Žáka vedeme ke způsobu myšlení, které vyžaduje 

ověřování vyslovených domněnek  Učíme žáka posuzovat spolehlivost a důležitost získaných 

dat pro potvrzení vyslovovaných závěrů či hypotéz. Tím rozvíjíme logické myšlení a kritické 

myšlení.  

 

 

Kompetence komunikativní 
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Učíme žáky utvářet výstižné a logické formulace myšlenek, využívat různé informační a 

komunikační zdroje, používat termíny odborné terminologie. Vedeme ke způsobu myšlení, 

které vyžaduje ověřování vyslovených domněnek  o přírodních faktech více nezávislými 

způsoby.   

 

 

Kompetence sociální a personální 

 

Vedeme žáky k práci ve dvojicích a skupinách, ke stanovení pravidel práce ve skupině, k 

sebepoznání a stanovení osobních cílů. Vedeme k zapojování do aktivit směřujících k 

šetrnému chování k přírodním systémům, k vlastnímu zdraví i zdraví ostatních lidí. 

 

 

Kompetence občanské 

 

Vedeme žáky k tolerantnímu jednání a chování na základě obecně uplatňovaných pravidel 

soužití. 

 

 

Kompetence pracovní 

 

Rozvíjíme systematičnost a vytrvalost při zpracování zadaných úkolů. Vedeme žáky k 

využívání vědomostí a dovedností získaných v ostatních předmětech. 

 

 

 

Průřezová témata 

 

 

Osobnostní a sociální výchova 

 Kreativita 

 

Environmentální výchova 

 Základní podmínky života 
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Fyzika – 2. stupeň 
 

Očekávaný výstup ŠVP Roč. Školní výstupy Učivo 
Přesahy, 

vazby, PT 

1.  Žák změří vhodně 

zvolenými měřidly 

některé důležité fyzikální 

veličiny charakterizující 

látky a tělesa 

6. Žák změří délku, objem a hmotnost tělesa. 
 

Měření fyzikálních veličin  

7.-9. OVO byl splněn v 6. ročníku.   

2. Žák uvede konkrétní 

příklady jevů 

dokazujících, že se částice 

látek neustále pohybují a 

vzájemně na sebe působí 

6. Žák rozliší látky pevné, kapalné a plynné, 

uvede příklady vlastností. 
Popíše jevy, které nepřímo dokazují  že 

částice jsou v neustálém neuspořádaném 

pohybu. 

Vlastnosti látek a těles 

Částicová stavba látek 

 

7.-9. OVO byl splněn v 6. ročníku.   

3. Žák předpoví, jak se 

mění délka či objem 

tělesa při dané změně 

jeho teploty 

6. Žák uvede příklady změny délky a objemu 

těles při změně teploty. 

Vysvětlí princip teploměru.  

Změří změny teploty a zaznamená je 
tabulkou a grafem. 

Měření teploty  

7.-9. OVO byl splněn v 6. ročníku.   

4. Žák využívá 

s porozuměním vztah 

mezi hustotou, hmotností 

a objemem při řešení 

praktických problémů 

6. Žák určí hustotu látky měřením a 

výpočtem.  
Vypočte hmotnost tělesa z jeho objemu a 

hustoty. 

Hustota látky  

7.-9. OVO byl splněn v 6. ročníku.   

5. Žák rozhodne, jaký 

druh pohybu těleso koná 

vzhledem k jinému tělesu 

6. OVO bude splněn v 7. ročníku   

7. Žák rozhodne, zda se těleso pohybuje nebo 

je v klidu. 
Určí trajektorii a druh pohybu. 

Klid a pohyb tělesa 

Druhy pohybu 

 

8.-9. OVO byl splněn v 7. ročníku.   

6. Žák využívá 

s porozuměním při řešení 

problémů a úloh vztah 

mezi rychlostí, dráhou a 

časem u rovnoměrného 

pohybu těles 

6. OVO bude splněn v 7. ročníku   

7. Žák určí rychlost pohybu tělesa a vypočte 

dráhu a čas pohybu. 

Nakreslí graf dráhy na čase. 
Vypočte průměrnou rychlost. 

Pohyb tělesa. 

Rychlost rovnoměrného 

pohybu 
Dráha rovnoměrného 

pohybu 

Průměrná rychlost 

 

 

8.-9. OVO byl splněn v 7. ročníku.   

7. Žák změří velikost 

působící síly 

6. Žák změří sílu siloměrem. 

Sestrojí a vysvětlí model 

siloměru. 

Změří gravitační sílu. 
Experimentem prokáže vzájemné  

Působení zelektrovaných těles a magnetů. 

Určí póly magnetu a popíše mg. pole Země.  

Síla 

Měření síly 

Gravitační síla 

Elektrické vlastnosti látek 
Magnetické vlastnosti 

látek 

 

7. Žák rozhodne, která tělesa na sebe 

vzájemně působí a jaký je účinek  
vzájemného působení. 

Síla 

Vzájemné působení těles 

 

8.-9. OVO byl splněn v 7. ročníku.   

8. Žák určí v konkrétní 

jednoduché situaci druhy 

sil působících na těleso, 

jejich velikosti, směry a 

výslednici 

6. OVO bude splněn v 7. ročníku   

7. Žák znázorní sílu graficky. 

Určí gravitační sílu, kterou působí Země na 

těleso o určité hmotnosti. 
Určí výslednici sil. 

Rozhodne, zda síly jsou v rovnováze. 

Experimentem určí těžiště tělesa. 

Síla 

Gravitační síla 

Skládání sil 
Těžiště tělesa 

Vazba M (7.r.) 
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8.-9. OVO byl splněn v 7. ročníku.   

9.  Žák využívá 

Newtonovy zákony pro 

objasňování či předvídání 

změn pohybu těles při 

působení stálé výsledné 

síly v jednoduchých 

situacích 

6. OVO bude splněn v 7. ročníku   

7. Žák předpoví, jaký bude pohyb tělesa, když 

zná sílu, která na těleso působí. 

Zdůvodní, proč je těleso v klidu nebo 
pohybu, a určí síly, které na těleso působí. 

Na příkladech ukáže, že působení těles je 

vždy vzájemné a že síly akce a reakce 

současně vznikají a zanikají. 

Posuvné účinky síly 

Pohybové zákony 

 

8.-9. OVO byl splněn v 7. ročníku.   

10. Žák aplikuje poznatky 

o otáčivých účincích síly 

při řešení praktických 

problémů 

6. OVO bude splněn v 7. ročníku   

7. Žák rozhodne, zda je páka v rovnovážné 

poloze. 

Experimentem a výpočtem určí sílu nebo 

rameno síly tak, aby páka byla 
v rovnovážné poloze. 

Uvede příklady použití páky v praxi a 

objasní výhody páky. 

Určí podmínku rovnováhy na pevné a volné 

kladce a ukáže jejich výhody. 

Otáčivé účinky síly  

8.-9. OVO byl splněn v 7. ročníku.   

11. Žák využívá poznatky 

o zákonitostech tlaku 

v klidných tekutinách pro 

řešení konkrétních 

praktických problémů 

6. OVO bude splněn v 7. ročníku   

7. Žák popíše jev, který ukazuje že při stlačení 

kapaliny vzroste tlak všude stejně. 

Vysvětlí princip hydraulického zařízení. 
Použije hydrostatický tlak při řešení 

konkrétních problémů. 

Objasní jevy, které souvisí 

s hydrostatickým tlakem. 
Určí pokusem a výpočtem vztlakovou sílu.  

Mechanické vlastnosti 

kapalin 

Přenos tlaku v kapalině 
Hydraulická zařízení 

Hydrostatický tlak 

Vztlaková síla 

Archimedův zákon 

  

8.-9. OVO byl splněn v 7. ročníku.   

12. Žák předpoví 

z analýzy sil působících 

na těleso v klidné tekutině 

chování tělesa v ní 

6. OVO bude splněn v 7.-9. roč.   

7. Žák znázorní síly působící na těleso 

v tekutině. 

Předpoví zda se těleso bude potápět, 
vznášet či plavat. 

Potápění, plavání a 

vznášení se těles v 

kapalině 
 

 

8. Prokáže existenci atmosférického tlaku. 
Porovná atmosférický tlak v různých 

výškách a popíše způsob měření. 

Na praktických příkladech  vysvětlí 

vztlakovou sílu v atmosféře. 

Rozhodne, zda je v nádobě podtlak nebo 

přetlak. 

Mechanické vlastnosti 
plynů 

Atmosférický tlak 

Vztlaková síla v plynech 

Tlak v uzavřené nádobě 

 

9. Nalezne základní meteorologické prvky a 

popíše způsob jejich měření. 

Objasní význam meteorologických zpráv 

Počasí kolem nás  

13.  Žák určí 

v jednoduchých 

případech práci 

vykonanou silou a z ní 

určí změnu energie tělesa 

6.-7. OVO bude splněn v 8. ročníku   

8. Žák rozhodne, zda se koná práce. 

Vypočte práci, je-li dána síla a dráha. 

Předvede práci o velikosti 1J. 

Porovná práci při zvedání tělesa kladkou a 
kladkostrojem. 

Práce 

Práce na kladce 

 

9. OVO byl splněn v 8. ročníku.   

14.  Žák využívá 

s porozuměním vztah 

mezi výkonem, 

vykonanou prací a časem 

6.-7. OVO bude splněn v 8. ročníku   

8. Žák určí výkon z práce a času. 

Porovná velikost různých prací a výkonů. 

Určí výkon pomocí síly a rychlosti. 
Vysvětlí rozdíl mezi výkonem a příkonem. 

Výkon 

Účinnost 

 

9. OVO byl splněn v 8. ročníku.   

15. Žák využívá poznatky 

o vzájemných přeměnách 

různých forem energie a 

jejich přenosu při řešení 

konkrétních problémů a 

úloh 

6.-7. OVO bude splněn v 8. a 9.roč.   

8. Žák ukáže, že pohybová a polohová energie 

tělesa se projevuje schopností konat práci. 

Určí vykonanou práci. 

Popíše vzájemnou přeměnu 

polohové a pohybové energie 

Pohybová a polohová 

energie 

Přeměna polohové a 

pohybové energie 

 

9. Popíše transformátor, uvede příklady Transformátory  
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praktického využití transformace střídavého 
napětí. 

Popíše využití transformátoru v rozvodné 

síti. 

Objasní význam existence 
elektromagnetických vln a uvede příklady 

v denním životě. 

Popíše stavbu atomu. 

Objasní pojem izotop a nuklid. 

Uvede základní druhy radioaktivního 

záření. 

Rozvodná elektrická síť 
 

 

Elektromagnetické vlny a 

záření 
 

 

Jaderná energie 

Radioaktivita 

16.  Žák určí 

v jednoduchých 

případech teplo přijaté či 

odevzdané tělesem 

6.-7. OVO bude splněn v 8. ročníku   

8. Žák objasní vnitřní energii tělesa. 
Vysvětlí jak se mění vnitřní energie tělesa 

s jeho teplotou. 

Předvede pokusy na změnu vnitřní energie 

tělesa. 
Správně používá pojmy teplo a teplota. 

Určí přijaté a odevzdané teplo při tepelné 

výměně. 

Uvede příklady změn skupenství a objasní, 
zda se teplo přijme nebo odevzdá. Pomocí 

tabulek určí v jakém skupenství je látka při 

určité teplotě. 

Vysvětlí tání a tuhnutí krystalické látky. 
Vysvětlí význam měrného skupenského 

tepla. 

Popíše změny objemu při tání a tuhnutí a 

rozdíl mezi vypařováním a varem. 
Popíše spalovací motory, vysvětlí rozdíly a 

porovná škodlivost provozu pro životní 

prostředí. 

Vnitřní energie 
Teplo 

Určení přijatého a 

odevzdaného tepla při 

tepelné výměně 
Změny skupenství látek 

Spalovací motory 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Vazba Ch 

(8.r.) 

9. OVO bude splněn v 8. ročníku   

17. Žák zhodnotí výhody 

a nevýhody využívání 

různých energetických 

zdrojů z hlediska vlivu na 

životní prostředí 

6.-7. OVO bude splněn v 8. a 9.roč.   

8. Žák uvede příklady využití energie 
slunečního záření. Zhodnotí výhody a 

nevýhody. 

Využití energie 
slunečního záření 

 

9. Objasní využití radionuklidů. 

Popíše jadernou reakci. 

Vysvětlí přeměny energie v jaderné 

elektrárně a porovná je s přeměnami 
v tepelné a vodní elektrárně. Porovná 

výhody a nevýhody.  

Umí kriticky analyzovat diskuse o 

jaderných elektrárnách v médiích a umí 
věcně argumentovat. 

Popíše možnosti ochrany před jaderným 

zářením. 

Jaderná energie 

Využití jaderného záření 

Jaderné reakce 

Jaderná energetika 

  

18. Žák rozpozná ve svém 

okolí zdroje zvuku a 

kvalitativně analyzuje 

příhodnost daného 

prostředí pro šíření zvuku 

6.-8. OVO bude splněn v 9. ročníku   

9. Žák určí co je zdrojem zvuku. 

Vysvětlí, proč je nezbytnou podmínkou 

šíření zvuku látkové prostředí. 

Uvede příklady dokazující, že rychlost 
zvuku závisí na prostředí. 

Zvukové jevy 

Zdroje zvuku 

Šíření zvuku prostředím 

Rychlost šíření zvuku 

Vazba Př (8.r.) 

19.  Žák posoudí možnosti 

zmenšování vlivu 

nadměrného hluku na 

životní prostředí 

6.-8. OVO bude splněn v 9. ročníku   

9. Žák na příkladu blesku a hromu porovná 

rychlost světla a zvuku. 
Vysvětlí vztah mezi výškou a kmitočtem 

tónu. 

Pokusem vysvětlí nucené chvění. 
Umí porovnat zdroje zvuku podle hlasitosti. 

Navrhne možnosti, jak zmenšit škodlivý 

vliv hluku na člověka. 

Výška tónu 

Rezonance 
Odraz zvuku 

Ochrana před nadměrným 

hlukem 
 

 

20.  Žák sestaví správně 

podle schématu elektrický 

obvod a analyzuje 

správně schéma reálného 

6. Žák sestaví jednoduchý obvod podle 

schématu. 

Správně používá schématické značky. 
Rozhodne, zda je látka vodič nebo izolant. 

Elektrický obvod 

Vodiče a izolanty 

Tepelné účinky proudu 
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obvodu Uvede příklady tepelných spotřebičů. 
Zapojí spotřebiče za sebou a vedle sebe. 

Objasní vedení proudu v kapalinách a 

vysvětlí vznik blesku.  

Dodržuje pravidla bezpečnosti. 
Vysvětlí první pomoc při úrazu elektrickým 

proudem. 

7.-8. OVO bude splněn v 9. ročníku   

9. Rozpozná zapojení spotřebičů, určí napětí, 

proud a odpor. 

Použije reostat a potenciometr. 

Určí práci, příkon a spotřebovanou 

elektrickou energii. 
Navrhne úspory elektrické energie. 

Elektrický obvod 

Vodiče a izolanty 

Tepelné účinky proudu 

Rozvětvený elektrický 

obvod 
Bezpečné chování při 

práci s elektrickými 

přístroji 

Vazba Ch 

(9.r.) 

 

21.  Žák rozliší 

stejnosměrný proud od 

střídavého a změří 

elektrický proud a napětí 

6.-8. OVO bude splněn v 9. ročníku   

9. Žák změří elektrické napětí a proud. 

Zvolí k danému spotřebiči vhodný zdroj 

napětí. 

Objasní vznik střídavého proudu. 
Určí periodu a kmitočet střídavého proudu. 

Objasní princip alternátoru. 

Měření elektrického 

proudu a napětí 

Zdroje elektrického napětí 

 
Střídavý proud 

 

22.  Žák rozliší vodič, 

izolant a polovodič na 

základě analýzy jejich 

vlastností 

6. Žák pokusem určí, zda je látka vodič nebo 

izolant 

Vodiče elektrického 

proudu 

Elektrické izolanty 

 

7. OVO bude splněn v 8.a 9. roč.   

8. Žák vysvětlí elektrování těles. 

Pokusem vysvětlí polarizaci a 

elektrostatickou indukci. 

Znázorní siločáry elektrického pole. 

Elektrický náboj 

Elektrické pole 

Vodič a izolant 

v elektrickém poli 

 

9. Vysvětlí, proč izolanty nevedou elektrický 

proud. 
Rozhodne, zda v daném obvodu jsou 

splněny podmínky vzniku elektrického 

proudu. 

Porovná odpory kovových drátů. 
Popíše, jak se mění odpor vodiče s teplotou. 

Elektrický proud 

Závislost odporu na 
vlastnostech vodiče 

 

23.  Žák využívá Ohmův 

zákon pro část obvodu při 

řešení praktických 

problémů 

6.-8. OVO bude splněn v 9. ročníku   

9. Žák  předpoví změnu proudu při změně 

napětí a naopak. 

Vypočte elektrické napětí, proud a odpor. 

Pokusem určí závislost proudu na napětí a 

výsledek vyjádří graficky. 

Z grafu závislosti proudu na napětí pro 
daný rezistor určí odpor, napětí a proud. 

 

Ohmův zákon 

Elektrický odpor 

 

24. Žák využívá prakticky 

poznatky o působení 

magnetického pole na 

magnet a cívku 

s proudem a o vlivu 

změny magnetického pole 

v okolí cívky na vznik 

indukovaného napětí v ní 

6. Žák prokáže pokusem existenci 

magnetického pole cívky. 

Na příkladech z praxe objasní 

elektromagnet. 

Magnetické pole 

elektrického proudu 

 

7.-8. OVO bude splněn v 9. ročníku   

9. Určí magnetické póly cívky 

Vysvětlí princip činnosti elektromotoru. 

Předvede elektromagnetickou indukci. 
Ukáže, na čem závisí velikost a směr 

indukovaného proudu. 

Elektromagnetické jevy 

Magnetické pole cívky 

Elektromotor 
Elektromagnetická 

indukce 

 

25.  Žák zapojí správně 

polovodičovou diodu 

6.-8. OVO bude splněn v 9. ročníku   

9. Žák vysvětlí princip polovodičů. 

Zapojí polovodičovou diodu. 

Uvede příklad využití usměrňujícího účinku 

diody 

Vedení elektrického 

proudu v polovodičích 

Polovodičová dioda 

 

26.  Žák využívá zákona o 

přímočarém šíření světla 

ve stejnorodém optickém 

prostředí a zákona 

6.-7. OVO bude splněn v 8. ročníku   

8. Žák rozliší zdroj světla a optické prostředí. 

Uvede rychlost světla. 

Vysvětlí zatmění Slunce a Měsíce a objasní 

Světelné jevy 

Zdroje světla 

Rychlost světla 

PT – 6.1 E 

Kreativita  
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odrazu světla při řešení 

problémů a úloh 

fáze Měsíce. Využívá zákon odrazu světla 
ke konstrukci obrazu rovinným zrcadlem. 

Pokusem rozhodne, které zrcadlo je duté 

nebo vypuklé, zobrazí předmět kulovým 

zrcadlem. 
Uvede příklady využití zrcadel. 

Zatmění Slunce a Měsíce 
Zákon odrazu světla 

Zobrazení rovinným, 

dutým a vypuklým 

zrcadlem 

9. OVO byl splněn v 8. ročníku   

27.  Žák rozhodne ze 

znalosti rychlosti světla ve 

dvou různých 

prostředích, zda se světlo 

bude lámat ke kolmici či 

od kolmice, a využívá této 

skutečnosti při analýze 

průchodu světla čočkami 

6.-7. OVO bude splněn v 8. a 9.roč.   

8. Žák ukáže, kdy dochází k lomu světla ke 

kolmici, a kdy od kolmice. 

Rozliší spojku a rozptylku. 
Najde pokusem ohnisko spojky. 

Zobrazí předmět spojkou. 

Určí, jaký obraz vznikne spojkou a 

rozptylkou. Vysvětlí lupu. 
Vysvětlí korekce očních vad. 

Ukáže rozklad světla optickým hranolem. 

Lom světla 

Čočky 

Optické vlastnosti oka 
Rozklad světla 

Vazba Př (8.r.) 

 

9. Sestaví model mikroskopu a dalekohledu. 

Znázorní vznik obrazu v mikroskopu a 

dalekohledu. 

Mikroskop a dalekohledy  

28.  Žák objasní 

(kvalitativně) pomocí 

poznatků o gravitačních 

silách pohyb planet kolem 

Slunce a měsíců planet 

kolem planet 

6.-8. OVO bude splněn v  9. roč.   

9. Žák popíše složení sluneční soustavy. 

Popíše pohyb planet kolem Slunce a měsíců 

kolem planet. 

Vyjmenuje planety a popíše jejich základní 
vlastnosti. 

Země a vesmír  

29.  Žák odliší hvězdu od 

planety na základě jejich 

vlastností 

6.-8. OVO bude splněn v  9. roč.   

9. Žák vysvětlí hlavní rozdíly mezi planetou a 

hvězdou. 
Porovná poznatky o vesmíru v literatuře a 

internetu a připraví o nich přehlednou 

informaci. 

Orientuje se v základních souhvězdích. 
Má přehled o základních historických 

krocích v kosmonautice. 

Země a vesmír  

 

 

Poznámky: 

Laboratorní práce:  

6. ročník: F-9-1-01     Fyzikální veličiny – Měření hmotnosti pevných a kapalných těles 

                F-9-1-04      Fyzikální veličiny – Měření hustoty pevných látek 

7. ročník: F-9-2-02     Klid a pohyb tělesa - Měření průměrné rychlosti 

                F-9-2-06      Jednoduché stroje - Páka 

8. ročník: F-9-4-04     Tepelné vlastnosti - Tepelná výměna 

                F-9-6-07     Optické vlastnosti látek - Zobrazení spojkou 

9. ročník: F-9-6-02     Měření elektrického napětí a proudu - Elektrický obvod 

                 F-9-6-04    Rezistor s proměnným odporem 
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Chemie 
 

Charakteristika 
 

Vyučovací předmět Chemie je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP, který žákovi 

umožňuje poznávání přírody jako systému, chápání důležitosti udržování přírodní rovnováhy, 

uvědomování si užitečnosti přírodovědných poznatků a jejich aplikaci v praktickém životě, 

rozvíjení dovedností objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat, vytvářet a ověřovat 

hypotézy, vyvozovat z nich závěry a ty ústně i písemně interpretovat. Klade důraz na osvojení 

nejjednodušších dovedností při práci s chemickými látkami. Učí žáky rozlišovat příčiny 

chemických dějů, souvislosti a vztahy mezi nimi, předpovídat je, popř. ovlivňovat, a to hlavně 

v souvislosti s řešením praktických problémů. Seznamuje žáky s rostoucím významem 

chemické výroby pro lidskou společnost. Učitel pomáhá žákům poznávat složitost a 

mnohotvárnost skutečnosti, podstatné souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností. Žáci 

se učí uvědoměle využívat své poznatky ve prospěch ochrany životního prostředí a 

udržitelného rozvoje. 

 

Obsahové, organizační a časové vymezení 

 

Chemie je povinným vyučovacím předmětem pro žáky II. stupně ZŠ v 8. a 9. ročníku. 

Vyučuje se v časové dotaci 2 hodiny týdně. Výuka probíhá v kmenových třídách a odborné 

učebně. Ve vyučovacím předmětu Chemie je naplňována část vzdělávacího obsahu 

vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Předmět svým charakterem a vzdělávacím obsahem 

velmi často přesahuje do dalších vzdělávacích oborů a do povinně vyučovacího tématu 

Ochrana člověka za mimořádných situací.  

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie  

 

 

Kompetence k učení 

 

Učíme žáky různým metodám poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů.  

Umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry. 

 

 

Kompetence k řešení problémů 

 

Učíme žáky přecházet od smyslového poznávání k poznávání založeném na pojmech, prvcích 

teorií a modelech a chápat vzájemné souvislosti či zákonitosti přírodních faktů. 

Učíme žáky poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života. 

Učíme žáky základům logického vyvozování a předvídání specifických závěrů z 

přírodovědných zákonů. 

 

 

Kompetence komunikativní 
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Vedeme žáky k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování či argumentaci. 

Učíme žáky stručně, přehledně i objektivně sdělovat postup a výsledky svých pozorování a 

experimentů. 

 

 

Kompetence sociální a personální 

 

Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme takové situace, kdy se žáci vzájemně 

potřebují.  

Upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle. 

Kompetence občanské 

 

Vedeme žáky k poznání možnosti rozvoje i zneužití chemie. 

Vedeme žáky k odpovědnosti za jejich zdraví a za zachování životního prostředí. 

 

 

Kompetence pracovní 

 

Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci.  

Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. 

 

 

Průřezová témata 

 

Environmentální výchova 

  Základní podmínky života 

  Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
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Chemie – 2.stupeň 
 

Očekávaný výstup ŠVP Roč. Školní výstupy Učivo 
Přesahy, 

vazby, PT 

1. Žák určí společné a 

rozdílné vlastnosti látek. 

8. Žák uvede základní fyzikální a chemické 
vlastnosti látek (barva, zápach, hustota, 

teplota tání, teplota varu, rozpustnost ve vodě, 

tepelná a elektrická vodivost), rozliší známé 

látky podle jejich různých vlastností (barva, 
zápach, rozpustnost ve vodě), popíše společné 

a rozdílné vlastnosti vybraných látek, 

rozpozná skupenství látek a jejich změny 

(tání, tuhnutí, vypařování, zkapalnění, 
sublimace), vyhledá v tabulkách (u 

vybraných látek) hodnoty hustoty, teploty 

tání, teploty varu a orientuje se v jejich 

hodnotách. 

Vlastnosti látek - hustota, 
rozpustnost, tepelná a 

elektrická vodivost, vliv 

atmosféry na vlastnosti a 

stav látek. 

Vazba F (6.r) 

2. Žák pracuje bezpečně 

s vybranými 

dostupnými a běžně 

používanými látkami a 

hodnotí jejich 

rizikovost, posoudí 

nebezpečnost 

vybraných dostupných 

látek, se kterými zatím 

pracovat nesmí. 

8. Žák uvede zásady bezpečné práce v chemické 

laboratoři, poskytne a přivolá první pomoc při 
úrazu, uvede příklady nebezpečných 

chemických látek a zásady bezpečné práce 

s nimi, navrhne a provede jednoduché 

chemické pokusy a zaznamená jejich 
výsledek. 

Zásady bezpečné práce ve 

školní pracovně i 
v běžném životě. 

Nebezpečné látky a 

přípravky, věty o  

nebezpečnosti 
chemických látek, pokyny 

pro bezpečné zacházení 

s chemickými látkami, 

varovné značky a jejich 
význam. 

Vazba Př (8.r) 

 

3. Žák objasní 

nejefektivnější jednání 

v modelových 

příkladech havárie 

s únikem nebezpečných 

látek. 

8. Žák uvede příklady chemické výroby ve 
svém okolí a zhodnotí význam i případná 

rizika pro společnost a pro obyvatele v okolí 

chemických závodů. 

Mimořádné události – 
havárie chemických 

provozů, úniky 

nebezpečných látek. 

 

4. Žák rozlišuje směsi a 

chemické látky. 

8. Žák rozliší různorodé a stejnorodé směsi, 
rozliší různé druhy různorodých směsí 

(suspenze, emulze, pěna, dým, mlha), uvede 

příklady z běžného života a příklad pevné, 

kapalné a plynné stejnorodé směsi. 

Stejnorodé a různorodé 
směsi, složky směsi. 

 

5. Žák vypočítá složení 

roztoků, připraví 

prakticky roztok 

daného složení. 

8. Žák správně použije pojmy – složky roztoku, 

rozpouštěná látka, rozpouštědlo, rozpustnost, 
koncentrovanější, zředěnější, spočítá příklady 

na výpočet složení roztoků (hmotnostní 

zlomek, hmotnost roztoku, hmotnost 

rozpouštěné látky) a připraví roztok o 
požadované procentualitě. 

Složení roztoků, 

hmotnostní zlomek a 
koncentrace roztoku. 

 

6. Žák vysvětlí základní 

faktory ovlivňující 

rozpouštění pevných 

látek. 

8. Žák aplikuje poznatky o vlivu teploty, 
míchání a plošného obsahu povrchu 

rozpouštěné látky na rychlost jejího 

rozpouštění při vysvětlení známých situací 

z běžného života, vysvětlí pojem nasycený a 
nenasycený roztok.  

Vznik roztoků některých 
látek, na čem závisí 

rychlost rozpouštění, 

příprava nasyceného 

roztoku. 

Vazba F (6.r) 

7. Žák navrhne postupy 

a prakticky provede 

oddělování složek směsí 

o známém složení, 

uvede příklady 

oddělování složek 

v praxi. 

8. Žák sestaví jednoduchou filtrační aparaturu a 
provede filtraci, popíše jednoduchou 

destilační aparaturu a vysvětlí princip 

destilace, navrhne postup oddělování složek 
směsí v běžném životě, vysvětlí princip 

usazování a krystalizace, uvede příklad 

chemické výroby založené na oddělování 

složek směsi. 

Usazování, filtrace, 
destilace, krystalizace, 

sublimace. 

 

8. Žák rozliší různé 

druhy vody a uvede 

příklad jejich výskytu a 

použití. 

8. Žák rozezná a pojmenuje různá skupenství 

vody v přírodě, na příkladech uvede význam 
vody pro existenci života, uvede základní 

vlastnosti vody a jejího využití v praxi, rozliší 

Voda destilovaná, pitná, 

odpadní, výroba pitné 
vody, čistota vody. 

PT-6.5 B 

Základní 
podmínky 

života 
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vodu destilovanou, pitnou, užitkovou, 
odpadní, uvede příklady jejich výskytu a 

využití, vysvětlí pojem měkká, tvrdá a 

minerální voda, popíše oběh vody v přírodě, 

vysvětlí jeho princip, napíše chemický vzorec 
vody. 

Přesah Z 
 

  

 

9. Žák uvede příklady 

znečišťování vody a 

vzduchu v pracovním 

prostředí a domácnosti, 

navrhne nejvhodnější 

preventivní opatření a 

způsoby likvidace 

znečištění. 

8. Žák prokáže znalost složení vzduchu, označí 
kyslík jako nezbytnou složku vzduchu pro 

hoření látek, vysvětlí princip hašení, uvede 

telefonní číslo hasičů, popíše, jak poskytne 

první pomoc při popáleninách, uvede 
telefonní číslo rychlé zdravotnické pomoci, 

popíše, co je teplotní inverze a smog, uvede 

příklady zdrojů informací o čistotě ovzduší, 

vysvětlí pojem skleníkový efekt, uvede jeho 
příčinu a důsledky, uvede příklady 

znečišťování vody a vzduchu v přírodě i 

v domácnosti, uvede příklady, jak lze 

v nejbližším okolí omezovat znečišťování 
vody a vzduchu, uvede význam vzduchu a 

vody pro chemickou výrobu. 

Vzduch – složení, čistota 
ovzduší, ozonová vrstva.  

 

PT-6.5 B   
Základní 

podmínky 

života 

Přesah Z 
Vazba Př (9.r) 

10. Žák používá pojmy 

atom a molekula ve 

správných 

souvislostech. 

8. Žák používá pojmy atom, molekula ve 

správných souvislostech, slovně popíše 

složení atomu a vznik kationtu a aniontu 

z neutrálních atomů, uvede příklady využití 
znalostí o částicovém složení látek člověkem. 

Částicové složení látek – 

molekuly, atomy, 

protony, neutrony, 

atomové jádro, elektrony, 
elektronový obal a jeho 

změny v chemických 

reakcích. 

Vazba F (6.r) 

11. Žák rozlišuje 

chemické prvky a 

chemické sloučeniny a 

pojmy užívá ve 

správných 

souvislostech. 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žák používá značky a názvy nejznámějších 

chemických prvků – Ar, As, Br, Sn, K, N, F, 

P, He, Al, Mg, Cl, I, Si, O, Li, Mn, Cu, Ne, 
Pb, Pt, Hg, S, Na, Ag, C, Ca, H, Zn, Au, Fe, 

vysvětlí, co udává protonové číslo, vyhledá 

v tabulkách názvy prvků k daným 

protonovým číslům a naopak, zapíše správně 
ke značce prvku protonové číslo, používá 

pojmy chemická látky, chemický prvek, 

chemická sloučenina a chemická vazba ve 

správných souvislostech, rozliší chemickou 
značku prvku a chemický vzorec sloučeniny, 

ze vzorce chemické sloučeniny odvodí 

kvalitativní i kvantitativní složení chemické 

látky (počet prvků a jejich název, počet 
atomů jednotlivých prvků v molekule). 

Protonové číslo, chemické 

prvky, chemická vazba, 

chemické sloučeniny. 

 

12. Žák se orientuje 

v periodické soustavě 

prvků, rozpozná 

vybrané kovy a nekovy 

a usuzuje na jejich 

možné vlastnosti. 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žák uvede příklady praktického využití kovů 
(Fe, Al, Zn, Cu, Ag, Au), uvede základní 

složky slitin kovů (mosaz, bronz, dural) a 

příklady využití těchto slitin, uvede příklady 

praktického využití nekovů (H, O, N, Cl, S, 
C), popíše hlavní rozdíly mezi kovy a 

nekovy,  rozliší periody a skupiny 

v periodické soustavě chemických prvků, 

vyhledá  
prvky s podobnými vlastnostmi. 

Chemické prvky a 
periodická soustava 

chemických prvků, kovy a 

nekovy (vlastnosti, 

využití). 

 

13. Žák rozliší výchozí 

látky a produkty 

chemických reakcí, 

uvede příklady 

prakticky důležitých 

chemických reakcí, 

provede jejich 

klasifikaci a zhodnotí 

jejich využívání. 

8. 

 

 

 

 

Žák rozliší výchozí látky a produkty 
chemické reakce a určí je správně 

v konkrétních příkladech, provede 

jednoduché chemické reakce. 

Chemické reakce, výchozí 
látky a produkty, 

chemický děj, zákon 

zachování hmotnosti, 
chemické rovnice. 

 

9. Žák vysvětlí pojmy oxidace, redukce, popíše 
výrobu surového železa a oceli, vysvětlí 

pojem koroze, galvanický článek, elektrolýza. 

Chemie a elektřina – 
výroba elektrického 

proudu chemickou cestou. 

Vazba F (9.r) 

14. Žák přečte chemické 

rovnice a s užitím 

zákona zachování 

hmotnosti vypočítá 

8. OVO bude splněn v 9. ročníku   

9. Žák uvede zákon zachování hmotnosti pro 

chemické reakce a využije ho při řešení úloh, 
zapíše jednoduchými chemickými rovnicemi 

Zákon zachování 

hmotnosti, chemické 
rovnice, látkové množství, 
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hmotnost výchozí látky 

nebo produktu. 

vybrané chemické reakce, přečte chemické 
rovnice (včetně použití látkového množství), 

provede jednoduché výpočty z chemických 

rovnic. 

molární hmotnost, úpravy 
chemických rovnic. 

15. Žák aplikuje 

poznatky o faktorech 

ovlivňujících průběh 

chemických reakcí 

v praxi a při 

předcházení jejich 

nebezpečnému 

průběhu. 

8. OVO bude splněn v 9. ročníku   

9. Žák uvede příklady chemických reakcí 

probíhajících v přírodě a chemických reakcí 

používaných při chemické výrobě. 

Faktory ovlivňující 

rychlost chemických 

reakcí – teplota, plošný 

obsah povrchu výchozích 

látek, katalýza. 

 

16. Žák porovná 

vlastnosti a použití 

vybraných prakticky 

významných oxidů, 

kyselin, hydroxidů a solí 

a posoudí vliv 

významných zástupců 

těchto látek na životní 

prostředí. 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žák určí oxidační číslo atomů prvků 
v oxidech, sulfidech, halogenidech, zapíše 

z názvů vzorce a naopak ze vzorců jejich 

názvy u oxidů, sulfidů, halogenidů, 

hydroxidů, kyselin kyslíkatých a vybraných 
bezkyslíkatých (HCl, HF, HBr, HI, H2S), 

popíše vlastnosti a použití vybraných oxidů a 

posoudí vliv těchto látek na životní prostředí, 

popíše vlastnosti a použití chloridu sodného, 
vybraných hydroxidů a vybraných kyselin, 

objasní bezpečný postup práce při 

rozpouštění hydroxidů a ředění kyselin a 

poskytne první pomoc při zasažení těmito 
látkami. 

Oxidační číslo, oxidy 
(siřičitý, sírový, uhličitý, 

uhelnatý, vápenatý, 

dusnatý, dusičitý, 

křemičitý), sulfidy 
(olovnatý, zinečnatý), 

halogenidy (fluoridy, 

chloridy, bromidy, 

jodidy), hydroxidy 
(sodný, draselný, 

vápenatý, amonný), 

bezkyslíkaté a kyslíkaté 

kyseliny (sírová, 
chlorovodíková, dusičná). 

 

9. OVO byl splněn v 8. ročníku   

17. Žák vysvětlí vznik 

kyselých dešťů, uvede 

jejich vliv na životní 

prostředí a uvede 

opatření, kterými jim 

lze předcházet. 

8. 

 

 

 

Žák uvede vlastnosti oxidu siřičitého, 

vysvětlí, jak vznikají kyselé deště a jak škodí 
životnímu prostředí, zhodnotí opatření, 

kterými jim lze předcházet. 

Oxidy, kyseliny.  

9. OVO byl splněn v 8. ročníku   

18. Žák se orientuje na 

stupnici pH, změří 

reakci roztoku 

univerzálním 

indikátorovým 

papírkem a uvede 

příklady uplatňování 

neutralizace v praxi. 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žák rozliší kyselé a zásadité roztoky pomocí 

indikátorů pH, orientuje se na stupnici pH a 
změří pH roztoku univerzálním 

indikátorovým papírkem, vysvětlí, co je 

neutralizace, uvede názvy a vzorce výchozích 

látek a produktů a zapíše je chemickými 
rovnicemi, uvede příklady uplatnění 

neutralizace v praxi, rozliší, které látky patří 

mezi soli, uvede význam průmyslových 

hnojiv, popíše složení, vlastnosti a použití 
nejznámějších stavebních pojiv (vápenná 

malta, sádra, beton). 

Kyselost a zásaditost 

roztoků. 
Soli. 

 

9. OVO byl splněn v 8. ročníku   

19. Žák rozliší 

nejjednodušší 

uhlovodíky, uvede jejich 

zdroje, vlastnosti a 

použití. 

8. OVO bude splněn v 9. ročníku   

9. Žák rozliší anorganické a organické 

sloučeniny, rozliší nejjednodušší uhlovodíky, 
uvede jejich vzorce, vlastnosti a použití. 

Základní organické 

sloučeniny, vlastnosti 
atomu uhlíku 

v organických 

sloučeninách, uhlovodíky 

(alkany, alkeny, alkyny,  
areny), zdroje uhlovodíků. 

Vazba Př (9.r) 

20. Žák zhodnotí 

užívání fosilních paliv a 

vyráběných paliv jako 

zdrojů energie a uvede 

příklady produktů 

průmyslového 

zpracování ropy. 

8. OVO bude splněn v 9. ročníku   

9. Žák objasní pojmy vyčerpatelné a 

nevyčerpatelné zdroje energie, uvede příklady 
produktů průmyslového zpracování ropy a 

zemního plynu. 

Neobnovitelné a 

obnovitelné zdroje 
energie, uhlovodíky a 

automobilismus. 

 

21. Žák rozliší vybrané 

deriváty uhlovodíků, 

uvede jejich zdroje, 

vlastnosti a použití. 

8. OVO bude splněn v 9. ročníku   

9. Žák rozliší pojmy -  uhlovodíky, deriváty 

uhlovodíků, na příkladech vzorců známých 

derivátů uhlovodíků rozliší uhlovodíkový 

zbytek a funkční skupinu, rozliší a zapíše 
vzorce methanolu,  ethanolu, fenolu, kyseliny 

Deriváty uhlovodíků – 

halogenové deriváty, 

alkoholy a fenoly, 

aldehydy a ketony, 
karboxylové kyseliny, 
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mravenčí a octové, formaldehydu a acetonu, 
uvede vlastnosti a příklady použití těchto 

látek, uvede výchozí látky a produkty 

esterifikace a rozliší esterifikaci mezi 

ostatními typy chemických reakcí, rozpozná 
plasty od dalších látek, uvede příklady názvů, 

vlastností a použití, posoudí vliv používání 

plastů na životní prostředí, rozpozná názvy 

přírodních a syntetických vláken, uvede jejich 

výhody i nevýhody při jejich používání. 

estery, esterifikace, plasty 
a syntetická vlákna. 

22. Žák se orientuje ve 

výchozích látkách a 

produktech fotosyntézy 

a koncových produktů 

biochemických 

zpracování, především 

bílkovin, tuků, 

sacharidů. 

8. OVO bude splněn v 9. ročníku   

9. Žák uvede výchozí látky, produkty a 

podmínky fotosyntézy.  

Fotosyntéza. Vazba Př (6.r) 

23. Žák určí podmínky 

postačující pro aktivní 

fotosyntézu. 

8. OVO bude splněn v 9. ročníku   

9. Žák zdůvodní význam nejvýznamnější reakce 

pro život, stanoví podmínky fotosyntézy.  

Fotosyntéza, význam 

glukosy. 

 

24. Žák uvede příklady 

zdrojů bílkovin, tuků, 

sacharidů a vitaminů. 

8. OVO bude splněn v 9. ročníku   

9. Žák rozliší bílkoviny, tuky, sacharidy a 
vitaminy, uvede příklady zdrojů těchto látek 

pro člověka a posoudí různé potraviny z 

hlediska obecně uznávaných zásad zdravé 

výživy. 

Přírodní látky a jejich 
zdroje, význam těchto 

látek pro život. 

Vazba Př (8.r) 
 

25. Žák zhodnotí 

využívání prvotních a 

druhotných surovin z 

hlediska trvale 

udržitelného rozvoje na 

Zemi. 

8. OVO bude splněn v 9. ročníku   

9. Žák doloží na příkladech význam chemických 

výrob pro naše hospodářství a pro člověka, 

uvede příklady prvotních a druhotných 
surovin pro chemické výroby, vysvětlí pojem 

biotechnologie, uvede příklady 

biotechnologie. 

Chemický průmysl v ČR- 

výrobky, rizika 

v souvislosti s životním 
prostředím, recyklace 

surovin, koroze, 

průmyslová hnojiva. 

PT-6.5 C 

Lidské aktivity 

a problémy 
životního 

prostředí  

Přesah Z, Př 

26. Žák aplikuje 

znalosti o principech 

hašení požárů na řešení 

modelových situací z 

praxe. 

8. OVO bude splněn v 9. ročníku   

9. Žák na modelových příkladech uvede zásady 

chování za mimořádných situací ohrožujících 

zdraví a život člověka během přírodních a 

průmyslových havárií v blízkosti bydliště 
školy, rozpozná označení hořlavých a 

výbušných látek, uvede zásady bezpečné 

práce s běžně prodávanými hořlavinami a 

výbušninami. 

Hořlaviny – význam tříd 

nebezpečnosti, hořlavé a 

výbušné látky, ochrana 

člověka za mimořádných 
situací. 

 

27. Žák se orientuje v 

přípravě a využívání 

různých látek v praxi a 

jejich vlivech na životní 

prostředí. 

8. OVO byl splněn v 8. ročníku   

9. Žák uvede příklady chemických výrob a 

posoudí možná nebezpečí při vzniku havárií, 

na konkrétních příkladech doloží, jak dochází 
ke znečišťování životního prostředí a jak 

tomu předcházet, uvede příklady otravných 

látek a způsoby ochrany proti nim, uvede 

příklady volně i nezákonně prodávaných drog 
a popíše příklady následků, kterým se 

vystavuje jejich konzument. 

Chemické výroby v České 

republice, výrobky, rizika 

v souvislosti s životním 
prostředí, tepelně 

zpracovávané materiály – 

cement, vápno, sádra, 

keramika, plasty a 
syntetická vlákna – 

vlastnosti, použití, 

likvidace, detergenty, 

pesticidy, insekticidy, 
léčiva a návykové látky. 

Přesah F, Z, Př 

PT-6.5 C 

Lidské aktivity 
a problémy 

životního 

prostředí  

 

Poznámky:     Laboratorní práce 

8. ročník: CH-9-5-03                       Kyselost a zásaditost roztoků 

9. ročník: CH-9-6-01, CH-9-6-03     Modely molekul organických látek 
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Přírodopis 
 

 

 

Charakteristika 
 

      Vyučovací předmět vede žáky k poznávání přírodních zákonitostí a chápání přírody, 

jejíž jsme součástí, umožňuje žákům získávat praktické znalosti a dovednosti použitelné 

v běžném životě. 

      Důraz je kladen na pozorování a srovnávání přírodních jevů, žáci si uvědomují vztahy 

mezi jednotlivými organismy a vzájemnou propojenost a neoddělitelnost jednotlivých typů 

životního prostředí a jejich organismů. 

      Žáci jsou vedeni k chápání přírody jako celku, učí se přírodu nejen poznávat, ale 

zároveň i chránit a tak zachovat dalším generacím, domýšlejí následky svého jednání na 

přírodu a uvědomují si důležitost přírodní rovnováhy a znají vliv lidské činnosti na životní 

prostředí a zpětně na lidské zdraví. 

 

Obsahové, organizační a časové vymezení 

 

                       Při výuce přírodopisu učitel vede žáka k pozorování a srovnávání, 

k jednoduchým experimentům, k základům vědecké práce (formulaci názorů a hypotéz, jejich 

ověřování, vedení záznamů o dosažených výsledcích), k potřebě klást si otázky o přírodních 

procesech, které mají vliv i na ochranu zdraví, životů, životního prostředí a majetku a hledat 

na ně adekvátní odpovědi.  

            Při výuce je využívána práce s dostupnými přírodninami, audiovizuální technikou, 

nástěnnými obrazy, modely apod.  

            Do učiva je integrována část učiva Výchovy ke zdraví, která je probírána průběžně 

v rámci vhodných témat.  

            Předmětem prolíná průřezové téma Environmentální výchova.  

      Přírodopis se vyučuje v 6. – 9. ročníku. Časová dotace jsou 2 vyučovací hodiny týdně 

v každém ročníku. V 7. ročníku je tato časová dotace posílena ještě o 1 hodinu týdně navíc. 

Výuka probíhá podle podmínek v kmenových třídách, během exkurzí a besed.  

 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Kompetence k učení 

 

Vedeme žáky k vyhledávání souvislostí a vytváření myšlenkových map, k práci s různými 

zdroji informací, jejich porovnávání a ověřování. Využíváme experimentální metody práce.     

Při kooperativních činnostech vedeme žáky ke vzájemné komunikaci a spolupráci. 

 

 

Kompetence k řešení problémů 
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Podporujeme vytváření myšlenkových schémat, vyhledávání analogií. Využíváme 

problémové a tvořivé úlohy, vedeme žáky k praktickému ověřování řešení a ke kritickému 

myšlení.  

Kompetence komunikativní 

 

Vedeme žáky k hledání vhodných a výstižných formulací, k využívání informačních a 

komunikačních prostředků. 

 

 

Kompetence sociální a personální 

 

Zdůrazňujeme potřebu ovládání a používání pravidel slušného chování. Využíváme práce ve 

dvojicích a skupinové práce. Vedeme žáky k sebehodnocení, při kooperativních činnostech  

ke vzájemné komunikaci a spolupráci.  

 

 

Kompetence občanské 

 

Motivujeme žáky k ohleduplnosti a pomoci slabším. 

Připravujeme žáky na zvládání zátěžových situací včetně poskytnutí první pomoci. 

Dbáme na aktivní rozvíjení fyzického, duševního a sociálního zdraví osvojením si zásad 

zdravého životního stylu. 

Rozvíjíme pozitivní vztah k přírodě a životnímu prostředí. 

 

 

Kompetence pracovní 

 

Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci a vědomí odpovědnosti za kvalitu vykonané práce. 

Vyžadujeme dokončení úkolu v zadaném termínu, dodržování zásad hygieny a bezpečnosti 

práce.      

 

 

 

      

Průřezová témata 

 

Environmentální výchova 

 Ekosystémy 
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Přírodopis – 2. stupeň 
 

Očekávaný výstup ŠVP Roč. Školní výstupy Učivo 
Přesahy, vazby, 

PT 

1. Žák rozliší základní 

projevy a podmínky 

života, orientuje se 

v daném přehledu vývoje 

organismů. 

6. Žák uvede příklady rozmanitosti 

přírody a podmínky života. 

Žák vymezí základní projevy 

života, uvede jejich význam. 

Žák se orientuje v přehledu vývoje 
rostlin, hub a bakterií. 

Projevy, rozmanitost a 

význam života  

 

 

Přehled bakterií, hub, 
lišejníků, semenných rostlin 

  

7. Žák se orientuje v přehledu vývoje 
živočichů. 

Přehled bezestrunných, 
strunatců 

 

8. OVO splněn v ostatních ročnících   

9. Žák se orientuje v přehledu vývoje 

člověka a vývoje organismů 
v závislosti na podmínkách a vývoji 

Země. 

Přehled vývoje člověka 

Vývoj Země, vznik a vývoj 
života na  

Zemi 

  

2. Žák popíše základní 

rozdíly mezi buňkou 

rostlin, živočichů a 

bakterií a objasní funkci 

základních organel. 

6. Žák popíše buňku, vysvětlí funkci 

základních organel, objasní rozdíly 

mezi rostlinnou a živočišnou 

buňkou. 
Žák popíše buňku bakterií a 

porovná s buňkou organismů. 

Buňka 

 

 

 
Bakterie 

 

7. Žák nakreslí a popíše buňku 

živočichů. 

Stavba živočišného 

organismu 

 

8. Žák uvede vztah mezi tvarem 

buňky a její funkcí. 

Člověk – stavba těla  

9. Žák interpretuje vývoj buňky. Vývoj života Vazba Ch (9.r) 

3. Žák rozpozná, porovná 

a objasní funkci 

základních orgánů 

(orgánových soustav) 

rostlin i živočichů. 

6. Žák porovná a objasní funkci 
základních orgánů rostlin. 

Základní struktura života - 
rostliny 

 

7. Žák porovná a objasní funkci 
základních orgánů živočichů. 

Základní struktura života - 
živočichové 

 

8. OVO bude splněn v 9. r.   

9. Žák uvede vztah mezi vývojem 

stavby těla organismů a změnami 
podmínek prostředí. 

Vývoj organismů na Zemi  

4. Žák třídí organismy a 

zařadí vybrané 

organismy do říší a 

nižších taxonomických 

jednotek. 

6. Žák třídí organismy do říší. 
Žák zařadí vybrané zástupce rostlin 

(kmen, třída, u krytosemenných 

čeleď). 

Význam a zásady třídění 
organismů 

Systém rostlin 

Přírodní vědy 

 

7. Žák zařadí vybrané zástupce 

živočichů (kmen, třída, řád). 

Systém živočichů  

8.-9. OVO byl splněn v 6. a 7. r.   

5. Žák vysvětlí podstatu 

pohlavního a 

nepohlavního 

rozmnožování a jeho 

význam z hlediska 

dědičnosti. 

6. Žák objasní rozdíl mezi pohlavním 

a nepohlavním rozmnožováním. 

Rozmnožování bakterií a 

rostlin 

 

7. Žák objasní rozdíl mezi pohlavním 

a nepohlavním rozmnožováním. 

Rozmnožování živočichů  

8. Žák vysvětlí principy pohlavního a 

nepohlavního rozmnožování a jeho 

význam z hlediska dědičnosti. 

Genetika   

9. OVO byl splněn v 6. - 8. r.   

6. Žák uvede příklady 

dědičnosti v praktickém 

životě a příklady vlivu 

prostředí na utváření 

organismů. 

6.-7. OVO bude splněn v 8.a 9.r.   

8. Žák uvede příklady dědičnosti 
v praktickém životě. 

Dědičnost a proměnlivost 
organismů 

 

9. Žák uvede vztah mezi 

rozmnožováním a vývojem a 

utvářením organismů. 

Adaptace organismů v přírodě  

7. Žák uvede na 

příkladech z běžného 

života význam virů a 

bakterií v přírodě i pro 

člověka. 

6. Žák uvede na příkladech význam 

virů a bakterií v přírodě i pro 

člověka. 

Viry a bakterie  

7. OVO splněno v 6. r.   

8. Žák vyjmenuje a rozliší virová a Člověk - nemoci  
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bakteriální onemocnění člověka. 

9. OVO splněno v 6. a 8. r. 

 

  

8. Žák rozpozná naše 

nejznámější jedlé a 

jedovaté houby 

s plodnicemi a porovná je 

podle charakteristických 

znaků. 

6. Žák rozpozná naše nejznámější 

jedlé a jedovaté houby s plodnicemi 
a porovná je podle 

charakteristických znaků. 

Houby s plodnicemi 

 

 

7.-9. OVO byl splněn v 6. r.   

9. Žák vysvětlí různé 

způsoby výživy hub a 

jejich význam 

v ekosystémech a místo 

v potravních řetězcích. 

6. Žák vysvětlí různé způsoby výživy 

hub a jejich místo v potravních 
řetězcích. 

Žák vysvětlí význam hub 

v ekosystému. 

Houby – výživa, význam, 

potravní řetězec 
Houby bez plodnic – význam, 

charakteristika, výživa 

Ekosystém – les, louka 

 

7.-9. OVO byl splněn v 6.r.   

10. Žák objasní funkci 

dvou organismů ve stélce 

lišejníků. 

6. Žák objasní funkci dvou organismů 

ve stélce lišejníků 

Lišejníky – stavba, symbióza, 

význam 

 

7.-9. OVO byl splněn v 6. r.   

11. Žák odvodí na základě 

pozorování uspořádání 

rostlinného těla od buňky 

přes pletiva až 

k jednotlivým orgánům. 

6. Žák odvodí na základě pozorování 

uspořádání rostlinného těla od 

buňky přes pletiva až k jednotlivým 

orgánům. 

Anatomie rostlin 

Stavba organismů 

 

7.-9. OVO byl splněn v 6. r.   

12. Žák porovná vnější a 

vnitřní stavbu 

jednotlivých orgánů a 

uvede praktické příklady 

jejich funkcí a vztahů 

v rostlině jako celku. 

6. Žák porovná vnější a vnitřní stavbu 

jednotlivých orgánů a uvede 

praktické příklady jejich funkcí a 

vztahů v rostlině jako celku. 

Morfologie  rostlin 

 

 

7.-9. OVO byl splněn v 6. r.   

13. Žák vysvětlí princip 

základních rostlinných 

fyziologických procesů a 

jejich využití při 

pěstování rostlin. 

6. Žák reprodukuje princip základních 

rostlinných fyziologických procesů. 

Fyziologie rostlin  

7. Žák vysvětlí využití rostlinných 

fyziologických procesů při 

pěstování rostlin. 

Pěstování rostlin 

Pokojové a užitkové rostliny 

Přesah Pč 

Vazba Ch (9.r) 

8.-9. OVO byl splněn v 6. a 7. r.   

14. Žák rozlišuje základní 

systematické skupiny 

rostlin a určuje jejich 

význačné zástupce 

pomocí klíčů a atlasů. 

6.-7. Žák rozlišuje základní systematické 

skupiny rostlin a určuje jejich 

význačné zástupce pomocí klíčů a 

atlasů. 

Systém rostlin  

8.-9. OVO byl splněn v 6. a 7. r.   

15. Žák odvodí na základě 

pozorování přírody 

závislost a přizpůsobení 

některých rostlin 

podmínkám prostředí 

6. Žák popíše přizpůsobení vybraných 

zástupců lišejníků, mechorostů, 

kapraďorostů, semenných rostlin. 
Žák odvodí na základě pozorování 

přírody závislost a přizpůsobení 

některých rostlin podmínkám 

prostředí. 

Zástupci lišejníků, 

mechorostů, kapraďorostů, 

nahosemenných a 
dvouděložných rostlin 

Význam rostlin    

 

7. Žák popíše přizpůsobení vybraných 

zástupců semenných  rostlin. 
 

Zástupci jednoděložných 

rostlin 
Přizpůsobení a rozšíření 

rostlin (rostliny a prostředí) 

 

8.-9. OVO byl splněn v 6.-7.r.   

16. Žák porovná základní 

vnější a vnitřní stavbu 

vybraných živočichů a 

vysvětlí funkci 

jednotlivých orgánů. 

6. OVO bude splněn v 7. r.   

7. Žák porovná základní vnější a 

vnitřní stavbu vybraných živočichů 
a vysvětlí funkci jednotlivých 

orgánů. 

Stavba těla, stavba a funkce 

jednotlivých částí těla 

 

8.-9. OVO byl splněn v 7. r.   

17. Žák rozlišuje a 

porovná jednotlivé 

skupiny živočichů, určuje 

vybrané živočichy, 

zařazuje je do hlavních 

taxonomických skupin. 

 

6. OVO bude splněn v 7. r.   

7. Žák rozlišuje a porovná jednotlivé 
skupiny živočichů. 

Žák určuje vybrané živočichy a 

zařazuje je do systému. 

Vývoj a vývin jednotlivých 
živočišných skupin 

Systém živočichů 

 

8.-9. OVO byl splněn v 7. r.   

18. Žák odvodí na základě 6. OVO bude splněn v 7. r.   



 121 

pozorování základní 

projevy chování živočichů 

v přírodě, na příkladech 

objasní jejich způsob 

života a přizpůsobení 

danému prostředí. 

7. Žák odvodí projevy chování 
živočichů v přírodě. 

Žák objasní způsob života a 

přizpůsobení se prostředí vybraných 

živočichů. 

Projevy chování živočichů 
 

Rozšíření a ochrana živočichů 

 

8. OVO bude splněn v 9. r.   

9. Žák chápe vývoj zdokonalení 

živočichů. 

Vývoj života  

19. Žák zhodnotí význam 

živočichů v přírodě i pro 

člověka, uplatňuje zásady 

bezpečného chování ve 

styku s živočichy. 

6. OVO bude splněn v 7. r.   

7. Žák vysvětlí význam živočichů 

v přírodě. 

Žák vysvětlí význam živočichů pro 

člověka. 
Žák uplatňuje zásady bezpečného 

chování ve styku s živočichy. 

Význam živočichů 

Domestikace, hospodářsky 

významné druhy 

Epidemiologicky významné 
druhy 

 

8.-9. OVO byl splněn v 6. r.   

20. Žák určí polohu a 

objasní stavbu a funkci 

orgánů a orgánových 

soustav lidského těla, 

vysvětlí jejich vztahy. 

6.-7. OVO bude splněn v 8. r.   

8. Žák určí polohu a objasní stavbu a 

funkci orgánů a orgánových soustav 

lidského těla, vysvětlí jejich vztahy. 

 

Anatomie, fyziologie člověka 

Životní styl 

 

9. OVO byl splněn v 8. r.   

21. Žák se orientuje 

v základních vývojových 

stupních fylogeneze 

člověka 

6.-8. OVO bude splněn v 9. r.   

9. Žák se orientuje v základních 

vývojových stupních fylogeneze 
člověka. 

Fylogeneze člověka  

22. Žák objasní vznik a 

vývin nového jedince od 

početí až do staří. 

6.-7. OVO bude splněn v 8. r.   

8. Žák objasní vznik a vývin nového 

jedince od početí až do stáří. 

Prenatální vývoj a ontogeneze 

člověka 

 

9. OVO byl splněn v 8. r.   

23. Žák rozlišuje příčiny, 

případně příznaky 

běžných nemocí a 

uplatňuje zásady jejich 

prevence a léčby; objasní 

význam zdravého 

způsobu života. 

6.-7. OVO bude splněn v 8. r.   

8. Žák rozlišuje příčiny, příznaky 

běžných nemocí a uplatňuje zásady 

jejich prevence a léčby, objasní 

význam zdravého způsobu života. 

Nemoci a úrazy člověka – 

příčiny, příznaky, prevence, 

léčba 

Životní styl – vliv na zdraví 

Přesah  Ov (7.r) 

9. OVO byl splněn v 8. r.   

24. Žák aplikuje první 

pomoc při poranění a 

jiném poškození těla. 

6.-7. OVO bude splněn v 8. r.   

8. Žák aplikuje první pomoc při 

poranění a jiném poškození těla. 

První pomoc  

9. OVO byl splněn v 8. r.   

25. Žák objasní vliv 

jednotlivých sfér Země na 

vznik a trvání života. 

6.-8. OVO bude splněn v 9. r.   

9. Žák objasní vliv jednotlivých sfér 
Země  

na vznik a trvání života. 

Země – vznik a stavba 
Vývoj zemské kůry a 

organismů na Zemi 

 

26. Žák rozpozná podle 

charakteristických 

vlastností vybrané 

nerosty a horniny 

s použitím určovacích 

pomůcek. 

6.-8. OVO bude splněn v 9. r.   

9. Žák rozpozná podle 
charakteristických vlastností 

vybrané nerosty a horniny 

s použitím určovacích pomůcek. 

Mineralogie  
Petrologie 

  

27. Žák rozlišuje 

důsledky vnitřních a 

vnějších geologických 

dějů, včetně geologického 

oběhu hornin i oběhu 

vody. 

6.-8. OVO bude splněn v 9. r.   

9. Žák rozlišuje důsledky vnitřních a 
vnějších geologických dějů. 

Žák uvede příklady vnitřních a 

vnějších geologických dějů. 

Žák popíše geologický oběh hornin 
i oběh vody. 

Žák  se seznámí s geologickým 

vývojem ČR. 

Geologické děje 
 

 

 

Koloběh látek a vody 
v přírodě 

 

Český masív a Karpaty 

 

28. Žák porovná význam 

půdotvorných činitelů pro 

vznik půdy, rozlišuje 

hlavní půdní typy a půdní 

druhy v naší přírodě. 

6.-8. OVO bude splněn v 9. r.   

9. Žák porovná význam půdotvorných 

činitelů pro vznik půdy. 

Žák rozlišuje hlavní půdní typy a 
půdní druhy v naší přírodě. 

Pedologie   

29. Žák rozlišuje 6.-8. OVO bude splněn v 9. r.   
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jednotlivá geologická 

období podle 

charakteristických znaků. 

9. Žák rozlišuje jednotlivá geologická 
období podle charakteristických 

znaků. 

 

Geologické éry  

30. Žák uvede význam 

vlivu podnebí a počasí na 

rozvoj různých 

ekosystémů a 

charakterizuje 

mimořádné události 

způsobené výkyvy počasí 

a dalšími přírodními jevy, 

jejich doprovodné jevy a 

možné dopady i ochranu 

před nimi. 

6.-8. OVO bude splněn v 9. r.   

9. Žák uvede význam vlivu podnebí a 

počasí na rozvoj různých 

ekosystémů a charakterizuje 

mimořádné události způsobené 

výkyvy počasí a dalšími přírodními 

jevy, jejich doprovodné jevy a 

možné dopady i ochranu před nimi. 

Počasí a podnebí 

Ochrana a využití přírodních 

zdrojů 

Vliv klimatických změn na 

organismy 

Přírodní katastrofy 

Přesah Z (6.r) 

PT-6.5D 

Vztah člověka k 

prostředí 

31. Žák uvede příklady 

výskytu organismů 

v určitém prostředí a 

vztahy mezi nimi. 

6. Žák uvede vztahy organismů v lese. Vzájemné vztahy mezi 

organismy 
Lesní ekosystémy 

PT-6.5 A 

Ekosystémy 

7. Žák uvede vztahy organismů na 
louce, ve vodě a na poli. 

Přirozené a umělé 
ekosystémy 

  

8.-9. OVO byl splněn v 6. a 7.  r.   

32. Žák rozlišuje a uvede 

příklady systémů 

organismů – populace, 

společenstva, ekosystémy 

a objasní na základě 

příkladu základní princip 

existence živých a 

neživých složek 

ekosystému. 

6.-8. OVO bude splněn v 9. r.   

9. Žák rozlišuje a uvede příklady 

systémů organismů – populace, 

společenstva, ekosystémy a objasní 
na základě příkladu základní princip 

existence živých a neživých složek 

ekosystému. 

Organismy a prostředí 

Ekologické pojmy 

 

33. Žák vysvětlí podstatu 

jednoduchých potravních 

řetězců v různých 

ekosystémech a zhodnotí 

jejich význam. 

6. Žák rozumí podstatě jednoduchých 

potravních řetězců v různých 

ekosystémech. 

Potravní řetězce  

7. Žák vysvětlí podstatu jednoduchých 

potravních řetězců v různých 
ekosystémech. 

Potravní řetězce  

8. OVO bude splněn v 9. r.   

9. Žák zhodnotí význam potravních 

řetězců v různých ekosystémech 

Rovnováha v ekosystému  

34. Žák uvede příklady 

kladných i záporných 

vlivů člověka na životní 

prostředí a příklady 

narušení rovnováhy 

ekosystému. 

6. OVO bude splněn v 9. r.   

7. OVO bude splněn v 9. r.   

8. OVO bude splněn v 9. r.   

9. Žák uvede příklady kladných i 
záporných vlivů člověka na životní 

prostředí a příklady narušení 

rovnováhy ekosystému. 

Žák jmenuje chráněná území v ČR 
a zná jejich význam. 

Ochrana přírody a životního 
prostředí 

 

 

Chráněná území 

 

35. Žák aplikuje 

praktické metody 

poznávání přírody. 

6. Žák pracuje s lupou, mikroskopem 
a atlasy. 

Žák reprodukuje významné 

biologické objevy. 

Praktické metody poznávání 
přírody – rostliny 

Významní biologové a jejich 

objevy 

 

7. Žák při pozorování využívá lupu, 

mikroskop, atlasy, klíče. 

Žák reprodukuje významné 
biologické objevy. 

 

Praktické metody poznávání 

přírody – 

živočichové 
Významní biologové a jejich 

objevy 

 

8.-9. OVO byl splněn v 6. a 7.  r.   

36. Žák dodržuje 

základní pravidla 

bezpečnosti práce a 

chování při poznávání 

živé a neživé přírody. 

 

6. Žák dodržuje základní pravidla 

bezpečnosti práce a chování při 

poznávání živé a neživé přírody. 

Bezpečnost práce v přírodě, 

na vycházce, na exkurzi, ve 

třídě, v laboratoři,... 

 

37. Žák usiluje v rámci 

svých možností a 

6.-7. OVO bude splněn v 8. r.   

8. Žák usiluje v rámci svých možností Péče o zdraví  Převzato z VO 
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zkušeností o aktivní 

podporu zdraví. 

a zkušeností o aktivní podporu 
zdraví. 

Výchova ke zdraví 
– VZ-9-1-05 

9. OVO byl splněn v 8. r.   

38. Žák uplatňuje 

osvojené preventivní 

způsoby rozhodování, 

chování a jednání 

v souvislosti s běžnými, 

přenosnými, civilizačními 

a jinými chorobami; svěří 

se se zdravotním 

problémem a v případě 

potřeby vyhledá 

odbornou pomoc. 

6.-7. OVO bude splněn v 8. r.   

8. Žák uplatňuje osvojené preventivní 

způsoby rozhodování, chování a 

jednání v souvislosti s běžnými, 
přenosnými, civilizačními a jinými 

chorobami; svěří se se zdravotním 

problémem a v případě potřeby 

vyhledá odbornou pomoc. 
 

Ochrana před přenosnými i 

nepřenosnými chorobami, 

civilizačními chorobami, 
chronickým onemocněním a 

úrazy 

Převzato z VO 

Výchova ke zdraví 

– VZ-9-1-08 

9. OVO byl splněn v 8. r.   

39. Žák projevuje 

odpovědný vztah k sobě 

samému, k vlastnímu 

dospívání a pravidlům 

zdravého životního stylu; 

dobrovolně se podílí na 

programech podpory 

zdraví v rámci školy a 

obce. 

6.-7. OVO bude splněn v 8. r.   

8. Žák projevuje odpovědný vztah 

k sobě samému, k vlastnímu 
dospívání a pravidlům zdravého 

životního stylu; dobrovolně se 

podílí na programech podpory 

zdraví v rámci školy a obce. 

Podpora zdraví a její formy 

Zdravý životní styl 

Převzato z VO 

Výchova ke zdraví 
– VZ-9-1-09 

9. OVO byl splněn v 8. r.   

40. Žák respektuje 

význam sexuality 

v souvislosti se zdravím, 

etikou, morálkou a 

pozitivními životními cíli; 

chápe význam 

zdrženlivosti v dospívání 

a odpovědného 

sexuálního chování. 

6.-7. OVO bude splněn v 8. r.   

8. Žák respektuje význam sexuality 

v souvislosti se zdravím přijímá 

odpovědnost za bezpečné sexuální 
chování. 

Bezpečné způsoby chování 

(nemoci přenosné pohlavním 

stykem, HIV/AIDS, 
hepatitidy) 

Převzato z VO 

Výchova ke zdraví 

– VZ-9-1-12 

9. OVO byl splněn v 8. r.   

41. Žák projevuje 

odpovědné chování 

v rizikových  situacích 

silniční a železniční 

dopravy; aktivně 

předchází situacím 

ohrožení zdraví a 

osobního bezpečí, 

v případě potřeby 

poskytne adekvátní první 

pomoc. 

6.-7. OVO bude splněn v 8. r.   

8. Žák projevuje odpovědné chování 

v situacích ohrožení zdraví, 

osobního bezpečí, při mimořádných 

událostech; v případě potřeby 
poskytne adekvátní první pomoc. 

Dodržování pravidel 

bezpečnosti a ochrany zdraví 

Ochrana člověka za 

mimořádných událostí 

Převzato z VO 

Výchova ke zdraví 

– VZ-9-1-15 

9. OVO byl splněn v 8. r.   

 

 

Poznámky: 

Laboratorní práce 

6. ročník P-9-1-02, P-9-8-01, P-9-8-02  Pozorování buněk 

7. ročník P-9-1-02, P-9-8-01, P-9-8-02  Pozorování prvoků  

8. ročník P-9-5-01    Plantografie 

9. ročník P-9-6-02, P-9-8-02   Fyzikální vlastnosti nerostů 
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Zeměpis 
 

 

Charakteristika 
 

Předmět Zeměpis vychází obsahově ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda a ze 

vzdělávacího oboru Zeměpis (Geografie) v RVP ZV. Tyto kompetence dále rozvíjí důrazem 

na syntézu poznatků a hledání hlubších souvislostí mezi nimi.  

Od ostatních předmětů v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda se Zeměpis liší 

tím, že obsahuje informace jak přírodovědného, tak i společenského charakteru, často s 

významnými vzájemnými vazbami, a rychlým tempem aktualizací. 

 

 

Obsahové, organizační a časové vymezení 

 

V poznatkové oblasti si žáci osvojují základní vědomosti o Zemi jako vesmírném 

tělese, o znázornění povrchu Země (glóbus, mapy). Získávají základní vědomosti o 

přírodních, společenských, hospodářských, politických a kulturních poměrech své vlasti, obce 

a důležité poznatky o světadílech, oceánech, o státech světa a globálních problémech lidstva. 

Rozšiřují si poznatky o krajinné sféře a životním prostředí.  

V činnostní oblasti žáci získávají dovednosti potřebné pro práci s mapami, 

statistickými daty a s informačními materiály a orientují se v nich. Učí se samostatně 

vyhledávat a třídit informace z různých zdrojů, obhajovat výsledky své práce, komunikovat s 

lidmi, hledat cesty ke správnému řešení, chápat pojmy demokracie, evropanství, morálka, 

vlastenectví…Učí se spolupracovat se spolužáky při řešení úkolů a problémů a tím si vytvářet 

i vlastní postoj k ostatním lidem. Žáci jsou vedeni k vytváření kladných postojů ke vzdělávání 

na základě úspěchů z vlastní činnosti a iniciativy. 

Zeměpis se vyučuje v 6. – 9. ročníku. Časová dotace jsou 2 vyučovací hodiny týdně, v 

8. ročníku 1 hodina týdně.  

Výuka probíhá podle podmínek v kmenových třídách, během exkurzí a besed. Pro 

výuku je k dispozici odborná učebna vybavená didaktickou technikou a PC s přístupem k 

internetu. 

Zeměpis v rámci mezipředmětových vztahů spolupracuje s dějepisem, přírodopisem, 

chemií, fyzikou a výchovou k občanství. 

      

 

Výchovné a vzdělávací strategie 
 

Ve vyučovacím předmětu Člověk a příroda rozvíjíme klíčové kompetence (systém 

vědomostí, dovedností i postojů potřebný ke kompetentnímu jednání v přirozených životních 

situacích) zejména těmito strategiemi: 

 
 

Kompetence k učení 

 

Učitel vede žáky k využívání informací z internetu, encyklopedií, atlasu a map, a efektivnímu 

využití k dalším činnostem. Učitel vede žáky k vyhledávání souvislostí, vytváření 

myšlenkových map. Učitel klade důraz na mezipředmětové vztahy a důsledky lidských 

činností.  
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Kompetence k řešení problémů 

 

Učitel vede žáky k vyhledávání řešení problémů s obdobnými parametry a objevování paralel. 

Součástí výuky jsou základy topografických postupů, zásady pohybu ve volné přírodě a 

upevňování teoretických znalostí. 

 

 

Kompetence komunikativní 

 

Učitel vede žáky ke kvalitní prezentaci svých znalostí,  ke tvorbě vhodných a výstižných 

formulací, k výběru a využívání informačních a komunikačních prostředků. 

 

 

Kompetence sociální a personální 

 

Učitel vede žáky k práci ve dvojicích, skupinové práci a realizaci projektů. 

 

 

Kompetence občanské 

 

Učitel vede žáky k vyvozování základních principů, na kterých spočívají zákony a 

společenské normy 

k otevírání různých pohledů na problémy, výchově k toleranci. 

 

 

Kompetence pracovní 

 

Učitel vede žáky k využívání osvojených vědomostí a dovedností pro řešení konkrétních 

problémů, 

k rozvoji systematického a soustavného vypracování zadaných samostatných i skupinových 

úkolů. 

Žáci jsou vedeni k tomu, aby zejména: 

 chápali, že k pochopení látky je třeba dostatečné množství znalostí z různých oborů i 
určitá úroveň všeobecných znalostí a přehledu aktuálního dění ve světě i v Česku 

 dokázali plně využívat základní geografické vyjadřovací prostředky (mapy, náčrty, 

fotografie, internetové odkazy,…) 

 se orientovali ve všech ostatních zdrojích informací, kriticky informace zpracovávali 

 chránili přírodu a životní prostředí, kulturní a historické tradice 

 chápali historické, politické i geografické podmínky pro život v různých lokalitách 

 

 
 

Průřezová témata 

 

Osobnostní a sociální výchova  

 Poznávání lidí 

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
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 Objevujeme Evropu a svět 

 

Multikulturní výchova 

 Etnický původ 

 

Environmentální výchova 

 Ekosystémy 

 Základní podmínky života 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 Vztah člověka k prostředí 
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Zeměpis – 2. stupeň 
 

Očekávaný výstup ŠVP Roč. Školní výstupy Učivo 
Přesahy, vazby, 

PT 

1. Žák organizuje a 

přiměřeně hodnotí 

geografické informace a 

zdroje dat z dostupných 

kartografických produktů a 

elaborátů, z grafů, 

diagramů, statistických a 

dalších informačních 

zdrojů. 

6. Žák se seznámí 
s geografickými, 

topografickými a 

kartografickými pojmy 

Základní geografické, 
topografické a kartografické 

pojmy, základní topografické 

útvary: body, linie, plošné útvary, 

sítě, ohniska 

 

7. Žák porozumí geografickým 

informacím 

Práce s mapou, smluvené značky 

pro zemědělství, průmysl, 
nerostné bohatství 

 

8. Žák přiměřeně hodnotí data Statistická data, grafická vyjádření 
– tabulky – ČR 

Vazba If (7.r) 

9. Žák porovnává geografická 
data, vypočítá vzdálenosti 

Vzdálenosti mezi dvěma body na 
mapě, statistická data, grafy, 

diagramy, tabulky – svět 

(obyvatelstvo, hospodářství, 

doprava). 
Zdroje dat, 

Vazba If (7.r) 

2. Žák používá 

s porozuměním základní 

geografickou, 

topografickou a 

kartografickou terminologii 

6. Žák se seznámí se základní 
zeměpisnou terminologií 

Plán, mapa, symboly, smluvené 
značky, vysvětlivky, globus, 

poledníky,   

rovnoběžky, zeměpisná síť, 

zeměpisná poloha, měřítko 

 

7. Žák používá terminologii Zeměpisná poloha, obsah map, 

slepé mapy – praktická cvičení 

 

8. Žák používá s porozuměním 

terminologii 

Orientace mapy vzhledem ke 

světovým stranám, zdroje dat, 
geografická média,  

slepé mapy - ČR 

 

9. Žák zná terminologii Měřítko, obsah plánů a map, 

orientace plánů a map vzhledem 

ke světovým stranám, praktická 

cvičení a aplikace s dostupnými 
kartografickými produkty 

v tištěné i elektronické podobě. 

 

3. Žák přiměřeně hodnotí 

geografické objekty, jevy a 

procesy v krajinné sféře, 

jejich určité pravidelnosti, 

zákonitosti a odlišnosti, 

jejich vzájemnou souvislost 

a podmíněnost, rozeznává 

hranice ( bariéry) mezi  

podstatnými  prostorovými 

složkami v krajině 

6. Žák poznává a určuje 

objekty z mapy 

Výškopis a polohopis na mapách 

( nížiny, pahorkatiny, hory) 

působení přírodních činitelů na 

krajinnou sféru 

 

7. Žák přiřazuje a uvádí 

příklady zeměpisných lokalit 

Geografické objekty světadílů  

8. Žák aplikuje objekty na 

mapě ČR 

Geografické objekty, jevy a 

procesy v krajinné sféře ČR 

 

9. Žák porovnává objekty 

v rámci jednotlivých 
světadílů i světa souhrnně 

Geografické objekty, jevy a 

procesy v krajinné sféře světa 

 

4. Žák vytváří a využívá 

osobní myšlenková 

(mentální) schémata a 

myšlenkové  (mentální 

mapy) pro orientaci 

v konkrétních regionech, 

pro prostorové vnímání a 

hodnocení míst, objektů, 

jevů a procesů v nich, pro 

vytváření postojů 

k okolnímu světu 

6. Žák nakreslí základní 
náčrtek, plánek a mapu 

 

Turistická mapa, umístění školy 
v obci, místní krajina 

 

7. OVO pokračuje v 8. roč.   

8. Žák vytváří náčrtky a 
schématické mapky regionů 

a ČR 

Náčrtek obce, nejdůležitější místa, 
napojení na ostatní místa kraje, 

orientace na světové strany 

 

9. Žák specifikuje problémy 

regionu v porovnání 

s globálními problémy 

Náš region – umístění regionu 

vzhledem k mapě světa 

 

5. Žák zhodnotí postavení 

Země ve vesmíru a 

srovnává podstatné 

vlastnosti Země s ostatními 

tělesy sluneční soustavy 

6. Žák zhodnotí postavení 

Země ve vesmíru, porovná 

velikosti a vzdálenosti planet 

a vesmírných těles 

Sluneční soustava, Slunce, Země, 

Měsíc, vesmír, galaxie, Mléčná 

dráha, meteorická tělesa – 

postavení a podstatné vlastnosti 

Vazba  Př ( 9.r) 

7.-9. OVO splněn v 6. roč.   

6. Žák prokáže na 6. Žák definuje, vysvětlí tvar a Tvar, velikost a pohyby Země.  
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konkrétních příkladech 

tvar planety Země, 

zhodnotí důsledky pohybů 

Země na život lidí a 

organismů 

velikost Země, popíše 
pohyby Země a jejich 

důsledky 

Střídání dne a noci, střídání 
ročních období, polární den a noc, 

světový čas, časová pásma, datová 

hranice, smluvený čas. 

7. OVO pokračuje v 6. r.   

8. Žák specifikuje důsledky 

pohybů Země v ČR 

Střídání ročních období, čas  

9. Žák zhodnotí důsledky 

pohybů Země na organismy 

Důsledky pohybů Země na život 

lidí a organismů 

 

7. Žák  rozlišuje a 

porovnává složky a prvky 

přírodní sféry, jejich 

vzájemnou souvislost a 

podmíněnost, rozeznává, 

pojmenuje a klasifikuje 

tvary zemského povrchu 

6. Žák definuje složky krajinné 

sféry a objasňuje jejich 

vzájemné vazby, vyjmenuje 

základní tvary zemského 
povrchu 

Složky a prvky přírodní sféry – 

litosféra, atmosféra, hydrosféra, 

pedosféra, biosféra. Vegetační 

pásy, výškové stupně v krajině 

Přesah Pč, Př (6.a 

9. r) 

Vazba Ch (8.r) 

7. Žák objasňuje rozmístění 
vegetačních pásů 

Podnebné a vegetační pásy, 
společenská a hospodářská sféra – 

Amerika, Asie, Evropa 

PT- 6.5 A               
Ekosystémy  

 

8. Žák rozlišuje regionální 

rozdíly přírodních oblastí v 

ČR 

Systém regionální přírodní sféry – 

ČR -  

litosféra, atmosféra, hydrosféra, 

biosféra, krajina 

  

Přesah Ch 

9. Žák porovnává a hodnotí 

prvky a složky krajiny 

Přírodní sféra - krajina, 

společenská a hospodářská sféra, 
geografické pásy a pásma 

 

8. Žák porovná působení 

vnitřních a vnějších 

procesů v přírodní sféře a 

jejich vliv na přírodu a na 

lidskou společnost 

6. Žák vysvětlí a nakreslí 
základní horotvorné a 

pevninotvorné procesy 

Zemětřesení a sopečná činnost, 
vznik pohoří, přírodní činitelé 

rozrušující povrch Země 

Vazba Př (9. r) 

7. Žák objasní působení 

přírodních procesů na 

krajinu světadílů 

Přírodní sféra světadílů  

8. Žák porovná vlivy člověka a 

přírody na krajinu ČR 

Působení vnějších a vnitřních 

procesů na přírodu a krajinu v ČR, 

přírodní oblasti 

 

9. Žák diskutuje, vyjádří svůj 

názor na působení přírodních 
procesů na krajinu 

Na vybraných příkladech – 

důsledky a rizika přírodních a 
společenských vlivů 

na životní prostředí, globální 

ekologické a environmentální 

problémy 

PT- 6.5 C                       

Lidské aktivity a 
problémy 

životního prostředí  

Přesah Ch, Př 

9. Žák rozlišuje zásadní 

přírodní a společenské 

atributy jako kritéria pro 

vymezení, ohraničení a 

lokalizaci regionů světa 

6. Žák vyjmenuje, nalezne na 

mapě základní pojmy 

světadílů 

Lokalizace světadílů, porovnání  

7. Žák  nakreslí na slepé mapě 
hranice světadílů a 

vybraných regionů 

Hranice mezi světadíly - Amerika 
– Asie, Asie – Evropa, Asie – 

Afrika 

 

8. Žák vymezí ČR na mapě a 

nakreslí jednoduchou mapku 

s hranicemi 

Postavení ČR na mapě světa  

9. Žák rozlišuje, porovnává a 

hodnotí zásadní přírodní 

a společenské atributy 
regionů světa 

Globální problémy, Politická 

mapa světa 

 

10. Žák lokalizuje na 

mapách světadíly, oceány a 

makroregiony světa podle 

zvolených kritérií, srovnává 

jejich postavení, rozvojová 

jádra a periferní zóny 

6. Žák najde na mapě světadíly 
a regiony podle zadaných 

kritérií 

Seznámení se světadíly světa a 
oceány, 

základní informace 

 

7. Žák lokalizuje regiony 

Ameriky, Asie a Evropy 

Postavení regionů Ameriky, Asie 

a Evropy 

 

8. Žák lokalizuje a hodnotí 

jednotlivé kraje ČR 

Postavení ČR v EU a ve světě PT- 6.3 B               

Objevujeme 

Evropu a svět 

9. Žák srovnává státy a regiony 

podle zadaných kritérií 

Postavení makroregionů, jejich 

průmyslové oblasti a periferní 

zóny 

 

11. Žák porovnává a 

přiměřeně hodnotí polohu, 

rozlohu, přírodní, kulturní, 

6. Žák pozná a vysvětlí 
základní charakteristiky 

jednotlivých světadílů 

Afrika, Antarktida, Austrálie, 
Tichý oceán, Indický a Severní 

ledový oceán 
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společenské, politické a 

hospodářské poměry, 

zvláštnosti a podobnosti, 

potenciál a bariéry 

jednotlivých světadílů, 

oceánů, vybraných 

makroregionů světa a 

vybraných (modelových) 

států 

7. Žák přiměřeně hodnotí 
přírodní a společenské 

poměry probíraných regionů 

Amerika, Asie, Evropa, Atlantský 
oceán 

PT- 6.3 B              
Objevujeme 

Evropu a svět 

 Přesah If, M 

8. Žák porovnává regiony ČR 

mezi sebou 

Česká republika  

9. Žák posuzuje a hodnotí 

ekonomickou a politickou 

úroveň regionů 

Vybrané makroregiony – přírodní, 

kulturní, společenské, politické a 

hospodářské poměry a bariéry 

světadílů 

 

12. Žák zvažuje, jaké 

změny ve vybraných 

regionech světa nastaly, 

nastávají, mohou nastat a 

co je příčinou zásadních 

změn v nich 

6. Žák porozumí principům 
fungování klimatických 

změn v historii Země 

Klimatické změny Přesah Př 

7. Žák porovnává historický a 

současný vývoj regionů 

Současné změny v Jižní Americe, 

Asii,  

Evropě 

 

8. Žák analyzuje novodobý 

politický a hospodářský 

vývoj v ČR (v porovnání 

před rokem 1989) 

Hospodářský růst a změny v ČR  

9. Žák hodnotí dopady vlivů 
člověka na krajinu a životní 

prostředí. 

Vybrané modelové přírodní, 
společenské, politické, 

hospodářské a environmentální 

problémy, možnosti jejich řešení 

PT- 6.5 C                       
Lidské aktivity a 

problémy 

životního prostředí  

Přesah Ch, D, Př 

 

13. Žák posoudí na 

přiměřené úrovni 

prostorovou organizaci 

světové populace, její 

rozložení, strukturu, růst, 

pohyby a dynamiku růstu a 

pohybů, zhodnotí na 

vybraných příkladech 

mozaiku  

multikulturního světa 

6. Žák podle mapy poznává 

rozmístění obyvatelstva ve 
světě 

Obyvatelstvo Afriky, geografické 

a kulturní charakteristiky 

PT- 6.4 C 

Etnický původ 
Přesah D 

7. Žák přiměřeně hodnotí 
úroveň, rozmístění a 

strukturu obyvatel dotčených 

regionů 

Obyvatelstvo Ameriky, Asie, 
Evropy, 

 

PT- 6.4 C 
Etnický původ 

Přesah D 

8. Žák porovnává rozmístění, 

náboženskou a národnostní 

strukturu obyvatel ČR 

Složení obyvatelstva ČR, 

národnostní menšiny, etnické a 

kulturní skupiny 

 PT- 6.1 F  

 Poznávání lidí          

 Přesah Č 
PT- 6.4 C 

Etnický původ  

Přesah Ov 

9. Žák zhodnotí důsledky růstu 

světové populace na život na 

Zemi 

Organizace světové populace, 

růst, pohyby, multikulturní svět 

PT- 6.4 C  

Etnický původ 

14. Žák posoudí, jak 

přírodní podmínky souvisí 

s funkcí lidského sídla, 

pojmenuje obecné základní 

geografické znaky sídel 

6. Žák pojmenuje znaky sídel Lidská sídla v Africe, působení 

přírodních podmínek 

 

7. Žák vysvětlí funkci měst Největší města Ameriky, 

aglomerace Asie, města Evropy, 
základní geografické znaky, 

umístění podle přírodních 

podmínek 

 

8. Žák přiměřeně hodnotí 

rozmístění sídel ČR 

v závislosti na přírodních 
podmínkách 

Urbanizace ČR   

9. Žák posoudí a porovná 
životní úroveň 

nejlidnatějších i nejméně 

lidnatých regionů světa 

Aktuální společenské, sídelní, 
politické a hospodářské poměry 

současného světa 

Přesah D, Př 

15. Žák zhodnotí přiměřeně 

strukturu, složky a funkce 

světového hospodářství, 

lokalizuje na mapách 

hlavní světové surovinové a 

energetické zdroje 

6. Žák vyjmenuje hlavní oblasti 

těžby surovin v Africe 

Nerostné bohatství, hospodářství a 

energetické zdroje Afriky 

Přesah Př 

7. Žák lokalizuje oblasti těžby 

a hospodářská centra 
probíraných regionů 

Nerostné bohatství, hospodářství a 

energetické zdroje Ameriky, Asie 
a Evropy 

Vazba Př (9. r) 

 

8. Žák lokalizuje hlavní oblasti 

těžby surovin ČR 

Těžba surovin v ČR  

9. Žák zhodnotí hospodářskou 
úroveň makroregionů světa 

Sektorová a odvětvová struktura, 
územní dělba práce, ukazatelé 

hospodářského rozvoje a životní 

Přesah Ch, Př, F, 
D 
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úrovně 
 

16. Žák porovnává 

předpoklady a hlavní 

faktory pro územní 

rozmístění hospodářských 

aktivit 

6. Žák poznává hospodářské 
oblasti Afriky  

Hospodářské regiony v Africe  

7. Žák posuzuje podmínky pro 
hospodářské rozmístění  

Hospodářství v Americe, Asii a 
Evropě 

 

8. Žák vyjmenuje a lokalizuje 
hlavní průmyslové oblasti 

Průmysl ČR  

9. Žák porovnává předpoklady 
a hlavní faktory rozmístění 

oborů hospodářství 

Průmysl a zemědělství světa PT- 6.5 C  
Lidské aktivity a 

problémy 

životního prostředí 

Přesah Ch, Př, D 

17. Žák porovnává státy 

světa a zájmové integrace 

států světa na základě 

podobných a odlišných 

znaků 

6. OVO zahájen v 7. roč.   

7. Žák porovnává státy a 

regiony dle shod a rozdílů 

mezi nimi 

OSN, NATO, EU, státy vyvážející 

ropu 

PT- 6.3 B  

Objevujeme 

Evropu a svět- 
mezinárodní 

setkávání 

8. Žák srovnává shody a 

odlišnosti ČR a sousedních 

zemí 

ČR na mapě světa  

9. Žák hodnotí a porovnává 

hlavní mezinárodní 

organizace 

Hlavní a periferní hospodářské 

oblasti světa, bezpečnostní a 

hospodářské uskupení států 
 

 

18. Žák lokalizuje na 

mapách jednotlivých 

světadílů hlavní aktuální 

geopolitické změny a 

politické problémy 

v konkrétních regionech 

6. Žák lokalizuje nejstarší státy 
Afriky a místa objevných 

cest 

Objevování Afriky  

7. Žák lokalizuje hlavní změny 

hranic 

Geopolitické problémy Ameriky, 

Asie a Evropy 

 

8. Žák lokalizuje hlavní změny 

hranic ČR 

Územní změny při vzniku ČR  

9. Žák hodnotí příčiny a 

důsledky mezinárodních 

konfliktů 

Ohniska světových konfliktů  

19. Žák porovnává různé 

krajiny jako součást 

pevninské krajinné sféry, 

rozlišuje na konkrétních 

příkladech specifické znaky 

a funkce krajin 

6. Žák poznává a vysvětlí typy 

krajin 

Fyzickogeografická sféra – typy a 

funkce krajin 

Přesah Př 

7. Žák rozlišuje znaky krajin  Krajiny Ameriky, Asie a Evropy  

8. Žák porovnává a rozlišuje 

typy krajin ČR 

Přírodní a socioekonomická sféra 

ČR 

 

9. Žák rozlišuje znaky a funkce 

krajiny 

Složky krajiny a životního 

prostředí 

Přesah Př 

20. Žák uvádí konkrétní 

příklady přírodních a 

kulturních krajinných 

složek a prvků, prostorové 

rozmístění hlavních 

ekosystémů (biomů) 

6. Žák poznává a popíše hlavní 

ekosystémy světa 

Podnebné a vegetační pásy Vazba Př (6. , 7. r)      

PT- 6.5 A 

Ekosystémy  

Přesah Pč, Př 

7. Žák uvádí příklady zástupců 

fauny a flóry ekosystémů 
 

Ekosystémy v Americe, Asii a 

Evropě 

PT- 6.5 A  

Ekosystémy  
Přesah Př 

8. Žák rozlišuje typy krajin a 
vyjmenuje chráněná území a 

jejich strukturu 

Typy krajin ČR, chráněná území 
ČR 

PT-6.5 C  
Lidské aktivity a 

problémy 

životního prostředí 

9. Žák porovnává hlavní 

světové ekosystémy 

Světové biomy, trvale udržitelný 

rozvoj 

Přesah Př 

21. Žák uvádí na vybraných 

příkladech závažné 

důsledky a rizika 

přírodních a společenských 

vlivů na životní prostředí 

6. OVO zahájen v 7. r.   

7. Žák přiměřeně hodnotí 

důsledky přírodních 

katastrof a vlivů člověka na 
krajinu 

Důsledky a rizika vlivů na životní 

prostředí – vybrané příklady 

v Americe, Asii a Evropě 

Přesah Př 

8. Žák specifikuje hlavní 

problémy ŽP regionů v ČR 

Životní prostředí v regionech ČR PT- 6.5 C  

Lidské aktivity a 

problémy 

životního prostředí  

Přesah Př 
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9. Žák zdůvodňuje dopady 
globálních problémů na 

planetu 

Globální ekologické a 
environmentální problémy lidstva 

PT- 6.5 C 
Lidské aktivity a 

problémy 

životního prostředí 

Přesah Př 

22. Žák vymezí a lokalizuje 

místní oblast (region) podle 

bydliště nebo školy 

6. Žák poznává okolí své školy Okolí školy (práce s mapou)  

7. OVO pokračuje v 8. r.   

8. Žák hodnotí své bydliště 

v rámci vyššího celku ČR 

Zeměpisná poloha, Kraje ČR   

9. OVO splněn v 8. roč.   

23. Žák hodnotí na 

přiměřené úrovni přírodní, 

hospodářské a  

kulturní poměry místního 

regionu, možnosti dalšího 

rozvoje, přiměřeně 

analyzuje 

vazby místního regionu 

k vyšším územním celkům 

6. OVO bude splněn v 8. r.   

7. OVO bude splněn v 8. r.   

8. Žák přiměřeně hodnotí a 

analyzuje postavení místa 

bydliště v rámci ČR 

Územní uspořádání ČR, Kraje ČR Vazba Ov 

Přesah Př 

9. OVO byl ukončen v 8. 

ročníku 

  

24. Žák hodnotí a 

porovnává  

na přiměřené úrovni 

polohu, přírodní poměry, 

přírodní zdroje, lidský a 

hospodářský potenciál 

České republiky 

v evropském a světovém 

kontextu 

6. OVO bude splněn v 8. r.   

7. OVO bude splněn v 8. r.   

8. Žák hodnotí a porovnává 

přírodní hospodářské složky 

ČR s okolními státy 

Zeměpisná poloha, rozloha, 

členitost, přírodní poměry a 

zdroje, obyvatelstvo: 

Rozmístění, odvětvová struktura 
hospodářství 

PT 6.5 C  

Lidské aktivity a 

problémy 

životního prostředí 
Přesah Ch, Př, D 

Přesah Př 

9. OVO byl ukončen v 8. r.   

25. Žák lokalizuje na 

mapách jednotlivé kraje 

České republiky a hlavní 

jádrové a periferní oblasti 

z hlediska osídlení a 

hospodářských aktivit 

6. OVO bude splněn v 8. r.   

7. OVO bude splněn v 8. r.   

8. Žák lokalizuje oblasti na 

mapě 

Krajské členění, územní jednotky, 

státní správa a samospráva,  

Vazba Ov 

9. OVO byl splněn v 8. r.   

26. Žák uvádí příklady 

účasti a působnosti České 

republiky ve světových 

mezinárodních a 

nadnárodních institucích, 

organizacích a integracích 

států 

6. OVO bude splněn v 8. r.   

7. OVO bude splněn v 8. r.   

8. Žák uvádí příklady členství 

ČR v mezinárodních 

organizacích a 
výhody/nevýhody tohoto 

členství 

Přeshraniční spolupráce se 

sousedními státy v euroregionech, 

hospodářské a politické postavení 
ČR v Evropě a ve světě 

PT- 6.3 B 

Objevujeme 

Evropu a svět  
Přesah Aj 

9. OVO byl splněn v 8. r.   

27. Žák ovládá základy 

praktické topografie a 

orientace v terénu 

6. Žák určuje světové strany, 
pracuje s buzolou 

Určování hlavních a vedlejších 
světových stran, zeměpisná 

poloha 

 

7. OVO pokračuje v 9. roč.   

8. OVO pokračuje v 9. roč.   

9. Žák určuje zeměpisnou 

polohu, orientuje se v terénu 
dle mapy 

Souhrnné opakování práce s 

mapou 

 

28. Žák aplikuje v terénu 

praktické postupy při 

pozorování, zobrazování a 

hodnocení krajiny 

6. Žák určuje světové strany 
podle kompasu, orientační 

body v terénu 

Určování světových stran podle 
kompasu, orientační body, směr 

důležitých měst (od ZŠ ) 

 

7. OVO pokračuje v 8. roč.   

8. OVO pokračuje v 8. roč.   

9. Žák aplikuje praktické 

postupy orientace v  
terénu 

Jednoduché panoramatické 

náčrtky krajiny, situační plány, 
schematické náčrtky 

 

29. Žák uplatňuje v praxi 

zásady bezpečného pohybu 

a pobytu v krajině, 

uplatňuje v modelových 

situacích zásady 

bezpečného chování a 

jednání při mimořádných 

událostech 

6. Žák definuje zásady 

bezpečného pobytu a pohybu  

v krajině 

Zásady bezpečného pobytu a 

pohybu  v krajině, uplatňuje 

v modelových situacích zásady 

bezpečného chování a jednání při 

mimořádných událostech 

 

7. OVO pokračuje v 8. roč.   

8. Žák nacvičí chování při 

evakuaci 

Chování a jednání při nebezpečí 

živelních pohrom, modelové 
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situace 

9. Žák uplatňuje zásady 

bezpečného pobytu ve volné 
přírodě v praxi 

Ochrana člověka při 

mimořádných situacích 
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Hudební výchova 
 

 

 

Charakteristika 
 

 Úkolem Hudební výchovy jsou dvě výchovné oblasti: výchova k hudbě (např. 

základní orientace ve světě hudby; pochopení hudebních prostředků, osvojení základních 

pojmů, estetické vnímání a hodnocení hudebních děl) a výchova hudbou (např. kultivace 

osobnosti; poznat umělecky ztvárněný svět, vztah k lidem, pochopení významu hudby 

v životě). 

 

 

 

Obsahové, organizační a časové vymezení 

 

 Základem hudební výchovy jsou činnosti interpretační (pěvecké, rytmické a 

instrumentální), percepční (sluchové a poslechové) a tvořivé. Hudební činnosti rozvíjejí 

celkovou osobnost žáka, jeho hudebnost (hudební schopnosti a hudební dovednosti – 

sluchové, rytmické, pěvecké, intonační, instrumentální, hudebně pohybové, tvořivé a 

poslechové). Vzdělávací obor hudební výchova má významný relaxační charakter.  

V ročnících 1.-8. je časová dotace 1 hodina týdně. Výuka probíhá v učebně Hv nebo 

v kmenových učebnách. 

Využívat budeme vhodných výchovných koncertů, výstav a dalších programů. Žáci 

budou výsledky své práce prezentovat také formou vystoupení při různých slavnostních 

příležitostech.  

 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Výchovné a vzdělávací strategie směřují k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

s cíleným zaměřením na umění a kulturu. 

 

 

Kompetence k učení 

 

Vedeme žáka k uplatňování jeho hlasového potenciálu při sólovém či skupinovém zpěvu, k 

rozvíjení instrumentálních dovedností při sborové hře a doprovodech i dovedností 

pohybových při tanci a pohybovém doprovodu hudby. Náplň hodin Hudební výchovy 

doplňují i žáci prostřednictvím připravených hudebních referátů. Učíme žáky vyhledávat 

potřebné informace z různých informačních zdrojů. Při vyhledávání a třídění informací 

vedeme žáky k samostatnosti. Uplatněním deduktivních metod, prací ve skupinách či 

problémovými úlohami (doplnění rytmu, křížovky s hudební tématikou, zařazení skladby do 

slohového období, aj.) rozvíjíme logické myšlení žáků, jejich schopnost použít nabyté znalosti 

a dovednosti. Při práci s informacemi vedeme žáky ke správnému užívání odborných termínů, 

znaků a symbolů.  
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Kompetence k řešení problémů 

 

Učíme  žáky na základě jejich zážitků a získaných znalostí vytvářet kritický náhled na 

současnou českou i světovou hudební scénu. Zadáváním problémových úloh učíme žáky 

správně nacházet a formulovat problém. Učíme žáky prezentovat výsledky své práce 

písemnou, ústní formou s důrazem na schopnost sebehodnocení. 

 

 

 

Kompetence komunikativní 

 

Přípravou referátů, didaktickými hrami a  prací ve skupině učíme žáky formulovat své 

myšlenky a názory v logickém sledu. Vyžadujeme, aby se vyjadřovali výstižně, souvisle a 

kultivovaně v písemném i ústním projevu. Učíme je vhodně reagovat na názory druhých lidí, 

zapojujeme je do diskuse formou připravených i nepřipravených otázek. Snažíme se rozvíjet v 

žácích schopnost argumentovat vhodnými připomínkami.  

 

 

Kompetence sociální a personální 

 

Vedeme žáka, aby účinně spolupracoval ve skupině formou týmové spolupráce a pod 

vedením vyučujícího realisticky hodnotil své schopnosti pomocí srovnávání své práce i práce 

ostatních. Učíme žáky vystihnout své pocity, nálady při poslechu hudby a podělit se o ně 

s ostatními žáky. Posilujeme u žáků zdravé sebevědomí, fantazii, originalitu a dovednost 

realisticky zhodnotit své schopnosti. Učíme žáky vzájemné spolupráci i přes vzájemné 

odlišnosti, rozvoji komunikace, diskusi a asertivnímu chování. 

 

 

Kompetence občanské 

 

Vedeme žáky k aktivnímu zapojení do kulturního dění formou divadelních představení a 

koncertů. Poslechem cizí hudby seznamujeme žáky se životem a názory jiných národů a ras a 

k tomu, aby je respektovali. Využíváme metody dramatické výchovy, skupinové práce. 

Diskutujeme se žáky o aktuálním hudebním dění, rozvíjíme jejich zájem o veřejné záležitosti. 

Organizujeme hudební představení (školní divadlo, atd.).  

 

 

Kompetence pracovní 

 

V hodinách Hudební výchovy učíme žáky vypěstovat si pracovní návyky přehledným a 

úpravným vedením sešitů, rozvržením pracovní plochy a jejího využití, udržováním pořádku 

na svém místě i ve třídě. Vedeme žáky ke správnému používání hudebních nástrojů při hraní 

instrumentálních doprovodů a k dodržování hygienických zásad. Utváříme u žáků schopnosti 

plánovat a provádět jejich pracovní činnosti a získané vědomosti dále zpracovávat a 

vyhodnocovat. 
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Průřezová témata 

 

Osobnostní  a sociální výchova 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Psychohygiena 

 Kreativita 

 Komunikace 
 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 Evropa a svět nás zajímá 

 

Multikulturní výchova 

 Kulturní diference 

 Lidské vztahy 

 Etnický původ 

 Multikulturalita 
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Hudební výchova – 1. stupeň (1. období) 
 

Očekávaný výstup 

ŠVP 
Roč. Školní výstupy Učivo 

Přesahy, vazby, 

PT 

1. Žák zpívá na 

základě svých dispozic 

intonačně čistě a 

rytmicky přesně v 

jednohlase 

1. Žák rozlišuje mluvenou řeč a 
zpěv. Nacvičuje správné pěvecké 

dýchání. Na základě svých 

dispozic napodobuje 

jednoduchou melodii písně 
v rozsahu c1-a1 

Žák rozlišuje mluvenou řeč a 
zpěv. Nacvičuje správné pěvecké 

dýchání. Na základě svých 

dispozic napodobuje jednoduchou 

melodii písně v rozsahu c1-a1 

 

2. Žák na základě svých schopností 
zpívá písně v rozsahu c1-h1. Na 

základě tóniky zazpívá 1. a 5. 

stupeň. Při zpěvu sleduje grafický 

záznam melodie. Pozná, zda 
melodie stoupá či klesá. Vyjádří 

průběh melodie pohybem ruky. 

Zpívá silně a slabě, zesiluje a 

zeslabuje. 

Rozvíjení hlavového tónu, 
rozšiřování hlasového rozsahu 

(c1-h1), procvičování správné 

výslovnosti, volný nástup 1. a 5. 

stupně (nácvik opěrných písní 
Kočka leze dírou a To je zlaté 

posvícení), vokální hry (ozvěna, 

otázka a odpověď, melodizace 

jména atd.) 
Sledování jednoduchého 

grafického záznamu melodie, 

vyjádření pohybu melodie rukou. 

Zesilování – zeslabování. 

 

3. Žák se při zpěvu správně 

nadechuje, na základě svých 
schopností zpívá v rozsahu c1 – 

c2. Na základě tóniky zazpívá 

volný nástup 3.stupně v dur. 

Melodizuje dětská říkadla. 
Správně umístí do notové osnovy 

noty c1-a1. 

Dýchání v pauze a mezi frázemi. 

Pěvecké dělení slov, sjednocování 
hlasového rozsahu c1-c2, volný 

nástup 3. stupně (opěrná píseň 

Maličká su). Jednoduchý kánon. 

Melodie postupující v krocích a 
skocích, melodizace textu 

v rozsahu sexty. Grafický záznam 

melodie – rozlišování not c1-a1, 

houslový klíč. 

 

2. Žák rytmizuje a 

melodizuje 

jednoduché texty, 

improvizuje v rámci 

nejjednodušších 

hudebních forem. 

1. Žák rozpozná nástroje Orffova 

instrumentáře. Na základě 
nápodoby zahraje jednoduché 

rytmické doprovody. Na základě 

svého rytmického cítění se pokusí 

sám doprovodit jednoduchou 
píseň. 

Hra na ozvěnu („Zatleskej po 

mě…“).Seznámení s nástroji 
Orffova instrumentáře, poznávání 

těchto nástrojů. Hra jednoduchých 

doprovodů ve 2/4 a ¾ taktu. 

 

2. Žák pozná a zapíše notu 
čtvrťovou, půlovou a osminovou, 

pomlku čtvrťovou a osminovou. 

Hraje doprovody ve 2/4 a ¾ taktu 

na rytmické nástroje. Rytmizuje a 
melodizuje krátká (dvouveršová) 

říkadla. 

Nota čtvrťová, osminová, půlová. 
Pomlka čtvrťová a osminová. 

(Používání rytmických slabik tá, 

ty-ty, táá…) 2/4 a ¾ takt. Hra 

jednoduchých doprovodů podle 
grafického záznamu. Rytmický 

kánon. Hra melodických 

doprovodů s využitím 1.a 5. 

stupně. 
Rytmizace a melodizace říkadel. 

 

3. Žák čte a hraje záznamy ve 2/4, 

¾ a 4/4 taktu. Hraje dvoutaktové 

mezihry ke zpěvu spolužáků. 

Notová osnova, taktová čára. Nota 

celá, pomlka půlová. 4/4 takt. 

Mezihra. 

 

3. Žák využívá 

jednoduché hudební 

nástroje 

k doprovodné hře. 

1. Žák správně používá nástroje 

Orffova instrumentáře. 

Technika hry na nástroje Orffova 

instrumentáře. Hra 

nejjednodušších doprovodů ve 2/4 
a ¾ taktu. 

 

2. Žák hraje samostatně doprovody 
ve 2/4 a ¾ taktu.  

Hra doprovodů ve 2/4 a ¾ taktu. 
Melodické doprovody s využitím 

1. a 5. st., ostatní kameny 

odstraníme. 

 

3. Žák hraje doprovody ve 2/4 a ¾ 

taktu podle notového záznamu. 

Hra doprovodů s využitím 

notového záznamu. 

 

4. Žák reaguje 

pohybem na znějící 

1. Žák spontánně reaguje na hudbu 

pohybem. Vyjadřuje tempo a 

Pohyb podle hudby na místě, 

vpřed i vzad ve 2/4 taktu, 

Vazba Vv (1.r) 

Vazba Tv (1.r) 
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hudbu, pohybem 

vyjadřuje metrum, 

tempo, dynamiku, 

směr melodie. 

vlastní zážitek z hudby. pohybové vyjádření vlastností 
tónu, tempa  a zážitku z hudby. 

2. Žák zvládne poskočný krok 
jednotlivě a ve dvojici. Vyjadřuje 

pohybem těla pohyb melodie. 

Poskočný krok, držení rukou při 
tanečním pohybu. Kvapík 

jednotlivě i ve dvojici. Pohybové 

vyjádření pohybu melodie. 

Vazba Tv (2.r) 

3. Žák realizuje chůzi a tanec ve 

dvoudobém rytmu. Nacvičuje 

pohyb ve ¾ taktu na místě, vpřed 

a vzad. 

Dvoudobá chůze a tanec 

v průpletu, přísuvný krok. Pohyb 

podle hudby ve ¾ taktu. 

Vyjádření charakteru hudby. 

 

5. Žák rozlišuje 

jednotlivé kvality 

tónů, rozpozná 

výrazné tempové a 

dynamické změny 

v proudu znějící 

hudby. 

1. Žák rozlišuje délku a výšku tónů, 
určí, zda je hudba pomalá/rychlá, 

veselá/smutná. 

Zvuk a tón, řeč a zpěv. 
Rozlišování kvality tónů: dlouhý – 

krátký, hluboký – vysoký, silný – 

slabý. Rozlišování dynamiky: 

silně – slabě, tempa: pomalu – 
rychle, charakteru hudby: vesele – 

smutně. 

 

2. Žák rozlišuje hudbu tichou a 

hlasitou, zesiluje a zeslabuje. 

Vyjádří slovy i pohybem tempo 

hudby. 

Pojmy p – mf – f, zesilování a 

zeslabování, zpomalování – 

zrychlování. Vokální a 

instrumentální hry s využitím 
crescenda a decrescenda. 

 

3. Žák popíše vlastnosti znějící 
hudby. 

Rozlišování hudby veselé, 
smutné, rozvážné, mírné, živé,… 

výběr hudby k různým 

příležitostem. 

 

6. Žák rozpozná 

v proudu znějící 

hudby některé 

hudební nástroje, 

odliší hudbu vokální, 

instrumentální a 

vokálně 

instrumentální. 

1. Žák rozlišuje zpěv a hru na 

hudební nástroje. Pozná hlas 

mužský, ženský a dětský. Pozná 
některé hudební nástroje. 

Hlas mužský, ženský a dětský. 

Rozlišování hry na zobcovou 

flétnu, klavír, housle a kytaru. 
Poslech české státní hymny. 

 

2. Žák rozlišuje hudbu 
instrumentální a vokálně-

instrumentální. V proudu hudby 

rozpozná některé hudební 

nástroje. Poznává nástroje hrající 
sólo. 

Hudba vokální, instrumentální a 
vokálně instrumentální. Poslech 

dětského sboru á capella, poslech 

zpěvu s doprovodem. Rozlišování 

hry na trubku, klarinet, pozoun, 
kontrabas, buben. 

 

3. Žák rozlišuje hudební nástroje a 
rozděluje je podle druhů. 

Seznámení s dalšími hudebními 
nástroji (violoncello, akordeon, 

tuba, cembalo…). Poslech hudby 

ke slavnostním příležitostem, 

menuetu a rockové hudby. 
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Hudební výchova – 1. stupeň (2. období) 
 

Očekávaný výstup ŠVP Roč. Školní výstupy Učivo 
Přesahy, 

vazby, PT 

1. 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. 

 

4. Žák uplatňuje při zpěvu 
pěvecké dýchání, prodlužuje 

výdech. Na základě svých 

schopností zpívá intonačně 

čistě a rytmicky přesně. 
Osvojuje si dovednosti 

potřebné ke zpěvu dvojhlasu. 

Sjednocování hlasového rozsahu (c1 – 
d2) prodlužování výdechu, vázání 

tonů. Průprava pro dvojhlas. volný 

nástup 8.stupně a spodního 5.stupně. 

 

5. Žák rozšiřuje na základě 

svých schopností svůj 

hlasový rozsah, osvojí si 

lidový dvojhlas. 

Rozšiřování hlasového rozsahu (h – 

d2), střídavý dech. volný nástup 4.a 

7.stupně.Lidový dvojhlas. 

 

2. Žák realizuje podle 

svých individuálních 

schopností a dovedností 

(zpěvem, hrou, tancem, 

doprovodnou hrou) 

jednoduchou melodii či 

píseň zapsanou pomocí 

not. 

4. Žák sleduje notový zápis 

jednoduché lidové písně. Na 
základě svých dispozic ho 

realizuje zpěvem nebo hrou 

na Orffovy melodické 

nástroje. 

Repetice. osminová a čtvrťová nota 

s tečkou, G-klíč, noty h1, c2, d2. 
Předznamenání: bé, křížek. 

Hra lidových písní na orffovské 

hudební nástroje, doprovod dvěma 

tóny. 

 

5. Žák realizuje jednoduché 

písně v dur i moll pomocí 
notového zápisu. 

Celý tón a půltón. noty h a e2, 

skupiny not osminových a 
šestnáctinových. hra písní na Orffovy 

nástroje v dur v rozsahu oktávy, 

v moll v rozsahu sexty. 

 

3. Žák využívá na základě 

svých hudebních 

schopností a dovedností 

jednoduché popřípadě 

složitější hudební nástroje 

k doprovodné hře i 

k reprodukci 

jednoduchých motivů 

skladeb a písní. 

4. Žák využívá Orffovy nástroje 

ke hře předehry, mezihry a 

dohry. 

Doprovody dvěma tóny na nástroje 

melodické a ad lib. na rytmické. Hra 

čtyřtaktové předehry, mezihry a 
dohry. 

 

5. Žák se pokouší reprodukovat 
jednoduchý motiv skladby 

rytmicky či melodicky. 

 

Doprovod písní tónikou a 
dominantou. Reprodukce 

jednoduchých melodických a 

rytmických motivů. 

Vazba Vv (5.r) 

4. Žák rozpozná hudební 

formu jednoduché písně či 

skladby. 

 

4. Žák rozpoznává dvojdílnost  

v hudbě. 

Dvojdílnost v hudbě (a,b) 

 

 

5. Žák rozpoznává dvojdílnost a 

trojdílnost v hudbě. 

Dvojdílnost a trojdílnost v hudbě (a,b: 

a,b,a), rondo 

 

5. Žák vytváří v rámci 

svých individuálních 

dispozic jednoduché 

předehry, mezihry a dohry 

a provádí elementární 

hudební improvizace. 

4. Žák samostatně vytváří 

předehru a dohru. 

Tvořivé hudební hry s rozsahem 

oktávy a s využitím durového a 

mollového tónorodu. 

 

5. Žák na základě svých 

dispozic provádí jednoduché 

improvizace. 

Sledování vztahu předehry, mezihry a 

dohry, ukončenost, jednoduché 

variace a improvizace. 

Vazba Čj (4.r) 

6. Žák rozpozná v proudu 

znějící hudby některé 

z užitých hudebních 

výrazových prostředků, 

upozorní na 

metrorytmické, tempové, 

dynamické a zřetelné 

harmonické změny. 

4. Žák rozpozná v hudbě 

výraznou tempovou či 
dynamickou změnu. 

Rozlišování melodie od doprovodu, 

odlišování durového a mollového 
tónorodu, rozlišování hudebních 

nástrojů. Poslech pěveckého sboru. 

Poslech písně lyrické, žertovné a 

hymnické, pochod, polka, valčík. 

 

5. Žák rozpoznává užité 

výrazové prostředky 
v různých typech hudby. 

Rozlišování hudby polyfonní a 

homofonní, lidová kapela, symfonický 
orchestr, swingová a rocková hudba. 

 

7. Žák ztvárňuje hudbu 

pohybem s využitím 

tanečních kroků, na 

základě individuálních 

schopností a dovedností 

vytváří pohybové 

improvizace. 

4. Žák využívá při tanci 
polkový krok. Samostatně 

vytváří pohybové 

improvizace. 

kroky se zhoupnutím ve ¾ taktu, 
vyjádření emocionálního zážitku 

z hudby, taktování na dvě a tři doby. 

Polka. Etnická hudba. 

 

5. Žák si osvojí alespoň jeden 

regionální lidový tanec. 
Účastní se skupinového 

vyjádření hudby pohybem. 

Skupinové pohybové vyjádření 

hudby. Pohybové prvky menuetu a 
regionálního lidového tance. Moderní 

společenské tance. Etnické tance. 
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Hudební výchova – 2. stupeň 
 

Očekávaný výstup 

ŠVP 
Roč. Školní výstupy Učivo 

Přesahy, vazby, 

PT 

1. Žák využívá své 

individuální 

schopnosti a 

dovednosti při 

hudebních aktivitách 

6. Žák se dle svých individuálních 
schopností účastní hudebních 

aktivit. 

 

Hlasový výcvik 
Intonační výcvik 

Rytmický výcvik 

Improvizace, instrumentální činnosti 

Sluchová analýza 
Hudebně pohybové činnosti 

PT-6.1 A  
Rozvoj 

schopností 

poznávání 

7. Žák se aktivně podílí na všech 

hudebních aktivitách. 

 

 

8. Žák samostatně rozvíjí své 

hudební aktivity. 

PT-6.1 E  

Kreativita 
Vazba Čj(6.–9.r) 

2.  Žák uplatňuje 

získané pěvecké 

dovednosti a návyky 

při zpěvu i při 

mluvním projevu 

v běžném životě; zpívá 

dle svých dispozic 

intonačně čistě a 

rytmicky přesně 

v jednohlase i 

vícehlase, dokáže 

ocenit kvalitní vokální 

projev druhého. 

 

6. Žák uplatňuje získané pěvecké 
dovednosti a návyky při zpěvu, 

orientuje se v rytmickém 

notovém zápisu. 

Hlasový výcvik 
- pěvecký tón s hlavovou rezonancí 

- hlasová hygiena 

- správná artikulace 

Rytmický výcvik 
- opakování na prvním stupni 

probraných rytmů ve čtvrťových 

taktech 

 

7. Žák uplatňuje získané pěvecké 

dovednosti a návyky při zpěvu i 

při mluvním projevu v běžném 
životě; zpívá dle svých dispozic 

intonačně čistě a rytmicky 

přesně v jednohlase i vícehlase. 

Hlasový výcvik 

- rozšiřování hlasového rozsahu 

- hlasová nedostatečnost a některé 
způsoby její nápravy 

- jednohlas a jednoduchý dvojhlas 

(kánon) 

- dělení zpěvních hlasů 
Intonační výcvik 

Rytmický výcvik 

 

8. Žák uplatňuje získané pěvecké 

dovednosti a návyky při zpěvu i 

při mluvním projevu v běžném 

životě; zpívá dle svých dispozic 
intonačně čistě a rytmicky 

přesně v jednohlase i vícehlase, 

dokáže ocenit kvalitní vokální 

projev druhého. 

Hlasový výcvik 

- mutace 

- rozšiřování hlasového rozsahu 

- vícehlasý zpěv 
- techniky vokálního projevu (zpěváci 

nonartificiální hudby) 

Rytmický výcvik 

 

3. Žák reprodukuje 

na základě svých 

individuálních 

hudebních schopností 

a dovedností různé 

motivy, témata i části 

skladeb, vytváří a volí 

jednoduché 

doprovody, provádí 

jednoduché hudební 

improvizace. 

6. Žák zopakuje předzpívaný či 

předehraný tón, vokálně a 
instrumentálně reprodukuje 

předehraná či předzpívaná 

témata, volí jednoduché 

doprovody. 

Orffovský instrumentář 

Hra na hudební nástroje 
 

 

7. Žák reprodukuje na základě 

svých individuálních hudebních 
schopností a dovedností různé 

motivy a témata, podílí se na 

vytváření jednoduchých 

doprovodů, provádí jednoduché 
hudební improvizace. 

Vyjadřování hudebních i nehudebních 

představ a myšlenek pomocí 
hudebního nástroje 

Reprodukce tónů oktávy 

jednočárkované, dvoučárkované a 

malé 

PT-6.1D  

Psychohygiena 
 

 

8. Žák reprodukuje na základě 
svých individuálních hudebních 

schopností a dovedností různé 

motivy, témata i části skladeb, 
vytváří a volí jednoduché 

doprovody, provádí jednoduché 

hudební improvizace. 

Hra na hudební nástroje 
Reprodukce tónů ze všech tří 

středních oktáv 

PT-6.1 E  
Kreativita 

 

4. Žák realizuje podle 

svých individuálních 

schopností a 

dovedností písně a 

skladby různých stylů 

a žánrů 

6. Žák se orientuje v zápise 

tonálních diatonických melodií, 

pracuje s rytmickými 
stavebnicemi. 

notový diktát, pomlky  

7. Žák využívá notový zápis 
skladeb k vytváření hudební 

notový diktát 
orientace v notovém záznamu vokální 
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představy a jako oporu při 
realizaci písně 

skladby 

8. Žák se orientuje v zápise písní a 
skladeb různých stylů a žánrů, 

tyto písně či skladby na základě 

individuálních schopností a 

získaných dovedností svým 
způsobem realizuje. 

Reprodukce tónů, zachycování rytmu 
popřípadě i melodie zpívané písně 

pomocí grafického záznamu 

 
 

5.  Žák rozpozná 

některé z tanců 

různých stylových 

období, zvolí vhodný 

typ hudebně 

pohybových prvků 

k poslouchané hudbě 

a na základě 

individuálních 

hudebních schopností 

a pohybové vyspělosti 

předvede 

jednoduchou 

pohybovou vazbu. 

6. Žák rozpozná některé lidové 

tance, pohybem vyjadřuje 

metrum, tempo, dynamiku, 

směr melodie. 

Tanec, lidové tance  

7. Žák k vybraným tancům zvolí 

vhodný typ hudebně 

pohybových prvků, orientuje se 
v typech tanců. 

Druhy a dělení tanců, rytmus, tempo, 

pohybové etudy, taktování 

(dvou/tří/čtyřčtvrťový takt, změny 
dynamiky a tempa), hudebně 

výrazové prostředky 

PT-6.4 A 

Kulturní 

diference 
 

8. Žák rozpozná některé z tanců 

různých stylových období 

(včetně nonartificiální hudby), 

na základě individuálních 
schopností předvede 

jednoduchou pohybovou vazbu. 

Pohybové vyjádření hudby 

v návaznosti na sémantiku hudebního 

díla, orientace v prostoru (paměťové 

uchování a reprodukce pohybů) 

 

6. Žák se orientuje 

v proudu znějící 

hudby, vnímá užité 

hudebně výrazové 

prostředky a 

charakterizuje 

sémantické prvky, 

chápe jejich význam 

v hudbě a na základě 

toho přistupuje 

k hudebnímu dílu 

jako k logicky 

utvářenému celku. 

6. Žák upozorní na změny 

v tempu, rytmu, dynamice a 

harmonii, rozpozná v proudu 

znějící hudby některé hudební 
nástroje a umí je pojmenovat. 

Tempo, rytmus, dynamika, harmonie, 

melodie, barva; nástroje 

symfonického orchestru, některé 

lidové nástroje 

 

7. Žák se orientuje v některých 
základních hudebních formách. 

Nejčastější polyfonní a homofonní 
hudební formy 

 

8. Žák analyzuje základní hudebně 
výrazové prostředky skladby, 

její strukturu, slohově a stylově 

skladbu zařadí, kriticky 

posuzuje umělecký význam 
daného díla.   

Historická slohová období v hudbě 
Vývoj nonartificiální hudby  

Významní světoví a čeští skladatelé a 

další hudební osobnosti 

 

7.  Žák zařadí na 

základě 

individuálních 

schopností a 

získaných vědomostí 

slyšenou hudbu do 

stylového období a 

porovnává ji 

z hlediska její slohové 

a stylové příslušnosti 

s dalšími skladbami. 

6. Žák v artificiální skladbě 
rozezná inspiraci lidovou 

hudbou. 

Lidová hudba jako inspirace 
skladatelů vážné hudby 

 

7. Žák zařadí základní hudební 

formy do stylových období. 

Nejčastější hudební formy  

8. Žák zařadí slyšenou hudbu do 

stylového období a porovnává ji 

z hlediska její slohové a stylové 

příslušnosti s dalšími 
skladbami. 

Historická slohová období v hudbě 

Významné světové  a české hudební 

osobnosti 

PT-6.4 D 

Multikulturalita 

Vazba D (7.-9. r) 

PT-6.6 E 
Fungování a vliv 

médií ve 

společnosti 

8.  Žák vyhledává 

souvislosti mezi 

hudbou a jinými 

druhy umění. 

 

6. Žák vnímá lidovou píseň jako 

součást ústní lidové slovesnosti. 

Lidová hudba, sběratelé lidových 

písní, melodram 

 

7. Žák komplexně vnímá 

rozsáhlejší scénické dílo. 

Muzikál, opera  

8. Žák samostatně uvádí příklady 

významných hudebních počinů 

v životě národa, uvědomuje si 
vliv sdělovacích prostředků na 

ovlivňování vkusu posluchačů, 

uplatňuje aktivní zájem o různé 
oblasti kulturního dění 

Význam hudby v životě národa a 

jedince, média, hudební průmysl 

Aktuální kulturní události, 
posluchačský vkus 
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Výtvarná výchova 
 

 

 

Charakteristika  
 

Výtvarná výchova jako předmět je součást procesu rozvoje estetických vztahů žáků ke 

skutečnosti i k umění. Výtvarná výchova přistupuje k vizuálně obraznému vyjádření nikoliv 

jako k pouhému přenosu reality, ale jako k prostředku, který se podílí na způsobu jejího 

přijímání a zapojování do procesu komunikace. Výuka výtvarné výchovy je postavena na 

tvůrčích činnostech. Výtvarné činnosti rozvíjejí tvořivost, smyslovou citlivost, fantazii, 

estetické cítění, podněcují a uspokojují potřeby žáků uplatňovat svou subjektivitu                     

a vyjadřovat se k různým tématům, situacím a prožitkům mimoslovními prostředky, barvou, 

tvarem, uspořádáním nebo akcí a ověřují si účinek svého sdělení na okolí. Vzdělávání ve 

Výtvarné výchově vede žáka k pochopení umění jako specifického způsobu poznání                

a k užívání jazyka umění jako svébytného prostředku komunikace. Pro výtvarnou výchovu je 

nutné spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu a tolerantní přístup                    

k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti i  kulturním projevům a potřebám 

různorodých skupin, národů a národností. 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

Na I. stupni je časová dotace v 1.-3. ročníku 1 hodina týdně, ve 4. – 5. ročníku 2 

hodiny týdně. 

Na II. stupni je časová dotace v 6. – 8. ročníku 2 hodiny týdně ( 90 minutový blok) a 

v 9. ročníku 1 hodina týdně. 

Výuka probíhá zpravidla ve třídách, při realizaci některých témat lze využít práce 

v plenéru. V rámci předmětu navštěvují žáci různé instituce, např. galerie a muzea, kde 

mohou žáci nejen získávat nové informace, ale též tvořivě pracovat. Některá témata mohou 

být rozpracována  do krátkodobých výtvarných projektů nebo řad. Žáci používají především 

vlastní vybavení, které si udržují v pořádku, ale také materiální a technické prostředky školy a 

nakládají s nimi podle pokynů učitele. Předmět Výtvarná výchova přináší mnoho možností ke 

spolupráci s ostatními předměty, čímž si žáci daleko lépe upevňují a tříbí získané informace a 

vědomosti. Učitel vede žáky i ke spolupráci na různých školních projektech. 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Kompetence k učení 

 

Učitel žáky vede k tomu aby vyjadřovali své představy různými výtvarnými prostředky 

tvořivým způsobem. V 1. – 3. ročníku převládá spontánnost, bezprostřednost výtvarného 

projevu dítěte. 

Učitel posiluje sebevědomí žáka, využívá a rozvíjí jeho fantazii. Podporuje žákovo výtvarné 

vyjadřování, podněcuje zájem o výtvarnou práci vhodnou motivací.  

Učitel podporuje žáky v účasti na různých soutěžích. 

Ve 4. – 5. ročníku začíná být dětská fantazie korigována rozvíjejícím se intelektem. Učitel 

podněcuje žáky k uvědomělejší výtvarné práci. Jejich výpověď o vztazích k okolnímu světu je 

stále bezprostřední.  
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Na druhém stupni učitel vede žáky, aby dále rozvíjeli svůj výtvarný projev, který začíná být 

stále více ovlivňován jejich intelektem. Učitel žáky motivuje k samostatné práci, zadává jim 

úkoly umožňující individuální tvořivý přístup každého žáka s využitím všech znalostí a 

dovedností již získaných ve výtvarné výchově i v jiných předmětech. Stanovuje jasná 

pravidla, která v hodnocení zohledňuje. Učitel podporuje žáky, aby se podíleli se na 

prezentaci vlastní práce v prostorách školy, a k účasti v různých soutěžích. 

 

 

Kompetence komunikativní 

 

Učitel dává žákům prostor pro vyjádření pocitů. 

Při hodnocení učitel žáky povzbuzuje k mluvení, dává jim prostor k vyjádření pocitů, 

sebehodnocení a vyjádření vlastního názoru. Podporuje diskusi mezi žáky a umění přistoupit 

na názory ostatních.  

 

 

Kompetence sociální a personální 

 

Učitel zadává práci individuální i ve skupinách. Podporuje u žáků schopnost spolupracovat na 

zadaném úkolu.  

 

 

Kompetence občanské 

Učitel žáky motivuje k účasti na uměleckých aktivitách, vede je k poznávání našich tradic, 

kulturních a duchovních hodnot. 

 

 

Kompetence pracovní 

 

Učitel směřuje žáky k organizaci a plánování práce, výběru vhodných pomůcek a 

vlastního postupu v rámci zadání. Vede žáky k vědomí odpovědnosti za kvalitu vykonané 

práce. Při práci v terénu učitel žáky učí zvládat změnu prostředí a podmínek.  

Učitel podporuje žáky, aby se podíleli se na prezentaci vlastní práce v prostorách 

školy, a k účasti v různých soutěžích.  

 

 

Průřezová témata: 

  

Osobnostní a sociální výchova 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Kreativita 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 

 

Výchova demokratického občana 

 Formy participace občanů v politickém životě 

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 Evropa a svět nás zajímá 
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Multikulturní výchova 

 Kulturní diference 

 Lidské vztahy 

 Etnický původ 

 Multikulturalita 
 

Mediální výchova 

 Vnímání autora mediálních sdělení 

 Etnický původ 
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 Výtvarná výchova - 1. stupeň (1. období)  
     
Očekávaný výstup 

ŠVP 

Roč. Školní výstupy Učivo Přesahy, vazby, 

PT 

1. Žák rozpozná a 

pojmenovává 

prvky vizuálně 

obrazného 

vyjádření (linie, 

tvary, objemy, 

barvy, objekty), 

porovnává je a 

třídí na základě 

odlišností 

vycházejících 

z jeho zkušeností, 

vjemů, zážitků a 

představ. 

1.  Žák vyhledává a pozoruje prvky 

vizuálně obrazného vyjádření, 

pojmenuje je. 
 

 

 

 
Žák rozlišuje pojem malba a kresba. 

Prvky vizuálně obrazného vyjádření – 

linie, tvary, objemy,  světlostní a 

barevné kvality, textury – jejich 
jednoduché vztahy (podobnost, 

kontrast, rytmus) 

základní prostředky kresby a malby. 

 

2. Žák se vyjadřuje prvky vizuálně 
obrazného vyjádření. 

Prvky vizuálně obrazného vyjádření – 
linie, tvary, objemy,  světlostní a 

barevné kvality, textury – jejich 

jednoduché vztahy (podobnost, 

kontrast, rytmus). 

 

3. Žák rozpoznává, pojmenovává a 

třídí prvky vizuálně obrazného 
vyjádření na základě vlastních 

zkušeností, vjemů, zážitků a 

představ. 

Prvky vizuálně obrazného vyjádření – 

linie, tvary, objemy,  světlostní a 
barevné kvality, textury – jejich 

jednoduché vztahy (podobnost, 

kontrast, rytmus). 

 

2. Žák v tvorbě 

projevuje své 

vlastní zkušenosti; 

uplatňuje při tom 

v plošném i 

prostorovém 

uspořádání linie, 

tvary, objemy, 

barvy, objekty a 

další prvky jejich 

kombinace. 

 

1. Žák experimentuje s barvami. 

Žák rozezná barvy studené a teplé. 

Žák volně experimentuje s linkou, 
tvarem nebo obrysem. 

Žák rozezná základní geometrické 

tvary, umisťuje je v ploše, 

prostorové tvary užívá v prostoru. 

Žák užívá rytmické řešení plochy a 

prostoru s využitím jednoduchých 

prvků. 

Zapouštění, míchání, překrývání barev. 

Linie jako východisko kresby náhodné, 

záměrné. 
Vlastnosti tvarově proměnlivých 

materiálů, 

objem – modelování. 

Vztahy prvků vizuálně obrazného 

vyjádření. 

 

 

 
 

 

 

 

2. Žák odhaluje vlastnosti barev. 

Žák pojmenuje primární a 

sekundární barvy. 
Žák osvojuje si dovednosti při práci 

linií, vhodně používá druhy čar. 

Žák používá geometrické tvary a 

tělesa v plošné a prostorové tvorbě. 
Žák navrhne rytmické řešení plochy 

a prostoru s využitím jednoduchých 

prvků. 

Barvy krycí, transparentní, řídké, husté. 

Spektrální kruh. 

Druhy linií, výrazové prostředky – 
přítlak, křížení, zhušťování, zřeďování 

... 

Kombinace a rozmístění prvků v ploše, 

prostoru, proporční vztahy. 
Vztahy prvků vizuálně obrazného 

vyjádření. 

 

3. Žák používá primární barvy pro 

míchání barev sekundárních. 

Žák užívá znalostí o vlastnostech 
barev. 

 

Žák se vyjádří různými druhy linií, 

porovnává jejich výrazové 
prostředky. 

Žák navrhne a vybere rytmické 

řešení ploch a prostoru s využitím 

jednoduchých prvků. 

Spektrální kruh, kontrast 

míchání barev. 
Vlastnosti barev – kryvost, konzistence, 

působení barev studených a teplých. 

Druhy linií, výrazové prostředky – 

přítlak, křížení, zhušťování, zřeďování, 
… . 

Uspořádání objektů do celků 

vztahy prvků vizuálně obrazného 

vyjádření. 

 

3. Žák vyjadřuje 

rozdíly při 

vnímání událostí 

různými smysly a 

pro jejich vizuálně 

obrazné vyjádření 

volí vhodné 

prostředky. 

1. Žák vyjadřuje prožitky, atmosféru. 

 
 

 

 
 

Žák  rozvíjí prostorové schopnosti, 

snaží se o realistické zachycení 

skutečnosti.  

 

Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, 

nálad, fantazie, představ a osobních 
zkušeností – manipulace s objekty, 

pohyb těla a jeho umístění v prostoru, 

akční tvar malby a kresby 
přístup k vizuálně obrazným 

vyjádřením – hledisko jejich vnímání 

(vizuální, baltické, statické, 

dynamické), hledisko jejich motivace 

(fantazijní, založené na smyslovém 

vnímání). 

 

2. Žák se učí  zachytit proporce Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů,  
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postavy v prostoru či ploše. 
 

 

 

Žák určí základní pravidla 
kompozice. 

Žák vystihne základní proporce, 

tvar, barvu předmětu i jeho pozadí. 

 

 

nálad, fantazie, představ a osobních 
zkušeností – manipulace s objekty, 

pohyb těla. 

Předměty kolem nás. 

Přístup k vizuálně obrazným 
vyjádřením – hledisko jejich vnímání 

(vizuální, baltické, statické, 

dynamické), hledisko jejich motivace 

(fantazijní, založené na smyslovém 

vnímání). 

3. Žák používá nové smyslové 
zážitky, zamýšlí se nad nimi, své 

prožitky výtvarně zachycuje a 

zpracovává. 

Žák se snaží  o zpřesňování při 
vyjádření skutečnosti. 

Žák volí vhodné prostředky pro své 

vizuálně obrazné vyjádření. 

Žák rozumí základním pravidlům 
kompozice. 

Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, 
nálad, fantazie, představ a osobních 

zkušeností. 

Postava, hlava – proporce; obličej – 

výraz. 
Malba, kresba, vyjádření objemu, …. 

Kombinace a rozmístění prvků v ploše, 

prostoru. 

 

4. Žák 

interpretuje podle 

svých schopností 

různá vizuálně 

obrazná 

vyjádření; odlišné 

interpretace 

porovnává se svojí 

dosavadní 

zkušeností. 

 

1. Žák vypráví o svých pocitech 
z konkrétního uměleckého díla. 

Žák pojmenuje různá výtvarná 

vyjádření. 

Žák pozná ilustrace nejznámějších 
ilustrátorů pro děti. 

 
 

Typy vizuálně obrazných vyjádření – 

jejich rozlišení. 

Ilustrace. 

 

2. Žák aktivně procuje s uměleckým 
dílem – hledá různá výtvarná 

vyjádření. 

Typy vizuálně obrazných vyjádření – 
jejich výběr. 

 

 

3. Žák vysvětlí pojmy malířství, 

sochařství, architektura. 

Kontakt s výtvarným uměním.  

5. Žák na základě 

vlastní zkušenosti 

nalézá a do 

komunikace 

zapojuje obsah 

vizuálně 

obrazných 

vyjádření, která 

samostatně 

vytvořil, vybral či 

upravil.  

1. Žák se vyjadřuje k tvorbě své i 

druhých na základě stanovených 

kritérií. 

 

Osobní postoj v komunikaci 

komunikační obsah vizuálně obrazných 

vyjádření – vysvětlování výsledků 

tvorby podle svých schopností. 

 

2. Žák tvoří jednoduchou výtvarnou 

výpověď – zdůvodní své výtvarné 
pojetí, porovná s jinými. 

 

 

 
Žák se vyjadřuje k tvorbě druhých a 

toleruje jejich způsoby výtvarného 

vyjádření. 

 
 

Osobní postoj v komunikaci 

proměny komunikačního obsahu – 
záměry tvorby a proměny obsahu 

vlastních vizuálně obrazných vyjádření  

i děl výtvarného umění. 

Komunikační obsah vizuálně obrazných 
vyjádření – v komunikaci se spolužáky, 

rodinnými příslušníky a v rámci skupin, 

v nichž se pohybuje, vysvětlování 

výsledků tvorby podle svých schopností 
a zaměření. 

 

3. Žák tvoří jednoduchou výtvarnou 
výpověď – zdůvodní a hodnotí své 

výtvarné pojetí. 

 

 
Žák prezentuje své práce, toleruje 

odlišné způsoby výtvarného 

vyjádření. 

Osobní postoj v komunikaci 
proměny komunikačního obsahu – 

záměry tvorby a proměny obsahu 

vlastních vizuálně obrazných vyjádření.   

Komunikační obsah vizuálně obrazných 
vyjádření – v komunikaci se spolužáky, 

rodinnými příslušníky a v rámci skupin, 

v nichž se pohybuje, vysvětlování 

výsledků tvorby podle svých schopností 
a zaměření. 
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Výtvarná výchova – 1. stupeň (2. období) 
 
Očekávaný výstup ŠVP Roč. Školní výstupy Učivo Přesahy, vazby, 

PT 

1. Žák při vlastních 

tvůrčích činnostech 

pojmenovává prvky 

vizuálně obrazného 

vyjádření; porovnává je 

na základě vztahů 

(světlostní poměry, 

barevné kontrasty, 

proporční vztahy a 

jiné). 

4. Žák uplatňuje barevnou 
harmonii a kontrast. 

Žák pracuje s různými druhy 

linií. 

Spektrální kruh. 
 

Druhy linií, výrazové prostředky, 

písmo. 

 

5. Žák pozoruje a vyhledává 

prvky vizuálně obrazného 

vyjádření, pojmenuje je a 
výtvarně vyjádří. 

Prvky vizuálně obrazného vyjádření 

– linie, tvary, objemy, světlostní a 

barevné kvality, textury – jejich 
jednoduché vztahy (podobnost, 

kontrast, rytmus), jejich kombinace 

a proměny v ploše, objemu a 

prostoru. 

 

2. Žák 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.  

4. Žák se učí  uspořádat objekty 

do různých celků. 
 

 

Žák modeluje z různých 

materiálů – hlína, sádra, drát, 
papír.  

Uspořádání objektů do celků – na 

základě jejich výraznosti, velikosti a 
vzájemného postavení ve statickém 

i dynamickém vyjádření. 

Objem a prostor. 

 

 
 

 

 

 

5. Žák navrhne a uspořádá 
kompozici výtvarných objektů. 

Žák při realizaci svého 

výtvarného záměru zvolí 

vhodné prvky vizuálně 
obrazného vyjádření. 

Kompozice, „zlatý řez“. 
 

Prvky vizuálně obrazného vyjádření 

– linie, tvary, objemy, světlostní a 

barevné kvality, textury – jejich 
jednoduché vztahy (podobnost, 

kontrast, rytmus), jejich kombinace 

a proměny v ploše, objemu a 

prostoru. 

 

3. Žák se při tvorbě 

vizuálně obrazných 

vyjádření vědomě 

zaměřuje na projevení 

vlastních životních 

zkušeností i na tvorbu 

vyjádření, která mají 

komunikační účinky 

pro jeho nejbližší 

sociální vztahy. 

4. Žák hledá a využívá výrazové 

možnosti barev a jejich 
kombinace ve volné tvorbě;  

experimentuje s linií a hledá 

její uplatnění; tvoří plošné 

kompozice.  
Žák se při tvorbě vizuálně 

obrazných vyjádření zaměřuje 

na projevení vlastních 

životních zkušeností a na 
tvorbu vyjádření, která mají 

komunikační účinky pro jeho 

nejbližší sociální vztahy. 

Proměny komunikačního obsahu – 

záměry tvorby a proměny obsahu 
vlastních vizuálně obrazných 

vyjádření i děl výtvarného umění. 

Komunikační obsah vizuálně 

obrazných vyjádření. 
Osobní postoj v komunikaci. 

 

PT-6.1 E 

Kreativita  
 

5. Žák hodnotí a využívá 

výrazové možnosti barev a 

jejich kombinace ve volné 
tvorbě i praktickém užití;  

experimentuje s linií a hledá 

její uplatnění; tvoří plošné 

kompozice, používá 

kompoziční postupy a principy.   

Žák při tvorbě vizuálně 

obrazných vyjádření se 

zaměřuje na projevení vlastních 
životních zkušeností a na 

tvorbu vyjádření, která mají 

komunikační účinky pro jeho 
nejbližší sociální vztahy. 

Proměny komunikačního obsahu – 

záměry tvorby a proměny obsahu 

vlastních vizuálně obrazných 
vyjádření i děl výtvarného umění. 

Komunikační obsah vizuálně 

obrazných vyjádření. 

 

Osobní postoj v komunikaci. 

 

4. Žák nalézá vhodné 

prostředky pro vizuálně 

obrazná vyjádření 

vzniklá na základě 

vztahu zrakového 

vnímání k vnímání 

dalšími smysly; 

4. Žák prožívá nové smyslové 
zážitky, zamýšlí se nad nimi a 

své prožitky výtvarně 

zachycuje a zpracovává. 

Smyslové účinky vizuálně 
obrazných vyjádření – umělecká 

výtvarná tvorba, fotografie, film, 

tiskoviny, televize, elektronická 

média, reklama. 
Reflexe a vztahy zrakového vnímání 

k vnímání ostatními smysly. 
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uplatňuje je v plošné, 

objemové i prostorové 

tvorbě.  

5. Žák pracuje se svými 
smyslovými zážitky, zamýšlí se 

nad nimi a nalézá pro ně 

vhodné prostředky pro vizuálně 

obrazná vyjádření. 

Smyslové účinky vizuálně 
obrazných vyjádření – umělecká 

výtvarná tvorba, fotografie, film, 

tiskoviny, televize, elektronická 

média, reklama. 
Uplatnění spontaneity, hledání 

nových kontextů pro uplatnění 

samostatně vytvořených a přejatých 

obrazových znaků, pohyb těla a 

umístění v prostoru. 

 

5. Žák uplatňuje 

osobitost svého vnímání 

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). 

4. Žák zasazuje předměty do 
neobvyklých souvislostí, 

vytváří předměty a souvislosti 

nové. 

 
 

 

 

Žák poznává trendy výtvarného 
umění. 

Typy vizuálně obrazných vyjádření 
– jejich rozlišení, výběr a uplatnění 

– hračky, objekty, ilustrace textů, 

volná malba, skulptura, plastika, 

animovaný film, comics, fotografie, 
… . 

Základy dějin výtvarného umění 

moderní umění – současné trendy. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

5. Žák uplatňuje osobitost svého 

vnímání v přístupu k realitě, 

k tvorbě a interpretaci vizuálně 

obrazného vyjádření; 
Žák svobodně volí a kombinuje 

prostředky pro vyjádření 

nových i neobvyklých pocitů i 

prožitků (včetně prostředků a 
postupů současného výtvarného 

umění). 

Prostředky pro vyjádření emocí, 

pocitů, nálad, fantazie, představ a 

osobních zkušeností . 

Manipulace  s objekty, pohyb těla a 
jeho umístění v prostoru, akční tvar 

malby a kresby. 

 

6. Žák porovnává různé 

interpretace vizuálně 

obrazného vyjádření a 

přistupuje k nim jako 

ke zdroji inspirace. 

4. Žák při práci s uměleckým 

dílem hledá a pojmenovává 

základní obrazotvorné prvky a 

kompoziční přístupy, 
porovnává rozdíly výtvarných 

vyjádření (abstraktní, popisné, 

alegorické, symbolické,...). 

Přístupy k vizuálně obrazným 

vyjádřením – pozorování projevů 

života, až k inspiraci pro vlastní 

tvorbu, konkrétní projevy volného 
umění a užité tvorby, architektury, 

plošné kompozice, práce 

s literaturou zaměřenou na výtvarné 

umění. 

 

5. Žák při práci s uměleckým 

dílem hledá a pojmenovává  a 
objasní základní obrazotvorné 

prvky a kompoziční přístupy, 

porovnává rozdíly výtvarných 

vyjádření (abstraktní, popisné, 
alegorické, symbolické,...). 

Přístupy k vizuálně obrazným 

vyjádřením – pozorování projevů 
života, až k inspiraci pro vlastní 

tvorbu, konkrétní projevy volného 

umění a užité tvorby, architektury, 

plošné kompozice, práce 
s literaturou zaměřenou na výtvarné 

umění. 

 

7. Žák nalézá a do 

komunikace 

v sociálních vztazích 

zapojuje obsah vizuálně 

obrazných vyjádření, 

která samostatně 

vytvořil, vybral či 

upravil. 

4. Žák tvoří výtvarnou výpověď – 

zdůvodní, hodnotí a obhajuje 

své výtvarné pojetí. 

Žák vystavuje své práce. 

Osobní postoj v komunikaci – jeho 

utváření a zdůvodňování. 

 

Vlastní portfolio výtvarných prací. 

 

5. Žák tvoří výtvarnou výpověď – 

zdůvodní, hodnotí a obhajuje 
své výtvarné pojetí, vede 

dialog. 

 

 
 

Žák se vyjadřuje  k tvorbě své a 

druhých na základě 
stanovených kritérií. 

 

Žák toleruje rozdílný způsob 

vidění a výtvarného vyjádření. 
Žák se účastní výstav a soutěží. 

Osobní postoj v komunikaci – jeho 

utváření a zdůvodňování; odlišné 
interpretace vizuálně obrazných 

vyjádření v rámci skupin, v nichž se 

dítě pohybuje, jejich porovnávání 

s vlastní interpretací.  
Komunikační obsah vizuálně 

obrazných vyjádření – v komunikaci 

se spolužáky, rodinnými příslušníky 
a v rámci skupin, v nichž se žák 

pohybuje, vysvětlování výsledků 

tvorby podle svých schopností a 

zaměření. 
Vlastní portfolio výtvarných prací. 
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Výtvarná výchova – 2. stupeň 
 
Očekávaný 

výstup ŠVP 
Roč. Školní výstupy Učivo 

Přesahy, 

vazby, PT 

1. Žák vybírá, 

vytváří a 

pojmenovává co 

nejširší škálu 

prvků vizuálně 

obrazných 

vyjádření a 

jejich vztahů, 

uplatňuje je pro 

vyjádření 

vlastních 

zkušeností, 

vjemů, představ 

a poznatků, 

variuje různé 

vlastnosti prvků 

a jejich vztahů 

pro získání 

osobitých 

výsledků. 

6. Žák vybírá, vytváří a pojmenovává 
co nejširší škálu prvků vizuálně 

obrazných vyjádření a jejich vztahů, 

uplatňuje je pro vyjádření vlastních 

zkušeností, vjemů, představ a 
poznatků, variuje různé vlastnosti 

prvků a jejich vztahů pro získání 

osobitých výsledků. 

Prvky vizuálně obrazného vyjádření: linie, 
tvary, uspořádání prvků v ploše (kontrast, 

rytmus, podobnost). 

Uspořádání objektů do celků v ploše a časovém 

průběhu: vyjádření vztahů, pohybu a proměn 
uvnitř a mezi objekty (lineární, světlostní, 

barevné) ve statickém i dynamickém vyjádření 

PT-6.1 E  
Kreativita  

 

 

7. Žák vybírá, vytváří a pojmenovává 

co nejširší škálu prvků vizuálně 

obrazných vyjádření a jejich vztahů, 
uplatňuje je pro vyjádření vlastních 

zkušeností, vjemů, představ a 

poznatků, variuje různé vlastnosti 

prvků a jejich vztahů pro získání 
osobitých výsledků. 

 

Prvky vizuálně obrazného vyjádření: linie, 

tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, 

textury, vztahy prvků v ploše, objemu, prostoru 
(kontrast, rytmus, podobnost) ve statickém i 

dynamickém vyjádření. 

Uspořádání objektů do celků v ploše, objemu a 

časovém průběhu: vyjádření vztahů, pohybu a 
proměn uvnitř a mezi objekty (lineární, 

světlostní, barevné a plastické prostředky a 

prostředky vyjadřující časový průběh) ve 

statickém i dynamickém vyjádření . 

PT-6.1 E  

Kreativita 

 

8. Žák vybírá, vytváří a pojmenovává 

co nejširší škálu prvků vizuálně 
obrazných vyjádření a jejich vztahů, 

uplatňuje je pro vyjádření vlastních 

zkušeností, vjemů, představ a 

poznatků, variuje různé vlastnosti 
prvků a jejich vztahů pro získání 

osobitých výsledků. 

 

Prvky vizuálně obrazného vyjádření: linie, 

tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, 
textury, vztahy a uspořádání prvků v ploše, 

objemu, prostoru a časovém průběhu (kontrast, 

rytmus, podobnost, dynamické proměny, 

struktura)ve statickém i dynamickém vyjádření. 
Uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, 

prostoru a časovém průběhu: vyjádření vztahů, 

pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty 

(lineární, světlostní, barevné, plastické a 
prostorové prostředky a prostředky vyjadřující 

časový průběh)ve statickém i dynamickém 

vyjádření . 

PT-6.1 E   

Kreativita 
 

9. Žák vybírá, vytváří a pojmenovává 

co nejširší škálu prvků vizuálně 

obrazných vyjádření a jejich vztahů, 
uplatňuje je pro vyjádření vlastních 

zkušeností, vjemů, představ a 

poznatků, variuje různé vlastnosti 

prvků a jejich vztahů pro získání 
osobitých výsledků. 

Prvky vizuálně obrazného vyjádření: linie, 

tvary, objemy, uspořádání prvků v ploše, 

prostoru a časovém průběhu. 
Uspořádání prvků do celků v ploše, objemu, 

prostoru a časovém průběhu 

PT-6.1 E  

Kreativita 

 

2. Žák užívá 

vizuálně 

obrazná 

vyjádření 

k zaznamenání 

vizuálních 

zkušeností, 

zkušeností 

získaných 

ostatními smysly 

a k zaznamenání 

podnětů 

z představ a 

fantazie. 

6. Žák užívá vizuálně obrazná 
vyjádření k zaznamenání vizuálních 

zkušeností, zkušeností získaných 

ostatními smysly a k zaznamenání 

podnětů z představ a fantazie 

Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření 
– umělecká výtvarná tvorba, kombinace a 

variace ve vlastní tvorbě, reflexe ostatních 

uměleckých druhů. 

Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, 
fantazie, představ a osobních zkušeností - akční 

tvar malby a kresby. 

Typy vizuálně obrazných vyjádření : hračky, 

objekty, animovaný film, comics. Rozlišení, 
výběr a uplatnění pro vlastní tvůrčí záměry. 

PT-6.1 E  
Kreativita 

 

7. Žák užívá vizuálně obrazná 
vyjádření k zaznamenání vizuálních 

zkušeností, zkušeností získaných 

ostatními smysly a k zaznamenání 
podnětů z představ a fantazie. 

 

Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání 
ostatními smysly – vědomé vnímání a uplatnění 

mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě, 

reflexe ostatních uměleckých druhů 
Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření 

– umělecká výtvarná tvorba, fotografie, 

reklama, výběr, kombinace a variace ve vlastní 

tvorbě, reflexe ostatních uměleckých druhů. 
Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, 

fantazie, představ a osobních zkušeností – 

manipulace s objekty, pohyb těla a jeho 

umístění v prostoru, akční tvar malby a kresby, 

PT-6.1 E  
Kreativita 
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uspořádání prostoru. 
Typy vizuálně obrazných vyjádření : objekty, 

volná malba, reklama, kresba, volná grafika. 

8. Žák užívá vizuálně obrazná 

vyjádření k zaznamenání vizuálních 

zkušeností, zkušeností získaných 

ostatními smysly a k zaznamenání 
podnětů z představ a fantazie 

Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání 

ostatními smysly – vědomé vnímání a uplatnění 

mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě, 

reflexe ostatních uměleckých druhů 
Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření 

– umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film, 

tiskoviny, reklama, výběr, kombinace a variace 

ve vlastní tvorbě. 
Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, 

fantazie, představ a osobních zkušeností – 

manipulace s objekty, pohyb těla a jeho 

umístění v prostoru, akční tvar malby a kresby, 
uspořádání prostoru. 

Typy vizuálně obrazných vyjádření : ilustrace 

textů, fotografie, volná malba, reklama, kresba,  

komunikační a volná grafika. 

PT-6.1 E  

Kreativita 

 

9. Žák užívá vizuálně obrazná 

vyjádření k zaznamenání vizuálních 
zkušeností, zkušeností získaných 

ostatními smysly a k zaznamenání 

podnětů z představ a fantazie. 

Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání 

ostatními smysly – reflexe ostatních 
uměleckých druhů. 

Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření 

– umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film, 

elektronická média 

PT-6.1 E  

Kreativita 
 

3. Žák užívá 

prostředky pro 

zachycení jevů a 

procesů 

v proměnách a 

vztazích, 

k tvorbě užívá 

některé metody 

uplatňované 

v současném 

výtvarném 

umění a 

digitálních 

médiích – 

počítačová 

grafika, 

fotografie, video, 

animace 

6. Žák užívá prostředky pro zachycení 

jevů a procesů v proměnách a 
vztazích. 

 

Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, 

fantazie, představ a osobních zkušeností – 
uspořádání prostoru, celku vizuálně obrazných 

vyjádření a vyjádření proměn, výběr, uplatnění 

a interpretace. 

Typy vizuálně obrazných vyjádření :  
fotografie, volná malba, elektronický obraz, 

kresba,  komunikační grafika – rozlišení, výběr 

a uplatnění pro vlastní tvůrčí záměry. 

Akční tvar malby a kresby, comics. 

 

 

7. Žák užívá prostředky pro zachycení 

jevů a procesů v proměnách a 
vztazích 

Akční tvar malby a kresby, comics, vyjádření 

proměn, animovaný film. 
 

 

8. Žák užívá prostředky pro zachycení 
jevů a procesů v proměnách a 

vztazích, k tvorbě využívá některé 

metody uplatňované v současném 

výtvarném umění a digitálních 
médiích – počítačová grafika, 

fotografie, video, animace 

Fotografie, comics, animace, komunikační 
grafika. 

 

9. Žák užívá prostředky pro zachycení 

jevů a procesů v proměnách a 

vztazích, k tvorbě využívá některé 

metody uplatňované v současném 
výtvarném umění a digitálních 

médiích – počítačová grafika, 

fotografie, video, animace 

Fotografie, comics, komunikační grafika – 

rozlišení a výběr pro vlastní tvůrčí záměry. 

 

 

4. Žák vybírá, 

kombinuje a 

vytváří 

prostředky pro 

vlastní osobité 

vyjádření, 

porovnává a 

hodnotí jeho 

účinky s účinky 

již existujících i 

běžně užívaných 

vizuálně 

obrazných 

vyjádření. 

6. Žák vybírá, kombinuje a vytváří 

prostředky pro vlastní osobité 

vyjádření, porovnává a hodnotí jeho 
účinky s účinky již existujících i 

běžně užívaných vizuálně 

obrazných vyjádření. 

Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – 

hledisko jejich vnímání (vizuální, haptické), 

hledisko jejich motivace (fantazijní, založená 
na smyslovém vnímání) reflexe a vědomé 

uplatnění při vlastních tvůrčích činnostech. 

PT-6.1 E  

Kreativita 

 

7. Žák vybírá, kombinuje a vytváří 

prostředky pro vlastní osobité 
vyjádření, porovnává a hodnotí jeho 

účinky s účinky již existujících i 

běžně užívaných vizuálně 

obrazných vyjádření. 

Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – 

hledisko jejich vnímání (vizuální, haptické, 
statické, dynamické), hledisko jejich motivace 

(fantazijní, symbolická, založená na smyslovém 

vnímání, expresívní) reflexe a vědomé 

uplatnění při vlastních tvůrčích činnostech. 
Osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a 

zdůvodňování. 

PT-6.1 E  

Kreativita 
 

8. Žák vybírá, kombinuje a vytváří Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – PT-6.1 E 
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prostředky pro vlastní osobité 
vyjádření, porovnává a hodnotí jeho 

účinky s účinky již existujících i 

běžně užívaných vizuálně 

obrazných vyjádření. 

hledisko jejich vnímání (vizuální, haptické, 
statické, dynamické), hledisko jejich motivace 

(fantazijní, symbolická, založená na smyslovém 

vnímání, racionálně konstruktivní, expresívní) 

reflexe a vědomé uplatnění při vlastních 
tvůrčích činnostech. 

Osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a 

zdůvodňování, důvod vzniku odlišných 

interpretací vizuálně obrazných vyjádření 

(samostatně vytvořených i přejatých) kritéria 

jejich porovnávání, jejich zdůvodňování. 

Kreativita 
 

9. Žák vybírá, kombinuje a vytváří 

prostředky pro vlastní osobité 

vyjádření, porovnává a hodnotí jeho 

účinky s účinky již existujících i 
běžně užívaných vizuálně 

obrazných vyjádření. 

Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – 

hledisko jejich vnímání, hledisko jejich 

motivace, reflexe a vědomé uplatnění při 

vlastních tvůrčích činnostech. 
Osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a 

zdůvodňování, důvod vzniku odlišných 

interpretací vizuálně obrazných vyjádření 

(samostatně vytvořených i přejatých) kritéria 
jejich porovnávání, jejich zdůvodňování. 

PT-6.1 E  

Kreativita 

 

5. Žák rozliší 

působení 

vizuálně 

obrazného 

vyjádření 

v rovině 

smyslového 

účinku, v rovině 

subjektivního 

účinku a 

v rovině sociálně 

utvářeného i 

symbolického 

obsahu 

6. Žák popíše působení vizuálně 
obrazného vyjádření v rovině 

smyslového účinku. 

Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením, 
hledisko jejich vnímání (vizuální, haptické) 

 

7. Žák rozliší působení vizuálně 

obrazného vyjádření v rovině 

smyslového účinku a v rovině 

subjektivního účinku. 

Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením, 

hledisko jejich vnímání (vizuální, haptické, 

statické, dynamické). Proměny komunikačního 

obsahu. Subjektivní působení vizuálně 
obrazných vyjádření. 

 

8. Žák rozliší působení vizuálně 
obrazného vyjádření v rovině 

smyslového účinku, v rovině 

subjektivního účinku a v rovině 

sociálně utvářeného i symbolického 
obsahu. 

Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením, 
hledisko jejich vnímání (vizuální, haptické, 

statické, dynamické), hledisko jejich motivace. 

Proměny komunikačního obsahu – záměry 

tvorby a proměny obsahu vizuálně obrazných 
vyjádření vlastních děl i děl výtvarného umění 

v historických, sociálních a kulturních 

souvislostech. 

 

9. Žák rozliší působení vizuálně 

obrazného vyjádření v rovině 

smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku a v rovině 

sociálně utvářeného i symbolického 

obsahu. 

Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením, 

hledisko jejich vnímání (vizuální, haptické, 

statické, dynamické), hledisko jejich motivace. 
Proměny komunikačního obsahu – záměry 

tvorby a proměny obsahu 

vizuálně obrazných vyjádření vlastních 

děl i děl výtvarného umění v historických, 
sociálních a kulturních souvislostech. 

 

6. Žák 

interpretuje 

umělecká 

vizuálně 

obrazná 

vyjádření, 

vychází při tom 

ze svých znalostí 

historických 

souvislostí i 

z osobních 

zkušeností a 

prožitků. 

6. Žák interpretuje umělecká vizuálně 
obrazná vyjádření současnosti i 

minulosti, vychází při tom 

z osobních zkušeností a prožitků. 

Proměny komunikačního obsahu – záměry 
tvorby a proměny obsahu vizuálně obrazných 

vyjádření vlastních děl i děl výtvarného umění. 

 

7. Žák interpretuje umělecká vizuálně 

obrazná vyjádření současnosti i 

minulosti, vychází při tom 
z osobních zkušeností a prožitků. 

Proměny komunikačního obsahu – záměry 

tvorby a proměny obsahu vizuálně obrazných 

vyjádření vlastních děl i děl výtvarného umění. 

 

8. Žák interpretuje umělecká vizuálně 
obrazná vyjádření, vychází při tom 

ze svých znalostí historických 

souvislostí i z osobních zkušeností a 

prožitků. 

Proměny komunikačního obsahu – záměry 
tvorby a proměny obsahu vizuálně obrazných 

vyjádření vlastních děl i děl výtvarného umění, 

historické, sociální a kulturní souvislosti. 

 

9. Žák interpretuje umělecká vizuálně 
obrazná vyjádření, vychází při tom 

ze svých znalostí historických 

souvislostí i z osobních zkušeností a 

prožitků. 

Proměny komunikačního obsahu – záměry 
tvorby a proměny obsahu vizuálně obrazných 

vyjádření vlastních děl i děl výtvarného umění, 

historické, sociální a kulturní souvislosti. 

 

7. Žák 

porovnává na 

konkrétních 

příkladech 

různé 

6. Žák porovnává na konkrétních 

případech různé interpretace 
vizuálně obrazného vyjádření, 

vysvětluje své postoje k nim 

s vědomím osobní, společenské a 

Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – 

hledisko jejich motivace (fantazijní, 
symbolická, založená na smyslovém vnímání) . 

Osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a 

zdůvodňování, důvody vzniku odlišných 

 



 151 

interpretace 

vizuálně 

obrazného 

vyjádření, 

vysvětluje své 

postoje k nim 

s vědomím 

osobní, 

společenské a 

kulturní 

podmíněnosti 

svých 

hodnotových 

soudů 

kulturní podmíněnosti svých 
hodnotových soudů 

interpretací, vizuálně obrazných vyjádření, 
kritéria jejich porovnávání, jejich 

zdůvodňování. 

7. Žák porovnává na konkrétních 

případech různé interpretace 

vizuálně obrazného vyjádření, 

vysvětluje své postoje k nim 
s vědomím osobní, společenské a 

kulturní podmíněnosti svých 

hodnotových soudů 

Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – 

hledisko jejich motivace (fantazijní, 

symbolická, založená na smyslovém vnímání) . 

Osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a 
zdůvodňování, důvody vzniku odlišných 

interpretací, vizuálně obrazných vyjádření, 

kritéria jejich porovnávání, jejich 

zdůvodňování. 

 

8. Žák porovnává na konkrétních 

případech různé interpretace 
vizuálně obrazného vyjádření, 

vysvětluje své postoje k nim 

s vědomím osobní, společenské a 

kulturní podmíněnosti svých 
hodnotových soudů 

Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – 

hledisko jejich motivace (fantazijní, 
symbolická, založená na smyslovém vnímání, 

racionálně konstruktivní, expresivní) .Reflexe a 

vědomé uplatnění při vlastních tvůrčích 

činnostech. 
Osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a 

zdůvodňování, důvody vzniku odlišných 

interpretací, vizuálně obrazných vyjádření 

(samostatně vytvořených a přejatých) kritéria 
jejich porovnávání, jejich zdůvodňování. 

PT-6.6 D  

Vnímání 
autora 

mediálních 

sdělení 

 

9. Žák porovnává na konkrétních 
případech různé interpretace 

vizuálně obrazného vyjádření, 

vysvětluje své postoje k nim 

s vědomím osobní, společenské a 
kulturní podmíněnosti svých 

hodnotových soudů 

 

 

Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – 
hledisko jejich motivace (fantazijní, 

symbolická, založená na smyslovém vnímání, 

racionálně konstruktivní, expresivní) .Reflexe a 

vědomé uplatnění při vlastních tvůrčích 
činnostech. 

Osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a 

zdůvodňování, důvody vzniku odlišných 

interpretací, vizuálně obrazných vyjádření 
(samostatně vytvořených a přejatých) kritéria 

jejich porovnávání, jejich zdůvodňování 

PT-6.6 D  
Vnímání 

autora 

mediálních 

sdělení 
 

8. Žák ověřuje 

komunikační 

účinky 

vybraných, 

upravených či 

samostatně 

vytvořených 

vizuálně 

obrazných 

vyjádření 

v sociálních 

vztazích, nalézá 

vhodnou formu 

pro jejich 

prezentaci 

6. Žák ověřuje komunikační účinky 

samostatně vytvořených vizuálně 

obrazných vyjádření v sociálních 

vztazích 

Komunikační obsah vizuálně obrazných 

vyjádření – utváření a uplatnění komunikačního 

obsahu, vysvětlování a obhajoba výsledků 

tvorby s respektováním záměru autora 

 

7. Žák ověřuje komunikační účinky 

samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních 

vztazích, nalézá vhodnou formu pro 

jejich prezentaci. 

Komunikační obsah vizuálně obrazných 

vyjádření – utváření a uplatnění komunikačního 
obsahu, vysvětlování a obhajoba výsledků 

tvorby s respektováním záměru autora, 

prezentace ve veřejném prostoru. 

 

8. Žák ověřuje komunikační účinky 

vybraných, upravených či 

samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních 

vztazích, nalézá vhodnou formu pro 

jejich prezentaci. 

Komunikační obsah vizuálně obrazných 

vyjádření – utváření a uplatnění komunikačního 

obsahu, vysvětlování a obhajoba výsledků 
tvorby s respektováním záměru autora, 

prezentace ve veřejném prostoru. 

 

 

9. Žák ověřuje komunikační účinky 

vybraných, upravených či 

samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních 

vztazích, nalézá vhodnou formu pro 

jejich prezentaci. 

Komunikační obsah vizuálně obrazných 

vyjádření – utváření a uplatnění komunikačního 

obsahu, vysvětlování a obhajoba výsledků 
tvorby s respektováním záměru autora, 

prezentace ve veřejném prostoru, mediální 

prezentace 
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Tělesná výchova 
 

Charakteristika 
 

Vzdělávací obor Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků 

v problematice zdraví směřuje na jedné straně k poznání vlastních pohybových možností a 

zájmů, na druhé straně k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou 

zdatnost, duševní a sociální pohodu. 

 

Obsahové, organizační a časové vymezení 

 

Tělesná výchova přestavuje nejdůležitější formu pohybového učení a pohybové 

kultivace žáků. Je hlavním zdrojem poznatků a námětů pro zdravotní rekreační a sportovní 

využití pohybu v režimu školy i mimo školu.  

V tělesné výchově žáci nacházejí prostor k osvojování nových pohybových 

dovedností, k ovládnutí a využívání různého sportovního náčiní a nářadí, k seznámení 

s návody pro pohybovou prevenci či korekci jednostranného zatížení nebo zdravotního 

oslabení, stejně jako pro zdravý rozvoj tělesné zdatnosti a výkonnosti. Učí se uplatňovat 

osvojené pohybové dovednosti v různém prostředí s různými účinky, zvykají si na rozličné 

sociální role, které vyžadují spolupráci, tvořivost, překonávání zábran, objektivnost, Rychlé 

rozhodování, organizační schopnosti i nutnou míru odpovědnosti za zdraví své i svých 

spolužáků. Významné je propojování pohybových činností s dalšími oblastmi vzdělání, jako 

je hudební výchova, estetika, poznávání a ochrana přírody, dopravní kázeň, hygiena, úrazová 

zábrana, etika atd.  

V Tělesné výchově je velmi důležité motivační hodnocení žáků, které vychází ze 

somatotypu žáka a je postaveno na posuzování osobních výkonů každého jednotlivce a jejich 

zlepšování – bez paušálního porovnávání žáků podle výkonových norem (tabulky, grafy aj.), 

které neberou v úvahu růstové a genetické předpoklady a aktuální zdravotní stav žáků. 

           Předpokladem pro osvojování pohybových dovedností je v základním vzdělávání 

žákův prožitek z pohybu a z komunikace při pohybu, dobře zvládnutá dovednost pak zpětně 

kvalitu jeho prožitku umocňuje.  

Charakteristické pro pohybové vzdělávání je rozpoznávání a rozvíjení pohybového 

nadání, které předpokládá diferenciaci činností i hodnocení výkonů žáků. Důležité je 

odhalování zdravotních oslabení žáků a jejich korekce.  

 

Na prvním i druhém stupni je ve všech ročnících přidělena dotace 2 hodin týdně. Na 

první stupni probíhá výuka v tělocvičně, na hřišti. Na druhém stupni probíhá výuka 

v tělocvičně, na veřejných sportovištích a v přírodě. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Kompetence k učení 

 

Vedeme žáky k poznávání  vlastních  pohybových schopností a jejich individuálnímu rozvoji, 

systematickému sledování vývoje vlastní fyzické zdatnosti a k prožívání souvislostí mezi 

tělesnou kondicí a psychickou pohodou. 
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Kompetence k řešení problémů 

 

Motivujeme žáky ke zvládání cviku, sportovního prvku a hledání cesty k odstranění chyb 

v jeho zvládání. Podporujeme žáky v hledání vhodné taktiky v individuálních i kolektivních 

sportech. 

 

 

Kompetence komunikativní 

 

Vedeme žáky k vyslechnutí a přijetí pokynů vedoucího. 

 

 

Kompetence sociální a personální 

 

Vedeme žáky k dodržování pravidel fair play, k rozvoji spolupráce uvnitř družstva. 

Podporujeme u žáků myšlenku olympijského hnutí. 

 

 

Kompetence občanské 

 

Podporujeme u žáků aktivní sportování, schopnost provést první pomoc při úrazech. 

Objasňujeme a podáváme příklady potřeby dodržování hygieny při tělesných aktivitách. 

 

 

Kompetence pracovní 

 

Podáváme příklady nutnosti dodržování pravidel ve sportu i celém životě. Vedeme žáky 

k vyhledávání možných rizik při pohybových činnostech a hledání cest jejich minimalizace. 

 

 

Průřezová témata 

 

Osobnostní  a sociální výchova 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Seberegulace a sebeorganizace 

 Psychohygiena 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 
 

Environmentálná výchova 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
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Tělesná výchova – 1. stupeň (1. období) 
 
Očekávaný výstup 

ŠVP 
Roč. Školní výstupy Učivo 

Přesahy, 

vazby, PT 

1. Žák spojuje 

pravidelnou 

každodenní 

pohybovou činnost 

se zdravím a 

využívá nabízené 

příležitosti. 

1. Žák ví, že pohyb je vhodný pro zdraví. 
Zná základní pravidla chování při TV 

a sportu a řídí se jimi ( za pomoci 

učitele). 

Žák se samostatně převleče do 
cvičebního úboru a umyje se.  

Vhodné množství pohybu a jeho 
rozložení v režimu dne. 

Základní pojmy spojené 

s osvojovanými činnostmi, 

cvičebními prostory a vybavením. 
Zásady bezpečného pohybu. 

 

Žák ví, že turistika a pobyt v přírodě 
patří k nejzdravějším pohybovým 

aktivitám. 

Žák zvládá základní techniku chůze 

a připraví se na turistickou akci 
(obléct, sbalit batoh i za pomoci 

dospělých ). 

 

Způsob pohybu v terénu, chování 
v přírodě, oblečení pro turistiku, 

obsah batohu. 

Základní zásady bezpečnosti a 

hygieny při turistice a pohybu 
v přírodě. 

Chůze v terénu do 8 km. 

Stravování a pití na turistické akci. 

 

2. Žák ví, že by měl cvičit 2-3 hodiny. 

Žák reaguje na základní pokyny, 

signály a gesta učitele. 

Základní organizační činnosti na 

smluvené povely, signály. 

Příprava a úklid nářadí. 
Umí přivolat pomoc. 

 

Žák se orientuje v přírodě podle 
značek. 

Žák si uvědomuje možná nebezpečí při 

přepravě, putování a chová s podle 

toho. 

Základní dopravní a turistické 
značky. 

Elementární ochrana přírody. 

Chůze a běh po vyznačené trase. 

 

3. Žák ví, že vhodný pohyb pomáhá ke 

zdravému růstu, rozvoji srdce, kostí, 
svalů, plic. 

Žák ví, že by se měl aktivně 

pohybovat. 

 

Rozvoj zdatnosti, dovedností, 

regenerace, kompenzace 
jednostranného zatížení. 

Příprava organismu před cvičením. 

Škodlivý vliv kouření , alkoholu a 

požívání drog na zdraví a pohybovou 
výkonnost. 

 

Žák ví, že turistika a pobyt v přírodě je 
vhodná víkendová a prázdninová 

činnost. 

Aplikace pohybových her 
v přírodním prostředí. 

Ošetření drobných poranění. 

 

2. Žák zvládá 

v souladu 

s individuálními 

předpoklady 

jednoduché 

pohybové činnosti 

jednotlivce nebo 

činnosti prováděné 

ve skupině, usiluje o 

jejich zlepšení. 

 

1. Žák zná zásady správného sezení, 

držení těla ve stoji, dýchání. 

Pravidelně zařazuje do svého režimu 

zdravotní cvičení. 
Ví, jak odstranit únavu při výuce.  

Správné držení těla při práce v sedě, 

ve stoje… 

Význam soustředění při cvičení, 

prožívání cviků. 
Základní pojmy spojené 

s jednotlivými druhy cvičení a 

osvojovanými činnostmi. 

 

2. Pravidelně zařazuje do svého režimu 

zdravotní cvičení. 

Žák chápe, že různá cvičení mají různé 
účinky. 

Příprava organismu pro různé 

pohybové činnosti. Základní 

technika jednotlivých cviků, způsoby 
rozvoje kondičních a koordinačních 

předpokladů. 

Vytrvalostní cvičení. 

Strečinková cvičení. 
Cvičení pro každý den. 

 

3. Žák zná základní nevhodné činnosti, 
které ohrožují jeho zdraví. 

Zná základní způsoby rozvoje 

kondičních a koordinačních 
předpokladů a snaží se o zvyšování 

jejich úrovně. 

Rychlostně silová cvičení. 
Cvičení pro rozvoj kloubní 

pohyblivosti a obratnosti. 

Cvičení motivační, tvořivá, 
napodobivá. 

 

3. Žák spolupracuje 

při jednoduchých 

týmových 

pohybových 

činnostech a 

soutěžích. 

 

1. Žák ví, že cvičení s hudebním a 

rytmickým doprovodem či zpěvem 

přináší radost. 

Žák se snaží zvládat estetické držení 
těla. 

Rytmizovaný pohyb, nápodoba 

pohybem, tvořivé vyjádření rytmu a 

melodie pohybem. 

Vazba Hv (1. 

r.) 

 

Žák zvládá základní způsoby házení a 
chytání míče. 

Základy bezpečnosti a hygieny při 
sportovních hrách.  
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Žák zvládá nejznámější sportovní hry. 
 

Základní sportovní hry – držení míče 
jednoruč a obouruč. 

Manipulace s míčem. 

Základní přihrávky. 

2. Žák pojmenuje základní postoje, 

pohyby, kroky, konkrétní osvojované 

tance. 
Žák vyjádří jednoduchou melodii, 

rytmus a hlasitost doprovodu 

pohybem. 

Tance založené na taneční chůzi, 

běhu, poskoku. 

Vazba Hv (2. 

r.) 

 

Žák chápe činnosti s míčem a využívá 

je v pohybovém režimu. 

Základní spolupráce ve hře. 

Základní sportovní hry. 

Základní pojmy spojené 
s osvojovanými činnostmi. 

 

3. Žák ví, že cvičení s hudbou má 
relaxační účinky na organismus. 

Žák pozná hezký i nezvládnutý pohyb. 

Vhodné oblečení a obutí. 
Kondiční cvičení s hudbou nebo 

rytmickým doprovodem. 

Názvy základních lidových a 

umělých tanců. 

 

Žák si uvědomuje význam sportovních 

her pro rozvoj herních dovedností a 
tvořivosti. 

Zná pojmy osvojovaných činností. 

Základní spolupráce ve hře. 

Pravidla zjednodušených 
sportovních her. 

Základní organizace utkání. 

Manipulace s míčem. 

Spolupráce ve hře. 

 

4. Žák uplatňuje 

hlavní zásady 

hygieny a 

bezpečnosti při 

pohybových 

činnostech ve 

známých prostorech 

školy. 

 

1. Žák ví, že gymnastika obsahuje 

základní druhy cvičení, které pomáhají 
ke správnému držení těla, 

pohyblivosti, obratnosti a síly. 

Základní pojmy, polohy, postoje, 

pohyby paží, nohou a trupu. 
Názvy nářadí a náčiní. 

Průpravná cvičení pro zvládnutí 

kotoulu. 

Kotoul. 
Nácvik odrazu z trampolínky. 

Výskok do vzporu dřepmo. 

Kladinka- chůze s dopomocí 

 

2. Žák ví, že při zpevnění těla se 

provádějí cvičení snáze. 

Žák umí kotoul, prosté skoky snožmo 
z trampolínky. 

Průpravná cvičení pro zvládnutí 

kotoulu vzad, kotoul vzad. 

Ručkování ve visu. 
Přeskok- průpravná cvičení. 

 

3. Žák zvládá základní pojmy aktivně. 
Ví, že gymnastika je založena na 

přesném provádění pohybů a snaží se o 

to. 

Průpravní cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, 

rychlosti. 

Základy akrobacie, seznámení 

s přeskokem, základní cvičení na 
hrazdě a kladince. 

 

5. Žák reaguje na 

základní pokyny a 

povely k osvojované 

činnosti a její 

organizaci. 

1. Žák zná základní pojmy související 
s během, skokem do dálky a hodem. 

Pojmenuje základní atletické 

disciplíny. 

Rychlý běh 20 – 50m. 
Motivovaný běh v terénu až do 

10min. 

Skok do dálky z rozběhu. 

Hod míčkem z místa. 

 

Žák ví, že hra přináší radost a příjemné 

zážitky. 
Žák zná některé pohybové hry a je 

schopen je hrát se spolužáky i mimo 

TV. 

 

Základní pojmy související 

s osvojovanými hrami. 
Základní organizační povely pro 

realizaci her. 

Základní pravidla osvojovaných her. 

Pohybové hry: pro manipulaci 
s různým náčiním, soutěživé, 

kontaktní. 

 

2. Žák zvládá základní techniku běhu, 

skoku do dálky a hodu míčkem. 

Rychlý běh prokládaný chůzí, 

základy nízkého a polovysokého 

startu. 
Skok – spojení rozběhu s odrazem. 

Hod míčkem z chůze. 

 

Žák si uvědomuje možná nebezpečí při 

hrách a snaží se jim za pomoci učitele 

zabránit. 

Žák využívá k pohybové hře i hračky a 
jiné předměty než tělocvičné náčiní. 

Využití předmětů denní potřeby 

k pohybovým hrám.  

Pohybové hry se specifickým 

účinkem. 
( Vyrovnávacím, relaxačním, 
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motivačním..) 

Žák si uvědomuje nebezpečí plavání 

v neznámé vodě a přeceňování 
vlastních sil. 

Nebojí se vody. 

Pojmenuje základní plavecké způsoby. 

 

Základní hygiena při plaveckém 

výcviku. 
Zásady bezpečnosti při plavání a při 

pohybu v areálu bazénu. 

Průpravná cvičení na suchu, 

průpravná cvičení pro osvojení 
plaveckých dovedností, splývání, 

dýchání do vody, plavecký způsob ( 

prsa, znak). 

 

3. Žák chápe význam vytrvalostního 

běhu pro rozvoj zdatnosti a snaží se ho 

řadit do pohybového režimu ( 
s pomocí učitele a rodičů). 

Základní techniky běhů, skoků a 

hodů. 

Sportovní povely. 
Základní způsoby měření a 

zaznamenávání výkonu. 

Průpravná cvičení pro jednotlivé 

atletické činnosti. 

 

Žák pohybově vyjádří předmět, bytost, 

zvíře, náladu… 
Žák chápe, že jsou pohybové hry 

s různým zaměřením a účelem. 

Základní pojmy související 

s funkcemi her, pravidly a 
používaným náčiním. 

Pohybové hry: kontaktní, pro rozvoj 

pohybové představivosti. 

 

Nebezpečí při plavání ve volné vodě, 

základní zásady záchrany tonoucího ( 

přivolání pomoci). 

Plavání úseků 10 – 100m. 

Pády a skoky do vody z nízkých 

poloh. 

 

ZTV-3-1-01 

uplatňuje správné 

způsoby držení těla 

v různých polohách 

a pracovních 

činnostech; zaujímá 

správné základní 

cvičební polohy 

1. Žák se seznámí se správným držením 

těla při základních pohybových 
činnostech (chůze, stoj, sezení). 

Osvojuje si správné držení těla při 

psaní. 

Cviky pro posílení svalů, které se 

uplatňují při správném držení těla. 

Český jazyk – 

správné držení 
těla při psaní. 

2. Žák zaujímá správné základní cvičební 

polohy, seznamuje se s běžně 

užívaným tělovýchovným 
názvoslovím. 

Seznámení se základními cvičebními 

polohami (stoj – různé druhy, sed – 

různé druhy, klek, dřep,atd.) 

 

3. Žák uplatňuje správné držení těla při 
všech tělovýchovných a pracovních 

činnostech. 

Cviky zaměřené na správné držení 
těla. Tělovýchovné chvilky. 

 

ZTV-3-1-02 Žák 

ovládá jednoduchá 

speciální cvičení 

související 

s vlastním 

oslabením. 

1.-2. OVO bude splněno ve 3. ročníku   

3. Žák zná svá zdravotní oslabení, 
seznamuje se se speciálními cvičeními 

související s vlastním oslabením. 

Zdravotní oslabení – konkrétní 
zdravotní oslabení žáka, prevence, 

pohybový režim, vhodné oblečení a 

obutí pro ZdrTV, zásady správného 

držení těla, dechová cvičení, vnímání 
pocitů při cvičení, nevhodná cvičení 

a činnosti (kontraindikace 

zdravotních oslabení) 
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Tělesná výchova – 1. stupeň (2. období) 
 
Očekávaný výstup 

ŠVP 
Roč. Školní výstupy Učivo 

Přesahy, 

vazby, PT 

1. Žák se podílí na 

realizaci 

pravidelného 

pohybového režimu; 

uplatňuje kondičně 

zaměřené činnosti, 

projevuje 

přiměřenou 

samostatnost a vůli 

po zlepšení úrovně 

své zdatnosti.  

4. Žák zná několik základních cviků 
z každé osvojované oblasti a seřadí je 

s pomocí učitele do ucelené sestavy. 

Cvičení kompenzační, vytrvalostní a 
dechová, protahovací a napínací. 

 

 

5. Žák prožívá cvičení a soustředí se na 

správné provedení pohybu. Chápe 

význam pohybu pro zdraví. 

Význam pohybu pro zdraví, 

pohybový režim žáků, délka a 

intenzita pohybu. 

 

2. Žák zařazuje do 

pohybového režimu 

korektivní cvičení, 

především 

v souvislosti 

s jednostrannou 

zátěží nebo vlastním 

svalovým oslabením. 

4. Žák ví, že by se měl aktivně pohybovat 

alespoň 2h denně, zaznamená základní 

údaje o pohybových výkonech a 

rozumí jim. 
 

Základní pojmy spojené s novými 

pohybovými činnostmi a prostředím. 

Osobní hygiena při různých 

pohybových aktivitách. 
Význam přípravy organismu před 

cvičením. 

 

5. Žák usiluje o zlepšení své tělesné 

kondice. 

Zdravotné zaměřené činnosti, 

správné držení těla, průpravná, 

kompenzační, relaxační a jiná 

zdravotné orientovaná cvičení. 
Rozvoj pohybových schopností. 

 

3. Žák zvládá 

v souladu 

s individuálními 

předpoklady 

osvojované 

pohybové 

dovednosti; vytváří 

varianty osvojených 

pohybových her. 

4. Žák se snaží samostatně o estetické 
držení těla. 

Základy estetického pohybu, 
vyjádření melodie a rytmu pohybem. 

Základní hudebně- pohybové vztahy 

( rytmus, tempo, takt, melodie). 

Změny poloh, obměny tempa a 
rytmu. 

 

5. Základy gymnastiky 
Žák podle svých předpokladů zlepšuje 

úroveň výkonu při akrobacii, při 

cvičení na nářadí a náčiní. Žák šplhá 

na tyči. 

Průpravná gymnastická cvičeni, 
posilovací cvičení s využitím vlastní 

váhy. Kotouly, rovnovážné cviky, 

gymnastické skoky a poskoky, 

nácvik přeskoku přes nářadí 
odpovídající výšky + nácvik odrazu 

(roznožka, skrčka). Šplh na tyči. 

 

Základy atletiky 

Žák podle svých schopností zlepšuje 

úroveň běžecké rychlosti, vytrvalosti a 

odrazové schopnosti v bězích a 
skocích. Žák dle svých schopností 

zvládá techniku rychlého běhu a 

vytrvalého běhu v terénu, techniku 

hodu míčkem a techniku skoku do 
dálky.  

Pohybové hry na rozvoj rychlosti, 

vytrvalosti, síly, zlepšení odrazu, 

štafetové hry, průpravná atletická 

cvičení, atletická abeceda. 
Běh na 60 m, běh na vytrvalost 

v terénu, nerovnoměrný běh 

v terénu, skok do dálky z místa a 

z rozběhu, hod míčkem z místa. 

Základy sportovních her 
Žák rozumí zjednodušeným pravidlům 

her a podle svých schopností zvládá 

základní herní činnosti jednotlivce, 

které uplatňuje při hře. 

Průpravná cvičení, nácvik 
základních herních činností 

jednotlivce (přihrávky, pohyb 

s míčem, pohyb bez míče, 

zpracování míče, střelba). 
Hra podle zjednodušených pravidel 

(kopaná, vybíjená, házená, 

přehazovaná) 

 

Rytmické a kondiční formy cvičení 

Žák vyjadřuje pohybem rytmický 
doprovod. Snaží se samostatně o 

estetické držení těla, zvládá 

jednoduché taneční kroky. 

Změna poloh, obměna tempa a 

rytmu.  
Základní taneční kroky. 

Vazba Hv (5. 

r) 

4. Žák uplatňuje 

pravidla hygieny a 

bezpečného chování 

v běžném 

sportovním 

4.-5. Žák uplatňuje pravidla vhodného a 

bezpečného chování při tělesné 

výchově i v běžném sportovním 

prostředí. Adekvátně reaguje na úraz 

Seznámení žáků se zásadami 

bezpečnosti a chování při tělesné 

výchově. Zásady bezpečného 

používání konkrétních sportovních 
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prostředí, adekvátně 

reaguje v situaci 

úrazu spolužáka. 

spolužáka.  

Žák zvolí vhodné oblečení a obutí pro 

pohybovou aktivitu.  

potřeb.  

Vhodné a bezpečné oblečení pro 

pohybovou aktivitu.  

5. Žák jednoduše 

zhodnotí kvalitu 

pohybové činnosti 

spolužáka a reaguje 

na pokyny 

k vlastnímu 

provedení pohybové 

činnosti. 

4. Žák zvládá elementární herní činnosti 

jednotlivce a využívá je v základních 
kombinacích i v utkání podle 

zjednodušených pravidel. 

Základní role ve hře, pravidla 

zjednodušených sportovních her. 
Základní spolupráce ve hře. 

Základní organizace utkání. 

Chytání míče jednoruč a obouruč. 

 

5. OVO byl splněn v 4. r.   

6. Žák jedná 

v duchu fair- play: 

dodržuje pravidla 

her a soutěží, pozná 

i označí zjevné 

přestupky proti 

pravidlům a 

adekvátně na ně 

reaguje; respektuje 

při pohybových 

činnostech opačné 

pohlaví. 

4. Žák zná 10 - 20 pohybových her. 

Vytváří samostatně pohybové hry. 

Pohybové hry pro manipulaci 

s různým náčiním. 

Pohybová tvořivost. 

Využití přírodního prostředí pro 
pohybové hry. 

Variace her jednoho druhu. 

 

5. Žák zná a dodržuje základní pravidla 

her a soutěží. Rozpozná, označí a 

adekvátně reaguje na zjevné 

přestupky. Při pohybové činnosti 

respektuje opačné pohlaví.  

Fair-play  

7. Žák užívá při 

pohybové činnosti 

základní osvojované 

tělocvičné 

názvosloví; cvičí 

podle jednoduchého 

nákresu, popisu 

cvičení. 

4.-5. Žák rozumí základnímu názvosloví 

osvojovaných pohybových činností.  

Žák zná smluvené povely a signály při 

osvojovaných pohybových činnostech. 

Komunikace v TV (tělocvičné 
názvosloví) 

 

8. Žák zorganizuje 

nenáročné pohybové 

činnosti a soutěže na 

úrovni tříd. 

4. OVO bude splněn v 5. r.   

5. Žák pomáhá s organizací soutěže a 

utkání během TV. Zaznamená 

výsledek soutěže či utkání  

Žák pomůže bezpečně připravit a 
uložit nářadí, náčiní a pomůcky.  

Drobné pohybové soutěže a utkání 

na úrovni třídy podle 

zjednodušených pravidel. Pomoc při 

přípravě a úklidu nářadí a náčiní.  

 

9. Žák změří 

základní pohybové 

výkony a porovná je 

s předchozími 

výsledky. 

4.-5. Žák změří a zapíše výkony 

v osvojovaných disciplínách a porovná 

je s předchozími dosaženými 

výsledky.  

Pomoc učiteli při měření a 

zapisování výkonů, při utkáních na 

úrovni třídy 

 

10. Žák se orientuje 

v informačních 

zdrojích a 

pohybových 

aktivitách a 

sportovních akcích 

ve škole i  v místě 

bydliště, samostatně 

získá potřebné 

informace. 

4. Žák se samostatně připraví na 

turistickou akci, naplánuje trasu, zvolí 
oblečení. 

Žák zvládá pohyb v mírně náročném 

terénu. 

Chová se ohleduplně  v přírodě. 

Orientace podle mapy a buzoly, 

základy ochrany přírody, chůze 
v terénu do 15 km. 

Chůze a běh po vyznačené trase. 

 

 

5. Žák ví, kde získá informace o 

pohybových činnostech ve škole a 

v místě bydliště.  

Žák, jako aktivní účastník, zvládá 

pohyb a chování v silničním provozu 

(jako cyklista, chodec).  

Zdroje informací o pohybových 

aktivitách.  

 

 

Dopravní hřiště, chování a pohyb 

v silničním provozu.  

 

11. Žák zařazuje 

pravidelně do svého 

pohybového režimu 

speciální 

vyrovnávací cvičení 

související 

s vlastním 

oslabením 

v optimálním počtu 

opakování. 

4. Žák uplatňuje ve svém pohybovém 

režimu speciální vyrovnávací cvičení, 

která souvisejí s jeho oslabením. 

Pohybové činnosti  s přihlédnutím ke 

konkrétnímu druhu a stupni oslabení, 

základní pojmy osvojovaných 

činností, prevence a korekce 

oslabení 

OVO  
ZTV-5-1-01 

5. Žák zařazuje pravidelně do svého 

pohybového režimu speciální 

vyrovnávací cvičení a  počet jejich 

opakování přizpůsobuje svým 

možnostem. 

 

Denní režim z pohledu zdravotního 

oslabení, soustředění se na cvičení, 

vědomá kontrola cvičení 
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12. Žák zvládá 

základní techniku 

speciálních cvičení; 

koriguje techniku 

cvičení podle obrazu 

v zrcadle, podle 

pokynů učitele. 

4. Žák se seznámí se základními 

cvičebními polohami a se základní 

technikou speciálních cvičení. 

Základní cvičební polohy, základní 

technika cvičení, základní pojmy 

osvojovaných činností 

OVO  
ZTV-5-1-02 

5. Žák zvládá základní techniku 

speciálních cvičení a umí ji korigovat 
podle pokynů učitele. 

 

Soubor speciálních cvičení pro 

samostatné cvičení, vnímání pocitů 

při cvičení 

13. Žák upozorní 

samostatně na 

činnosti (prostředí), 

které jsou v rozporu 

s jeho oslabením. 

4. OVO bude splněno v 5. r.  OVO  

ZTV-5-1-03 5. Žák zná své zdravotní oslabení a 

samostatně upozorní  na činnosti, které 

jsou pro něj nevhodné. 

 

Prevence, pohybový režim 

v souvislosti s konkrétním 

zdravotním oslabením žáka, vhodné 

oblečení a obutí pro ZTV, nevhodná 

cvičení a činnosti (kontraindikace 

zdravotních oslabení) 

 

Dle možností školy, zájmu a finančních možností žáků a v závislosti na přírodních 

podmínkách je žákům nabídnut základní plavecký a lyžařský výcvik. 
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Tělesná výchova – 2. stupeň 
 

Očekávaný výstup ŠVP Roč. Školní výstupy Učivo 
Přesahy, 

vazby, PT 

1. Žák aktivně vstupuje 

do organizace svého 

pohybového režimu, 

některé pohybové 

činnosti zařazuje 

pravidelně a 

s konkrétním účelem. 

6. a 8. Žák se aktivně podílí na 
organizaci svého pohybového 

režimu, pohybové činnosti 

zařazuje pravidelně a 

s konkrétním cílem, chápe 
význam pohybu pro zdraví. 

Význam pohybu pro zdraví, rozdíl mezi 
výkonnostním a rekreačním sportem  

Preventivní pohybové činnosti 

PT-6.1B  
Sebehodnocen

í a sebepojetí  

2. Žák usiluje o zlepšení 

své tělesné zdatnosti; 

z nabídky zvolí vhodný 

rozvojový program. 

6.-9. Žák usiluje o zlepšení své 

tělesné zdatnosti. 

Zdravotně orientovaná zdatnost, celkové 

posilování svalového aparátu (prevence 

a korekce jednostranného zatížení a 

svalových disbalancí) 
Rozvoj pohybových schopností 

PT-6.1C 

 Seberegulace 

a 

sebeorganizac
e  

 

3. Žák se samostatně 

připraví před 

pohybovou činnosti a 

ukončí ji ve shodě 

s hlavní činností – 

zatěžovanými svaly. 

6.-7. OVO bude splněn v 8.-9.r.   

8.-9 Žák je schopen 
individuálního  

rozcvičení, strečink celého 

těla před a po ukončení 

hodiny, uvolnění 
nejzatíženějších partií těla 

(při tělesné výchově i při 

sportu mimo TV). 

Příprava organismu pro  
různé pohybové činnosti (účinky, 

základní technika), seznámení se 

zásadami správného rozcvičení, 

strečinková cvičení, kompenzační 
cvičení, rozvoj kloubní pohyblivosti 

 

4. Žák odmítá drogy a 

jiné škodliviny jako 

neslučitelné se sportovní 

etikou a zdravím; 

upraví pohybovou 

aktivitu vzhledem 

k údajům o znečištění 

ovzduší. 

    

7. 

 

 

 

Žák odmítá drogy a jiné 

škodliviny jako neslučitelné 

se sportovní etikou a 

zdravím.  
Žák je schopen upravit svoji 

pohybovou aktivitu vzhledem 

k údajům o znečištění 

ovzduší.   

Drogy a jiné škodliviny (anabolika, 

látky zvyšující fyz. kondici a 

podporující růst svalové hmoty) 

Reakce těla při zhoršení rozptylových 
podmínek, vhodná úprava pohybové 

aktivity 

 

8.-9. OVO byl splněn v 6. a 7.r.   

5. Žák uplatňuje vhodné 

a bezpečné chování i 

v méně známém 

prostředí sportovišť, 

přírody, silničního 

provozu, předvídá 

možná nebezpečí úrazu 

a přizpůsobí jim svou 

činnost. 

7. a 9. 

 

 

 

Žák uplatňuje vhodné a 

bezpečné chování i v méně 

známém prostředí sportovišť, 
přírody, silničního provozu . 

Žák předvídá možná 

nebezpečí úrazu a 

přizpůsobuje jim svou 
činnost. 

Zásady bezpečnosti a chování při 

tělesné výchově 

Zásady bezpečného používání 
konkrétních sportovních potřeb, náčiní  

a nářadí 

Seznámení žáků s vhodným a 

bezpečným chováními na sportovních 
akcí konaných ve škole i mimo školu 

Nácvik záchrany a dopomoci při 

jednotlivých osvojovaných cvicích 

 

   

6. Žák zvládá v souladu 

s individuálními 

předpoklady osvojované 

pohybové dovednosti a 

tvořivě je aplikuje ve 

hře, soutěži, při 

rekreačních činnostech. 

6. Gymnastika 

Žák podle svých předpokladů 

zlepšuje úroveň výkonů 
v akrobacii, při přeskoku, při 

cvičení na nářadí a s náčiním. 

Žák podle svých předpokladů 

dovede stoj na rukou, 
roznožku  přes nářadí 

odpovídající výšky, výmyk a 

základní cvičební prvky 
hrazdě, na kladině (D), na 

kruzích, na trampolínce (CH) 

Žák šplhá na tyči. 

Průpravná gymnastická cvičení, 

posilovací cvičení  

Základní prvky v sestavách:  
Kotouly, stoj na rukou - nácvik,  

rovnovážné cviky 

Roznožka  přes kozu  našíř  s odrazem 

z můstku 
Cvičení na hrazdě (výmyk – nácvik), 

kruzích,  na kladině (D), a na 

trampolínce 
(základní skoky) (CH) 

 

 Šplh  na tyči  

 

 7. Gymnastika 

Žák podle svých předpokladů 

zlepšuje úroveň výkonů 
v akrobacii, při přeskoku, při 

cvičení na nářadí a s náčiním. 

Žák podle svých předpokladů 

Průpravná gymnastická cvičení, 

posilovací cvičení 

Základní prvky v sestavách:  
Kotouly, stoj na rukou s dopomocí, 

přemet stranou-nácvik, rovnovážné 

cviky 
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dovede stoj na rukou, 
roznožku a skrčku přes 

nářadí odpovídající výšky, 

výmyk a základní cvičební 

prvky hrazdě, na kladině (D), 
na kruzích, na trampolínce 

(CH) 

Žák šplhá na tyči  

Roznožka přes kozu  našíř  s odrazem 
z můstku 

Cvičení na hrazdě (výmyk s dopomocí), 

kruzích, na kladině (D) 

 
Šplh na tyči  

 8. Gymnastika 

Žák podle svých předpokladů 

zlepšuje úroveň výkonů 
v akrobacii, při přeskoku, při 

cvičení na nářadí a s náčiním. 

Žák podle svých předpokladů 

dovede stoj na rukou, přemet 
stranou, roznožku a skrčku 

přes nářadí odpovídající 

výšky, výmyk a základní 

cvičební prvky hrazdě, na 
kladině (D), na kruzích, na 

trampolínce. 

Žák šplhá na tyči  

Průpravná gymnastická cvičení, 

posilovací cvičení 

Základní prvky v sestavách:  
Kotouly, stoj na rukou s dopomocí, 

přemet stranou-nácvik, rovnovážné 

cviky 

Roznožka a skrčka přes kozu (bednu – 
CH) našíř  s odrazem z můstku 

Cvičení na hrazdě (výmyk s dopomocí), 

kruzích,  na kladině (D) 

 
Šplh na tyči  

 

 

 9. Gymnastika 

Žák podle svých předpokladů 

zlepšuje úroveň výkonů 
v akrobacii, při přeskoku, při 

cvičení na nářadí a s náčiním. 

Žák šplhá na tyči i na laně 

Žák ve spolupráci s učitelem 
zvládá záchranu a dopomoc 

při osvojovaných cvicích 

Průpravná gymnastická cvičení, 

posilovací cvičení 

Základní gymnastické prvky v sestavách 
(sestava na prostných, na hrazdě, na 

kladině), přeskok s odrazem z můstku 

Cvičení na hrazdě, kruzích, na kladině 

(D) 
Šplh 

 

 9. Základy rytmické, 

kondiční, moderní 

gymnastiky 

Žák zvládá základní estetické 
držení těla, zvládá 

jednoduché taneční kroky 

(D). 

Estetické a aerobní cvičení s hudebním 

doprovodem , základní taneční kroky 

(D) 

 

 

6. Žák zvládá v souladu 

s individuálními 

předpoklady osvojované 

pohybové dovednosti a 

tvořivě je aplikuje ve 

hře, soutěži, při 

rekreačních činnostech 

6. Atletika 

Žák podle svých schopností 

zlepšuje úroveň výkonů 
v běžecké rychlosti, 

vytrvalosti a odrazové 

schopnosti v bězích a 

skocích. 
Žák podle svých předpokladů 

zvládá techniku  rychlého 

běhu a vytrvalého běhu 

v terénu, techniku hodu 
míčkem z místa, techniku 

skoku do dálky a výšky. 

Pohybové hry na rozvoj rychlosti, 

vytrvalosti, síly, zlepšení odrazu, 

štafetové hry, průpravná atletická 
cvičení, atletická abeceda 

Běh na  60 m s nízkým startem, běh na 

200m, běh na 1250 m v terénu, 

nerovnoměrný běh v terénu, štafetová 
předávka, skok do dálky a výšky, hod 

míčkem z místa 

 

 

7. Atletika 
Žák podle svých schopností 

zlepšuje úroveň výkonů 

v běžecké rychlosti, 

vytrvalosti a odrazové 
schopnosti v bězích a 

skocích. 

Žák podle svých předpokladů 

zvládá techniku  rychlého 
běhu a vytrvalého běhu 

v terénu, techniku hodu 

míčkem  z rozběhu, techniku 

skoku do dálky a výšky 

Pohybové hry na rozvoj rychlosti, 
vytrvalosti, síly, zlepšení odrazu, 

štafetové hry, průpravná atletická 

cvičení, atletická abeceda 

Běh na  60 m s nízkým startem, běh na 
200m, běh na 1250 m v terénu, 

nerovnoměrný běh v terénu, štafetová 

předávka, skok do dálky a výšky, hod 

míčkem z rozběhu 
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8.-9. Atletika 
Žák podle svých schopností 

zlepšuje úroveň výkonů 

v běžecké rychlosti, 

vytrvalosti a odrazové 
schopnosti v bězích a 

skocích. 

Podle svých předpokladů 

zvládá techniku i taktiku 

rychlého běhu a vytrvalého 

běhu v terénu, techniku vrhu 

koulí, techniku skoku do 

dálky a výšky. 

Pohybové hry na rozvoj rychlosti, 
vytrvalosti, síly, zlepšení odrazu, 

štafetové hry, průpravná atletická 

cvičení, atletická abeceda 

Běh na  60 m s nízkým startem, běh na 
400m,  běh na 1500 m (D) a 2500 m 

(CH)v terénu, nerovnoměrný běh 

v terénu, štafetová předávka, skok do 

dálky a výšky, vrh koulí  

 

 9. Úpoly – chlapci 

Žák zná a uvědomuje si  
význam úpolových sportů 

pro sebeobranu a brannost. 

Základní postoje a úchopy 

Pohybové hry – úpolové 
 

 

6. Žák  zvládá v souladu 

s individuálními 

předpoklady osvojované 

pohybové dovednosti a 

tvořivě je aplikuje ve 

hře, soutěži, při 

rekreačních činnostech 

6. Fotbal: Žák rozumí 

základním pravidlům a podle 

svých předpokladů zvládá 

základní herní činnosti 
jednotlivce a herní 

kombinace, které uplatňuje 

ve hře. 

Průpravná cvičení, nácvik základních 

herních činností jednotlivce (přihrávky, 

vedení míče, vhazování, zpracování 

míče, odebírání míče) základy herních 
systémů 

Hra podle základních pravidel 

 

7.-9. OVO byl splněn v 6.r.   

6. Žák  zvládá v souladu 

s individuálními 

předpoklady osvojované 

pohybové dovednosti a 

tvořivě je aplikuje ve 

hře, soutěži, při 

rekreačních činnostech 

6. Basketbal 

Žák rozumí základním 
pravidlům a podle svých 

předpokladů zvládá základní 

herní činnosti jednotlivce, 

které uplatňuje ve hře. 
 

Průpravná cvičení, nácvik základních 

herních činností jednotlivce (přihrávky, 
střelba z místa, dribling, driblingová 

abeceda, uvolňování hráče bez míče) 

Hra podle základních  pravidel 

 

7. Průpravná cvičení, nácvik základních 

herních činností jednotlivce (přihrávky, 

střelba z místa, dribling se slalomem, 

dvojtakt, dvojtakt se střelbou na koš, 
střelba z dálky, uvolňování hráče s 

míčem)  

Hra podle základních  pravidel 

 

8.-9.  Hra podle pravidel  

6. Žák  zvládá v souladu 

s individuálními 

předpoklady osvojované 

pohybové dovednosti a 

tvořivě je aplikuje ve 

hře, soutěži, při 

rekreačních činnostech 

7. Házená 

Žák rozumí základním 

pravidlům a podle svých 

předpokladů zvládá základní 
herní činnosti jednotlivce a 

kombinace, které uplatňuje 

ve hře. 

 
 

 

 

 
 

 

Průpravná cvičení, nácvik základních 

herních činností jednotlivce (přihrávky, 

střelba, pohyb s míčem), hra podle 

základních pravidel, 
 

 

   

8.-9. OVO byl splněn v 6.a7.r. 

 

  

6. Žák  zvládá v souladu 

s individuálními 

předpoklady osvojované 

pohybové dovednosti a 

tvořivě je aplikuje ve 

6.-8. 

6.-8. 

Ringo 

Softbal  

 

Žák rozumí základním 
pravidlům a podle svých 

Průpravná cvičení, nácvik základních 

herních činností jednotlivce, hra podle 

základních pravidel 
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hře, soutěži, při 

rekreačních činnostech 

předpokladů zvládá základní 
herní činnosti jednotlivce a 

herní kombinace. 

 

6. Žák  zvládá v souladu 

s individuálními 

předpoklady osvojované 

pohybové dovednosti a 

tvořivě je aplikuje ve 

hře, soutěži, při 

rekreačních činnostech 

6.-7. OVO bude splněn v 8.-9.r.   

8. Volejbal 

Žák rozumí základním 

pravidlům a podle svých 

předpokladů zvládá základní 

herní činnosti jednotlivce, 

které uplatňuje ve 

zjednodušené  hře. 

Průpravná cvičení, nácvik základních 

herních činností jednotlivce (přihrávky 

vrchem, odbití spodem, podání spodní), 

hra podle zjednodušených a upravených 

pravidel 

 

9. Zdokonalování herních činností 

jednotlivce, hra podle pravidel 

 

7. Žák posoudí 

provedení osvojované 

pohybové činnosti, 

označí zjevné 

nedostatky a jejich 

možné příčiny. 

6.-8. OVO bude splněn v 9.r   

9. Žák posoudí provedení 

pohybové činnosti, sám 

označí nedostatky 
v pohybové činnosti, 

s pomocí učitele označí 

zjevné příčiny a  sám pracuje 

na jejich odstranění. 
 

Sebehodnocení v dané osvojované 

pohybové činnosti 

 

8. Žák užívá osvojované 

názvosloví na úrovni 

cvičence, rozhodčího, 

diváka, čtenáře novin a 

časopisů, uživatele 

internetu. 

6. a 8. Žák rozumí základnímu 
názvosloví osvojovaných 

činností 

Žák zná smluvené povely a 

signály při osvojovaných 
pohybových schopností. 

 

Komunikace v TV (tělocvičné 
názvosloví osvojovaných činností) 

 

 

9. Žák naplňuje ve 

školních podmínkách 

základní olympijské 

myšlenky – čestné 

soupeření, pomoc 

handicapovaným, 

respekt k opačnému 

pohlaví, ochrana 

přírody při sportu. 

 

6. - 8. Žák zná základní olympijské 

myšlenky, chová se čestně, 

respektuje opačné pohlaví, 

pomáhá handicapovaným, 
chrání přírodu. 

Olympionismus, fair - play 

 

PT-6.1G 

Mezilidské 

vztahy  

10. Žák se dohodne na 

spolupráci i jednoduché 

taktice vedoucí 

k úspěchu družstva a 

dodržuje ji. 

 

6. a 8. Žák aplikuje dohodnutá 

pravidla a taktiku 

v osvojovaných disciplínách. 

  

Týmová hra dle platných či 
dohodnutých pravidel 

PT-6.1G  
Mezilidské 

vztahy  

11. Žák rozlišuje a 

uplatňuje práva a 

povinnosti vyplývající 

z role hráče, rozhodčího, 

diváka, organizátora. 

6 a 8 Žák zná pravidla 

osvojovaných pohybových 

činností a aplikuje je při hře 

v poli. 

Žák zvládá roli rozhodčího. 

Pravidla osvojovaných her 

 

Pravidla osvojovaných her, soutěží a 

závodů z pozice hráče a rozhodčího  

 

  

12. Žák sleduje určené 

prvky pohybové činnosti 

a výkony, eviduje je a 

vyhodnotí. 

6.-8. OVO bude splněn v 9.r.   

9. Žák sleduje určené prvky 

pohybové činnosti a výkony 

eviduje a vyhodnotí. 
 

Sledování a posuzování pohybových 

dovedností  - evidence, vyhodnocení 

 

13. Žák zorganizuje 

samostatně i v týmu 

jednoduché turnaje, 

závody, turistické akce 

na úrovni školy, 

spolurozhoduje 

osvojované hry a 

soutěže. 

 OVO bude splněn v 8.a9.r   

6. a 8. Žák sám zorganizuje turnaj a 

spolurozhoduje. 
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14. Žák zpracuje 

naměřená data a 

informace o pohybových 

aktivitách a podílí se na 

jejich prezentaci. 

6.7.9. OVO bude splněn v 8. r.   

8. Žák zpracuje naměřená data a 

prezentuje je. 

Měření a zpracování výkonů (měření, 

evidence, zpracování, vyhodnocení) 

Vazba  M, If 

(7. – 9. r.) 

15. Žák samostatně 

využívá osvojené 

kompenzační a 

relaxační techniky a 

sociální dovednosti 

k regeneraci organismu, 

překonávání únavy a 

předcházení stresovým 

situacím 

6.-7. Žák řeší překonávání 

stresových situací 
Žák doporučí metody 

předcházení únavy 

Žák použije kompenzační a 

relaxační techniky 
 

Psychohygiena 

Duševní hygiena 
Stres a jeho vztah ke zdraví 

Převzato z VO 

Výchova ke 
zdraví  

– VZ-9-1-10 

8.-9. OVO byl splněn v 6.r.   

16. Žák uplatňuje 

odpovídající vytrvalost 

a cílevědomost při 

korekci zdravotních 

oslabení 

9. Žák uplatňuje odpovídající 

vytrvalost a cílevědomost při 

korekci zdravotních oslabení 

Základní pojmy osvojované činnosti 

Prevence oslabení 

Vhodné oblečení a obutí pro ZTV 

Zásady správného držení těla 

Dechová cvičení 

ZTV 9-1-01 

17. Žák zařazuje 

pravidelně a samostatně 

do svého pohybového 

režimu speciální 

vyrovnávací cvičení 

související s vlastním 

oslabením, usiluje o 

jejich optimální 

provedení 

9. Žák zařazuje pravidelně a 

samostatně do svého 

pohybového režimu speciální 

vyrovnávací cvičení 

související s vlastním 

oslabením, usiluje o jejich 

optimální provedení 

Soustředění na cvičení 

Vědomá kontrola cvičení 

Základní cvičební polohy 

Základní technika cvičení 

Soubor speciálních cvičení pro 

samostatné cvičení  

 

ZTV-9-1-02 

18. Žák se aktivně 

vyhýbá činnostem, které 

jsou kontraindikací 

zdravotního oslabení 

9. Žák se aktivně vyhýbá 

činnostem, které jsou 

kontraindikací zdravotního 

oslabení 

Nevhodná cvičení a činnosti ZTV-9-1-03 

 

Dle možností školy, zájmu a finančních možností žáků a v závislosti na přírodních 

podmínkách mohou být zařazena následující témata: 

 
6. Žák zvládá v souladu 

s individuálními 

předpoklady osvojované 

pohybové dovednosti a 

tvořivě je aplikuje ve hře, 

soutěži, při rekreačních 

činnostech 

7. Lyžování  
Žák zná a řídí se nejdůležitějšími 

pravidly pohybu v zimní přírodě, 

na vleku a sjezdovce, zvládá 

základní dovednosti na  
sjezdových lyží a bezpečný pohyb 

ve středně náročném terénu. 

Sjezdový výcvik a běžecký 
výcvik 

Zásady pobytu a pohybu 

v zimní přírodě, na sjezdovce, 

vleku…. 

 

6.-8. Turistika a pobyt v přírodě 

Žák se bezpečně přesune do 

terénu, zná a uplatní pravidla 

bezpečnosti silničního provozu 
v roli chodce. 

Základy turistiky - pohyb 

v lehkém i mírně náročném 

 terénu bez zátěže, se zátěží  

 

Vazba M  

(7. r.) 

9. Plavání 
Žák zvládá základy plaveckých 

stylů (prsa, kraul) 

Základy plaveckých stylů 
Rozvoj aerobní vytrvalosti, 

zdatnosti 

Orientace pod vodou 

Rozvoj vitální kapacity plic 
Hygienické návyky 

 

 

 

 

 

 

 



 165 

Praktické činnosti 
 

Charakteristika 
 

RVP ZV nepojmenovává vyučovací předmět ve vzdělávací oblasti Člověk a svět 

práce, proto byl pro tento předmět zvolen název Praktické činnosti. 

Předmět Praktické činnosti vede žáky k získání základních uživatelských dovedností 

v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků. 

 

Obsahové, organizační a časové vymezení 

 

 Na druhém stupni zařazujeme do předmětu očekávané výstupy Práce s technickými 

materiály (6. ročník), Příprava pokrmů (8. ročník) a Svět práce (9. ročník).  

Do výuky mohou být dále zařazeny výstupy, Pěstitelské práce a Design a 

konstruování. Jejich výuka je závislá na výběru žáků a vyučujících daného předmětu v 7. a 9. 

ročníku. 

 

 Ve všech ročnících je přidělena dotace 1 hodina týdně, v 8. ročníku jsou zařazeny 

očekávané výstupy z oblasti Výchova ke zdraví (viz tabulka). Výuka bude probíhat ve třídách, 

v odborných učebnách, příp. v okolí školy. Výuku doplníme vhodnými besedami a exkurzemi 

podle nabídkových programů. 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Výchovné a vzdělávací strategie směřují k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

s cíleným zaměřením na praktické dovednosti a návyky. 

 

 

Kompetence k učení 

 

Učitel vede žáky k práci podle návodu, k plánování  a organizování činnosti, učí je pracovat 

s různými materiály. 

 

 

Kompetence k řešení problémů 

 

Vzdělávací obsah pomáhá žákům při odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření, 

učitel předkládá možnosti využití získaných poznatků a dovedností na trhu práce. Stimuluje 

žáky k hledání nejvhodnějších pracovních postupů s optimálním výsledkem, nabádá 

k přemýšlení o příčinách nezdarů a povzbuzuje žáka v případě neúspěchu. 

 

 

Kompetence komunikativní 

 

Učitel vede žáky k účinné komunikaci při práci. Učí je plánovat, organizovat a hodnotit 

pracovní činnost, obhajovat své výsledky. 
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Kompetence sociální a personální 

 

Učitel vede žáky k osvojení základních pracovních návyků a dovedností, pomáhá formovat 

osobnost žáka rozvíjením některých vlastností, motorických i tvořivých schopností a 

dovedností, učí ho akceptovat různou úroveň úspěšnosti. Vede žáky k samostatné i týmové 

práci. 

 

 

Kompetence občanské 

 

Učitel vede žáky k pochopení spoluzodpovědnosti za ochranu životního prostředí, pomáhá 

rozvíjet tvořivý přístup k řešení zadaných úkolů, rozvíjí  smysl pro tvořivost. 

 

 

Kompetence pracovní 

 

Učitel vede žáky k správnému používání nástrojů a pomůcek, rozpoznávání rizikových 

činností, k dodržování hygienických a bezpečnostních zásad a ke snaze odvést co 

nejkvalitnější práci. Utváří u žáka pozitivní vztah k práci a směřuje žáka k volbě budoucího 

povolání. 

 

 

Průřezová témata 

 

Osobnostní  a sociální výchova 

 Osobnostní rozvoj – rozvoj schopností poznávání 

 Osobnostní rozvoj – seberegulace a sebeorganizace 

 Osobnostní rozvoj - psychohygiena 

 Osobnostní rozvoj – kreativita 

 Sociální rozvoj – mezilidské vztahy 

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 Evropa a svět nás zajímá 

 Jsme Evropané 
 

Multikulturní výchova 

 Kulturní diference 

 Lidské vztahy 

 

Environmentální výchova 

 Ekosystémy 

 Základní podmínky života 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 Vztah člověka k prostředí 
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Praktické činnosti – 1. stupeň (1. období) 
 
Očekávaný výstup 

ŠVP 
Roč. Školní výstupy Učivo 

Přesahy, vazby, 

PT 

1. Žák vytváří 

jednoduchými 

postupy různé 

předměty 

z tradičních i 

netradičních 

materiálů. 

 

1. Žák mačká, trhá, lepí, stříhá, vystřihuje, 
překládá, skládá papír. 

Žák vytváří jednoduché prostorové 

tvary z papíru. 

Žák navléká, aranžuje přírodní materiál. 
Žák stříhá a lepí textil, tvoří z ostatních 

materiálů. 

Žák tvoří podle lidových zvyků a tradic. 

Vlastnosti materiálu – papír, 
karton. 

Pracovní pomůcky a nástroje. 

 

Vlastnosti materiálu – přírodniny, 
textil. 

Vlastnosti materiálu – modelovací 

hmota, keramická hlína, sádra . 

Lidové zvyky, tradice a řemesla.. 

 

2. Žák pracuje s papírem různými 

způsoby, rozezná druhy  
papíru. 

Žák realizuje jednoduché prostorové 

tvary z papíru. 

Žák dovede navlékat, dotvářet, 
aranžovat a opracovávat přírodní 

materiál. 

 Žák pracuje s textilem – umí si 

připravit návlek, šije předním stehem . 
Žák využívá ke své tvorbě lidových 

tradic, zvyků, vyzkouší si tvořit podle 

lidových řemesel. 

Vlastnosti materiálů – papír, 

karton, přírodniny, textil.. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Lidové zvyky, tradice a řemesla. 

 

3. Žák při práci s papírem volí různé 

způsoby zpracování, vybírá vhodný 

materiál a pomůcky. 
Žák vytvoří jednoduchou práci 

z přírodního materiálu. 

Žák šije zadním stehem, přišije knoflík, 

vyrobí jednoduchý textilní výrobek. 

Vlastnosti materiálů – papír, 

karton, přírodniny, textil. 

 

 

2. Žák pracuje podle 

slovního návodu 

nebo předlohy. 

 

1. Žák pracuje podle slovního návodu 

nebo předlohy. 
 

Jednoduché pracovní postupy a 

operace při práci s jednotlivými 
materiály. 

 

2. Žák pracuje podle slovního návodu 
nebo předlohy. 

 

Jednoduché pracovní postupy a 
operace při práci s jednotlivými 

materiály. 

 

3. Žák pracuje podle slovního návodu 

nebo předlohy. 

Žák pracuje v duchu lidových tradic, 

zvyků a řemesel. 

Jednoduché pracovní postupy a 

operace při práci s jednotlivými 

materiály. 

Lidové tradice, zvyky a řemesla. 

 

3. Žák zvládá 

elementární 

dovednosti a 

činnosti při práci se 

stavebnicemi. 

 

1. Žák sestavuje stavebnicové prvky, 

montuje a demontuje modely podle 
návodu, náčrtu či předlohy. 

Stavebnice (plošné, prostorové, 

konstrukční), sestavování modelů. 
Práce s návodem, předlohou, 

jednoduchým náčrtkem. 

 

2. Žák sestavuje stavebnicové prvky, 

montuje a demontuje modely podle 

návodu nebo předlohy. 

Stavebnice (plošné, prostorové, 

konstrukční), sestavování modelů. 

Práce s návodem, předlohou, 

jednoduchým náčrtem. 

 

3. Žák sestavuje stavebnicové prvky, 

montuje a demontuje podle návodu, 
sestaví přesný model podle předlohy. 

Práce s návodem, předlohou, 

jednoduchým náčrtem 

 

4. Žák provádí 

pozorování přírody, 

zaznamená a 

zhodnotí výsledky 

pozorování. 

 

1. Žák pozoruje změny v přírodě Pěstování rostlin  

2. Žák sleduje a zaznamenává dění 
v přírodě.  

Základní podmínky pro pěstování 
rostlin, půda a její zpracování, 

výživa rostlin, osivo. 

 

3. Žák hodnotí výsledky pozorování změn 

v přírodě. 

Podmínky pro život rostlin, 

využití přírodních zdrojů. 

 

5. Žák pečuje o 

nenáročné rostliny.  

 

 

 

1. Žák pečuje o pokojové rostliny – 

zálivka, otírání listů 

Pěstování rostlin, pěstování 

pokojových rostlin. 

 

2. Žák pečuje o pokojové rostliny – 

přesazování, vegetativní množení 

rostlin. 

Pěstování rostlin, sázení.                   
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3. Žák vypěstuje vlastní rostlinu ze 
semene. 

Základní podmínky pro pěstování 
rostlin, půda a její zpracování, 

výživa rostlin, osivo, setí. 

 

6. Žák připraví 

tabuli pro 

jednoduché 

stolování. 

1. Žák užívá základy správného stolování 

a společenského chování. 

Jednoduchá úprava stolu, pravidla  

správného stolování. 

 

2. Žák vyzkouší prostření všední a 

slavnostní tabule. 

Jednoduchá úprava stolu.  

3. Žák dokáže připravit tabuli 

k slavnostnějším příležitostem. 

Jednoduchá úprava stolu.  

7. Žák se chová 

vhodně při 

stolování. 

 

1. Žák zvládá sebeovládání a sebeobsluhu 

ve školní jídelně. 

Používání příboru.  

2. Žák dodržuje pravidla slušného chování 

při stolování, umí si připravit 

jednoduchou svačinu. 

Pravidla správného stolování. 

Výběr a skladování potravin. 

Vazba Prv (2.r.), 

Př.(5.r.) 

3. Žák ovládá pravidla slušného stolování, 

připraví si zdravou svačinku. 

Pravidla slušného stolování. 

Výběr, nákup a skladování 

potravin. 

Vazba Prv (3.r.) 
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Praktické činnosti – 1. stupeň (2. období) 
 
Očekávaný výstup 

ŠVP 
Roč. Školní výstupy Učivo 

Přesahy, vazby, 

PT 

1. Žák vytváří 

přiměřenými 

pracovními 

operacemi a 

postupy na 

základě své 

představivosti 

různé výrobky 

z daného 

materiálu. 

4. Žák z různého materiálu vyrobí výrobek 
podle své představivosti, zvolí vhodný 

materiál, postup a pomůcky pro výrobu 

výrobku. 

Žák odhadne dobu nutnou pro tvorbu 
výrobku. 

Vlastnosti materiálů (papír, 
karton, přírodniny, textil, drát, 

folie, …). 

Pracovní pomůcky a nástroje. 

Jednoduché pracovní operace, 
postupy, organizace práce. 

 

5. Žák vytvoří a zhodnotí výrobek 
zhotovený na základě své představivosti 

nebo podle zadaného postupu zhotovuje 

výrobky z různých materiálů. 

Vlastnosti materiálů – 
přírodniny, papír, karton, 

modelovací hmoty, textil, dráty, 

folie, odpadové materiály, 

recyklace. 
Organizace práce, jednoduché 

pracovní postupy a operace. 

 

2. Žák využívá při 

tvořivých 

činnostech 

s různým 

materiálem prvky 

lidových tradic. 

4. Žák pracuje v duchu lidových tradic, 

zvyků a řemesel. 

Lidové zvyky, tradice a řemesla. 

 

 

5. Žák vybere vhodné prvky lidových 

tradic, zvyků a řemesel při své vlastní 

tvorbě. 

Lidové zvyky, tradice a řemesla. 

 

 

3. Žák volí vhodné 

pracovní 

pomůcky, nástroje 

a náčiní vzhledem 

k použitému 

materiálu. 

4. Žák vybere vhodné pracovní pomůcky, 

nástroje a náčiní vzhledem k materiálu a 

činnosti. 

Pracovní pomůcky a nástroje, 

organizace práce. 

 

5. Žák zorganizuje vlastní pracovní 

činnost, vybere vhodné pomůcky 

nástroje a náčiní. 

Organizace práce, pracovní 

pomůcky a 

náčiní – funkce a využití. 

 

4. Žák udržuje 

pořádek na 

pracovním 

místě a dodržuje 

zásady hygieny a 

bezpečnosti práce, 

poskytne první 

pomoc při úrazu. 

4. Žák udržuje pořádek na pracovním 

místě, pracuje dle zásad hygieny a 
bezpečnosti práce. 

Ošetří drobná poranění. 

Organizace práce, pracovní 

pomůcky a nástroje, poskytnutí 
pomoci při poranění. 

 

 

5. Žák uspořádá své pracovní místo, řídí se 

zásadami hygieny a bezpečnosti práce. 

Žák ošetří drobná poranění, předchází 

úrazům. 

Organizace práce, pravidla 

bezpečnosti a hygieny práce. 

Zásady první pomoci při úrazu, 

prevence zranění. 

 

5. Žák provádí při 

práci se 

stavebnicemi 

jednoduchou 

montáž a 

demontáž. 

4. Žák sestavuje stavebnicové prvky podle 

vlastní představivosti, montuje a 
demontuje podle návodu, náčrtku, 

předlohy. 

Stavebnice (plošné, prostorové, 

konstrukční), sestavování 
modelů. 

 

5. Žák sestavuje složitější stavebnicové 

prvky, využívá vlastní fantazii. 

Stavebnice (plošné, prostorové, 

konstrukční), sestavování 

modelů. 

 

6. Žák pracuje 

podle slovního 

návodu, předlohy, 

jednoduchého 

náčrtu. 

4. Žák montuje a demontuje podle návodu, 

náčrtku, předlohy. 

Práce s návodem, předlohou, 

jednoduchým náčrtem. 

 

5. Žák sestaví model z vlastních prvků, 

zpracuje jednoduchý náčrt a tvoří podle 

něj. 

Práce s návodem, předlohou, 

jednoduchým náčrtem. 

 

7. Žák dodržuje 

zásady hygieny 

práce, bezpečnosti 

práce, poskytne 

první pomoc při 

úrazu. 

4. Žák organizuje svou činnost, pracuje 

podle zásad hygieny a bezpečnosti práce. 
Žák ví, jak ošetřit drobná poranění. 

Organizace práce, pravidla 

bezpečnosti a hygieny práce. 
První pomoc při úrazu. 

 

5. Žák organizuje vhodně svou činnost, 
dodržuje pravidla hygieny a bezpečnosti 

práce, poskytne první pomoc při úrazu a 

dovede předcházet úrazům. 

Organizace práce, pravidla 
hygieny a bezpečnosti práce. 

První pomoc při úrazech, 

ošetření poranění, prevence 
úrazů. 

 

8. Žák provádí 

jednoduché 

pěstitelské 

činnosti, 

samostatně vede 

pěstitelské pokusy 

a pozorování. 

 

4. Žák zná základní podmínky pro 
pěstování rostlin. 

Žák připraví samostatný pěstitelský 

pokus. 

Základní podmínky pro 
pěstování rostlin. 

Osivo, pěstování rostlin ze 

semen v místnosti i na zahradě. 

 
 

 

5. Žák uskuteční a zhodnotí samostatný 

pěstitelský pokus, včetně pozorování. 

Podmínky pro pěstování rostlin. 

Setí, sázení. 
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9. Žák ošetřuje a 

pěstuje podle 

daných zásad 

pokojové i jiné 

rostliny. 

4. Žák zná rozdíl mezi setím a sázením. 

Žák pojmenuje známé okrasné rostliny, 
léčivky, koření, zeleninu atd. 

Pěstování rostlin ze semen i 

rostlinných částí. 
Rostliny, jedovaté rostliny, 

rostliny jako drogy, alergie. 

 

5. Žák vypěstuje pokojovou či jinou 

rostlinu ze semen či částí rostlin. 

Pěstování pokojových rostlin, 

setí, vegetativní rozmnožování. 

 

10. Žák volí podle 

druhu 

pěstitelských 

činností správné 

pomůcky, nástroje 

a náčiní. 

 

4. Žák samostatně zvolí náčiní, pomůcky a 

nástroje pro pěstitelskou činnost. 

Půda a její zpracování. 

 

 

5. Žák zcela samostatně volí náčiní, 

pomůcky a nástroje pro pěstitelskou 

činnost. 

Zorganizuje svou činnost. 

Půda a její zpracování. 

 

 

Organizace práce. 

 

11. Žák dodržuje 

zásady hygieny a 

bezpečnosti práce, 

poskytne první 

pomoc při úrazu. 

 

4. Žák zorganizuje svou činnost, dodržuje 

pravidla pro bezpečnost a hygienu práce. 

Poskytne první pomoc. 

Organizace práce, pravidla 

bezpečnosti a hygieny. 

 
První pomoc při úrazech. 

 

5. Žák užívá pravidla pro hygienu a 

bezpečnost práce. 

Zvolí a poskytne první pomoc při úrazu. 

Pravidla bezpečnosti a hygieny 

práce. 

První pomoc, ošetření drobných 

poranění. 

 

12. Žák se 

orientuje 

v základním 

vybavení kuchyně. 

4. Žák se orientuje v základním vybavení 

kuchyně – pojmenuje  

kuchyňské náčiní. 

Základní vybavení kuchyně.  

5. Žák rozezná moderní a historické 

kuchyňské náčiní, pracuje 
s jednoduchým kuchyňským vybavením. 

Technika v kuchyni – historie a 

význam, základní vybavení 
kuchyně. 

 

 

13. Žák připraví 

samostatně 

jednoduchý 

pokrm. 

4. Žák zajistí a vybere potřebné potraviny. 

Žák vytvoří jednoduchý pokrm studené 

kuchyně. 

Výběr, nákup a skladování 

potravin. 

Práce s kuchařskými knihami, 

recepty. 

 

 

5. Žák vybere potřebné potraviny, dovede 

je správně skladovat. 
Žák s pomocí návodu (receptu) připraví 

samostatně jednoduchý studený pokrm. 

Výběr, nákup a skladování 

potravin. 
Práce s kuchařskými knihami, 

recepty. 

 

14. Žák dodržuje 

pravidla 

správného 

stolování a 

společenského 

chování. 

4. Žák dodržuje pravidla správného 

stolování a společenského chování. 

Pravidla správného stolování a 

společenského chování. 

 

5. Žák upraví slavnostní tabuli, dbá na 

slušné stolování. 

Jednoduchá úprava stolu, 

pravidla správného stolování. 

 

15. Žák udržuje 

pořádek a čistotu 

pracovních ploch, 

dodržuje základy 

hygieny a 

bezpečnosti práce, 

poskytne první 

pomoc i při úrazu 

v kuchyni. 

4. Žák udržuje pořádek pracovních ploch, 

užívá zásady hygieny a bezpečnosti 

práce, poskytne první pomoc, zná 

příčiny úrazů v kuchyni. 

Organizace práce, zásady první 

pomoci, záludnosti při práci 

v kuchyni, prevence úrazů. 

 

5. Žák dbá na hygienu a bezpečnost práce 

v kuchyni, zná elektrické spotřebiče 
používané v kuchyni. 

Žák poskytne první pomoc, zajistí 

odbornou pomoc, předchází úrazům. 

Pravidla pro hygienu a 

bezpečnost práce, obsluha 
el.spotřebičů. 

Zásady poskytování první 

pomoci, důležitá telefonní čísla, 

prevence úrazů. 
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Praktické činnosti – 2. stupeň 
 

 

Práce s technickými materiály 

Očekávaný výstup ŠVP Roč. Školní výstupy Učivo 
Přesahy, 

vazby, PT 

1. Žák provádí jednoduché 

práce s technickými 

materiály a dodržuje 

technologickou kázeň 

6. Žák ovládá základní operace při práci 

s technickými materiály. 

(orýsování, řezání, pilování, vrtání, 

povrchová úprava) 

Práce se dřevem, plasty a kovy 

Zpracování dřeva, vlastnosti 

technických materiálů a jejich 

užití v praxi 

 

7. 

CH 

Žák ovládá složitější operace při práci 

s technickými materiály . 

(hoblování, řezání závitů, tepelné 
tvarování, spojování materiálů) 

Práce se dřevem, plasty a kovy 

Rozdělení plastů podle tepelných 

vlastností 
Druhy závitů a jejich použití 

v technické praxi 

Funkce dalších nástrojů (hoblík, 

závitníky) 

 

2. Žák řeší jednoduché 

technické úkoly s vhodným 

výběrem materiálů, 

pracovních nástrojů a 

nářadí      

6. 

7. 
CH 

Žák vybere správné nástroje a nářadí 

a vhodný materiál podle zadaného 
úkolu 

Práce se dřevem, plasty a kovy 

Zásady používání nářadí a 
nástrojů pro ruční opracování 

technických materiálů 

 

3. Žák organizuje a 

plánuje svoji pracovní 

činnost. 

6. 

7. 

CH 

Žák si rozvrhne a naplánuje svoji 

pracovní činnost podle zadaného 

úkolu. 

Práce se dřevem, plasty a kovy 

Sestavení pracovního postupu a 

vyzkoušení v praxi 

 

4. Žák užívá technickou 

dokumentaci, připraví si 

vlastní jednoduchý náčrt 

výrobku 

6. 

7. 
CH 

Žák zná základní pravidla pro čtení 

technického výkresu, zhotoví náčrt 
výrobku, stanoví technologický 

postup 

Základy zobrazování při práci 

s technickými materiály 
Čtení a kreslení jednoduchých 

technických výkresů a 

elektrotechnických schémat 

 

5. Žák dodržuje obecné 

zásady bezpečnosti a 

hygieny při práci i zásady 

bezpečnosti a ochrany při 

práci s nástroji a nářadím, 

poskytne první pomoc při 

úrazu 

6. 

7. 

CH 

Žák poskytne první pomoc při úrazu. 

Dodržuje pravidla bezpečnosti a 

hygieny při práci s technickými 
materiály 

První pomoc při úrazu (řezné 

rány, popáleniny, zásah 

elektrickým proudem) 
Pravidla bezpečnosti a hygieny 

při práci s technickými materiály 

 

 

 

Příprava pokrmů 
Očekávaný výstup ŠVP Roč. Školní výstupy Učivo Přesahy, vazby, PT 

1. Žák používá základní 

kuchyňský  inventář a 

bezpečně obsluhuje základní 

spotřebiče 

 

8. Žák použije vhodné pomůcky a 

náčiní, orientuje se v základním 

vybavení 
Žák zvládá základní znalosti o 

domácnosti  

Kuchyně – základní 

vybavení 

 

 

2. Žák připraví jednoduché 

pokrmy v souladu se 

zásadami zdravé výživy 

8. Žák získává poznatky o úpravě 

pokrmů, volí odpovídající 

technologii 

Žák organizuje a plánuje pracovní 
činnost 

Žák zvládá pracovní postupy 

Žák má představu o výživě dětí  

Potraviny 

Příprava pokrmů 

 

 
 

Výživa kojence, 

batolete, školáka 

PT - 6.5 D 

Vztah člověka k 

prostředí 

PT - 6.1 E 
Kreativita 

3. Žák dodržuje základní 

principy stolování, 

společenského chování a 

obsluhy u stolu ve společnosti 

8. Žák ovládá základní principy 

stolování a obsluhy u stolu 
Žák dodržuje zásady zdravého a 

příjemného prostředí  

Úprava stolu a stolování PT - 6.1 E 

Kreativita 
 

4. Žák dodržuje zásady 

hygieny a bezpečnosti práce 

poskytne první pomoc při 

úrazech v kuchyni 

8. Žák má představu o předpisech a 

hygienických pravidlech v kuchyni 

Žák poskytne první pomoc při 

řezných ranách, popáleninách 

Zásady hygieny 

První pomoc 

 

5. Žák dává do souvislostí 

složení stravy a způsob 

stravování s rozvojem 

8. Žák má znalosti o výživě člověka, o 

potravě 

Žák má znalosti o 

výživě člověka, o 
potravě 

Převzato z VO 

Výchova ke zdraví – 
VZ-9-1-07 
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civilizačních nemocí a 

v rámci svých možností 

uplatňuje zdravé stravovací 

návyky 

 

 

Svět práce 
1. Žák se orientuje 

v pracovních činnostech 

vybraných profesí 

9. Žák se seznámí s možnostmi 

vzdělávání, s náplní učebních a 

studijních oborů 

Možnosti vzdělávání 

Trh práce 

Přesah Ov (9.r.) 

2. Žák posoudí své možnosti 

při rozhodování o volbě 

vhodného povolání a profesní 

přípravy 

9. Žák provede kritiku osobních 

vlastností a schopností 

Volba profesní 

orientace 
 

Přesah Ov (9.r.) 

 

3. Žák využije profesní 

informace a poradenské 

služby pro výběr vhodného 

vzdělávání 

9. Žák analyzuje informace 

vzdělávacích oborů a poradenských 

služeb pro výběr vhodného 

vzdělávání 

Možnosti vzdělávání 

 

Přesah Ov (9.r.) 

4. Žák prokáže v modelových 

situacích schopnost 

prezentace své osoby při 

vstupu na trh práce 

 

9. Žák napíše životopis, seznámí se se 

způsoby hledání zaměstnání , se 
zásadami pohovoru u 

zaměstnavatele, orientuje se 

v problémech nezaměstnanosti 

Žák zná práva a povinnosti 
zaměstnanců a zaměstnavatelů 

Žák definuje nejčastější formy 

podnikání 

  

 

 

Design a konstruování  
1. Žák sestaví podle 

návodu, náčrtu, plánu, 

jednoduchého programu 

daný model 

6. 

9. CH 

Žák čte jednoduché elektrické 

schéma a sestaví elektrický obvod 

Elektrické instalace v domácnosti 

Elektronické obvody 

 

2. Žák navrhne a sestaví 

jednoduché konstrukční 

prvky a ověří a porovná 

jejich funkčnost, nosnost, 

stabilitu 

9. CH Žák navrhne a sestaví funkční 
schéma jednoduchých obvodů 

v domácnosti a základních 

elektronických obvodů 

Elektrické instalace v domácnosti 
Elektronické obvody 

 

3. Žák provádí montáž, 

demontáž a údržbu 

jednoduchých předmětů a 

zařízení 

9. CH Žák provádí montáž a údržbu 

jednoduchých zařízení 

Elektrické instalace v domácnosti 

Elektronické obvody 

 

4. Žák dodržuje zásady 

bezpečnosti a hygieny 

práce a bezpečnostní 

předpisy, poskytne první 

pomoc při úrazu 

9. CH Dodržuje zásady bezpečnosti při 

práci s elektrickým obvodem 

Zásady bezpečnosti při práci 

s elektrickým obvodem 

 

 

Provoz a údržba domácnosti  
2. Žák ovládá jednoduché 

pracovní postupy při 

základních činnostech 

v domácnosti, orientuje se 

v návodech k obsluze 

běžných domácích 

spotřebičů. 

9. D Žák ovládá jednoduché pracovní 
postupy při základních činnostech 

v domácnosti, obsluhuje běžné 

domácí spotřebiče. 

Základní domácí činnosti  

3. Žák správně zachází 

s pomůckami, nástroji, 

nářadím a zařízením 

včetně údržby, provádí 

drobnou domácí údržbu. 

9. D Žák správně zachází s běžnými 

domácími pomůckami, nástroji, 

nářadím a zařízením 

Základní domácí činnosti  
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4., včetně úrazu 

elektrickým proudem. 

9. D Žák dodržuje základní hygienická 
a bezpečnostní pravidla a 

předpisy a poskytne první pomoc 

při úrazu. 

Základní hygienická pravidla a 
předpisy 

První pomoc při úrazu 

 

 

Dle možností školy, výběru vyučujících a žáků je možné zařadit Pěstitelské práce. 

 

Pěstitelské práce 
1. Žák volí vhodné 

pracovní postupy při 

pěstování vybraných 

rostlin 

 

Žák vybere vhodné pracovní 

postupy při pěstování 

vybraných rostlin 

Základní podmínky 

pro pěstování 

zeleniny, ovoce, 
léčivých rostlin 

 

2. Žák pěstuje a využívá 

květiny pro výzdobu 

 

Žák pečuje o běžné okrasné 

květiny 

Žák navrhne květinovou 

výzdobu  

Okrasné rostliny  
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Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
 

Český jazyk 

 

I. stupeň 

1. – 2. ročník 

V jazykové výchově hodnotíme doplňovací mluvnická cvičení, samostatné práce do školního 

sešitu 

V komunikační a slohové výchově hodnotíme bohatost slovní zásoby, správnost formulace 

vět, tvoření výstižných a pěkných vět, samostatnost. 

Při čtení hodnotíme plynulost a správnost čtení, porozumění a reprodukci čteného  

           textu, zájem o čtení. 

Při psaní hodnotíme správné tvary písmen, sklon a úhlednost písma. Tolerujeme vyvíjející se 

rukopis žáka. Dbáme na úpravu i v ostatních sešitech. 

V 1. ročníku hodnotíme aktivitu a snaživou práci při hodinách razítkem. Po dvou měsících 

školní docházky hodnotíme čtení a psaní známkou.  

 

3.-5. ročník 

Hodnotíme stupeň ovládnutí školních výstupů, aktivitu při výuce, samostatnost a iniciativu. 

V jazykové výchově hodnotíme dovednost komunikovat a spolupracovat ve skupině, 

pravidelnost a pečlivost při plnění úkolů, úhlednost, čistotu písemného projevu. 

V komunikační a slohové výchově hodnotíme schopnost písemné a ústní komunikace 

(výstižnost, bohatost jazyka, obsahová správnost), samostatnost ve tvorbě slohových útvarů 

V literární výchova hodnotíme porozumění a reprodukci textu, čtení s přednesem, kvalitu a 

kvantitu domácí četby. 

Výsledné hodnocení vychází z těchto typů zkoušení: 

1) ústní zkoušení 

2) písemné zkoušení - tematické prověrky, diktáty 

                                               - pololetní písemné práce 

      3) domácí úkoly 

 

II. stupeň 

Hodnocení v předmětu Český jazyk v sobě zahrnuje činnosti žáků při všech složkách 

předmětu, tj. mluvnice, literární výchova a sloh. Hodnotíme stupeň ovládnutí školních 

výstupů. Vědomosti a dovednosti žáka budou hodnoceny takto: 

 

Mluvnice: 

1. písemný test 3x ročně (vstupní, pololetní, závěrečný) 

2. diktát ( 8x ročně) 

3. domácí úkoly 

4. tematické prověrky shrnující učivo daného tematického celku 

 

Literární výchova: 

1. literární teorie a dějiny literatury 

2. práce s textem 

3. tvořivé aktivity žáků  

4. 2 texty zpaměti 

5. individuální četba 4-6 titulů za rok 
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Slohová výchova: 

1. 2 kontrolní slohové práce za rok  

2. slohové práce dle jednotlivých slohových útvarů 

 

Veškeré hodnocení bude vycházet z kritérií stanovených klasifikačním řádem školy. 

 

 

Anglický jazyka a další cizí jazyk 

 

1. ročník 

V tomto ročníku se žáci s jazykem seznamují, získávají k němu kladný vztah. Soustředíme se 

na mluvenou formu. 

Hodnotíme přístup žáků k práci v hodinách, zapojení se do různých forem práce (hry, 

soutěže…), pečlivost a snahu dle možností žáka 

 

2. ročník 

V hodině se stále soustředíme na mluvenou formu jazyka. Ve známce je posouzena 

a) aktivita, snaha, píle 

- přístup žáků k práci v hodinách, zapojení se do různých forem práce (hry, soutěže…) 

- pečlivost a snaha dle možností žáka, plnění zadaných úkolů (domácí příprava) 

b) samostatné práce a projekty 

- umět zadaný úkol či práci zpracovat samostatně 

- přístup a splnění kreslených (tvořivých) prací na dané téma 

 

3. ročník 

V tomto ročníku se žáci seznamují více s psanou formou jazyka. Stále se soustředíme 

především na mluvenou formu. 

 

Hodnotíme: 

a) aktivita, snaha, píle 

- přístup žáků k práci v hodinách, zapojení se do různých forem práce (hry, soutěže…) 

- pečlivost a snaha dle možností žáka, plnění zadaných úkolů (domácí příprava) 

b) samostatné práce a projekty 

- umět zadaný úkol či práci zpracovat samostatně 

- přístup a splnění kreslených (tvořivých) prací na dané téma 

c) skupinové práce 

- umět spolupracovat a tvořit ve skupince (dvojici) 

 

4. – 5. ročník  

V těchto ročnících přibývají nové formy práce a podklady pro hodnocení a klasifikaci (k výše 

uvedeným bodům z 3. ročníku)  

Žáci mají založené slovníčky, k zvládnutí slovní zásoby přistupuje i správné psaní slov, frází 

a vět. Žáci se učí pracovat s překladovým slovníkem. Postupně je do učiva vkládáno zvládnutí 

a osvojení gramatických jevů (dle osnov ŠVP). Hodnotí se i vlastní iniciativa a tvořivost  

(s ohledem na individuální schopnosti žáka). 

U dětí s VPU má stále přednost slovní forma před psanou (pokud PPP nedoporučí jinak). 

kontrola znalostí probíhá 

- ústně formou říkanek, rozhovorů, četbou a překladem (práce s textem) 

- ústní přezkoušení písemných prací (podle individuálních potřeb žáka),  

- písemně malými testy na jednotlivé lekce nebo oblasti probíraného tématu 
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(slovní zásoba, gramatika), písemné doplňování do pracovního sešitu nebo jednoduché  

písemné vypracování cvičení z učebnice do sešitu. Během roku jsou zařazeny větší 

opakovací testy po ukončení lekce     

 

II. stupeň 

Hodnotíme především úroveň komunikační dovednosti v rámci právě probírané 

gramatické struktury. 

Formy ověřování dovedností a vědomostí žáků jsou následující: 

1. ústní zkoušení 

2. písemné práce - kontrola probírané slovní zásoby a gramatiky 

                              - diktát 

                  - souhrnný test, který se píše vždy po probrání příslušné lekce 

      3.   domácí úkoly 

      4.   projekty – zpracování prací k danému tématu 

Dále se bude přihlížet k aktivitě žáka při vyučování a plnění školních povinností. 

 

Veškeré hodnocení bude vycházet z kritérií stanovených klasifikačním řádem školy. 

 
 

Matematika 

 

I. stupeň 

Hodnotíme stupeň ovládnutí školních výstupů.  

Výsledné hodnocení vychází z těchto typů zkoušení: 

1) ústní zkoušení 

2) písemné zkoušení - tematické prověrky 

                                               - pololetní písemné práce 

      3) domácí úkoly 

Dále hodnotíme aktivitu a práci v hodině, samostatnost, tvořivost a aktivitu při výuce, 

připravenost na vyučování. Hodnotíme stupeň chápání matematických souvislostí, u slovních 

úloh správnost početní operace, bezchybný výpočet, odpověď; při geometrii přesnost a kvalitu 

rýsování. 

 

II. stupeň 

Výsledné hodnocení z předmětu Matematika vychází ze známek z těchto typů zkoušení: 

Písemné práce: 

 1. Tematické prověrky, které se píší po probrání příslušné kapitoly 

 2. Čtvrtletní práce – shrnutí učiva za období čtvrt roku, žák prokáže schopnost 

přemýšlet a kombinovat v souvislostech 

 3. Pracovní listy 

Dále se bude přihlížet k aktivitě žáka v hodinách, k důslednému plnění domácích úkolů, bude 

posuzováno, jak je žák materiálně připraven na hodiny (sešity, rýsovací pomůcky, učebnice). 

 
Hodnocení bude vycházet z kritérií stanovených klasifikačním řádem školy. 

 

 

Informatika 

 

Výsledné hodnocení v Informatice vychází ze známek získaných z těchto typů zkoušení: 
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1)  praktické práce na počítači vytvořené podle konkrétního zadání   

2)  praktické práce na počítači vytvořené podle vlastního námětu    

3) domácí praktické úkoly  

4)  tematické prověrky, které se píší po probrání příslušné kapitoly 

 

Dále se bude přihlížet k aktivitě žáka při vyučování. 

Veškeré hodnocení bude vycházet z kritérií stanovených klasifikačním řádem školy. 

 

 

Prvouka 

 

1. ročník 

Hodnotíme aktivitu a zájem při výuce, samostatnost a iniciativu, dovednost komunikovat. 

V hodině může žák získat razítko nebo známku. 

 

2. ročník 

V hodině může žák získat známky za vědomosti, aktivitu, skupinovou práci, seznámení se 

zajímavou informací vztahující se k probíranému tématu. 

K jednotlivým tématům lze psát drobné testy. 

Hodnotíme známkou. 

 

3. ročník 

Hodnotíme 

- stupeň ovládnutí školních výstupů 

- aktivitu a zájem při výuce 

- samostatnost a iniciativu 

- dovednost komunikovat a spolupracovat ve skupině 

- schopnost zpracovat dané téma jako referát (vyhledávání informací a práce s nimi) 

- pravidelnost a pečlivost plnění úkolů 

- vedení sešitu (správnost, úhlednost, tvůrčí aktivita a samostatnost) 

- připravenost na výuku 

 

Veškeré hodnocení bude vycházet z kritérií stanovených klasifikačním řádem školy. 

 

 

Přírodověda 

 

Hodnotíme 

- stupeň ovládnutí školních výstupů 

- aktivitu a zájem při výuce 

- samostatnost a iniciativu 

- dovednost komunikovat a spolupracovat ve skupině 

- schopnost zpracovat dané téma jako referát (vyhledávání informací a práce s nimi) 

- pravidelnost a pečlivost plnění úkolů 

- vedení sešitu (správnost, úhlednost, tvůrčí aktivita a samostatnost) 

- připravenost na výuku 

 

Veškeré hodnocení bude vycházet z kritérií stanovených klasifikačním řádem školy. 
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Vlastivěda 

 

Hodnotíme 

- stupeň ovládnutí školních výstupů 

- aktivitu a zájem při výuce 

- samostatnost a iniciativu 

- dovednost komunikovat a spolupracovat ve skupině 

- schopnost zpracovat dané téma jako referát (vyhledávání informací a práce s nimi) 

- pravidelnost a pečlivost plnění úkolů 

- vedení sešitu (správnost, úhlednost, tvůrčí aktivita a samostatnost) 

- připravenost na výuku 

 

Výsledné hodnocení vychází z těchto typů zkoušení: 

1) ústní zkoušení 

2) písemné zkoušení - tematické prověrky 

                                         - pololetní písemné práce 

      3) praktické domácí úkoly 

 

Veškeré hodnocení bude vycházet z kritérií stanovených klasifikačním řádem školy. 

 

 

Dějepis 

 

Výsledná známka z Dějepisu bude vycházet z následujících oblastí:  

 

1)   ústní zkoušení (schopnost převyprávět vlastními slovy příběh, událost, případně pokusit se 

vysvětlit a najít logické souvislosti, zdůvodnění příčiny apod.) 

2)  písemné zkoušení (krátké prověrky, prověrky zakončující jednotlivé celky v látce) 

3)  dobrovolné referáty 

 

Jako aktivita navíc budou hodnoceny případné výrobky žáků (např. pravěké zbraně, 

středověké erby, modelářské výrobky apod.).  

K celkovému hodnocení bude též připočten zájem o předmět. 

V 9. ročníku bude též hodnocena celková orientace v předmětu a schopnost propojení 

regionálních, českých, evropských a případně světových dějinách v jejich klíčových 

momentech.  

 

Veškeré hodnocení bude vycházet z kritérií stanovených klasifikačním řádem školy. 

 

 

Výchova k občanství 

 

Výsledné hodnocení vychází ze známek získaných: 

1. z ústního zkoušení 

2. z písemných prací 

3. z dlouhodobých projektů a domácích prací /referátů/ 

Přihlíží se také k aktivitě žáka při vyučování.  

 

Veškeré hodnocení vychází z kritérií stanovených klasifikačním řádem školy. 
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Fyzika 

 

Výsledné hodnocení ve Fyzice vychází z aritmetického průměru známek získaných z těchto 

typů zkoušení: 

1) ústní zkoušení (minimálně 1x za pololetí) 

2) písemné práce - tematické prověrky, které se píší po probrání příslušné kapitoly 

   - testy 

   - kontrolní příklady 

3) laboratorní práce 

4) domácí praktické úkoly 

 

Dále se bude přihlížet k aktivitě žáka při vyučování. 

Veškeré hodnocení bude vycházet z kritérií stanovených klasifikačním řádem školy. 

 

 

Chemie 

 

Výsledné hodnocení v Chemii vychází z aritmetického průměru známek získaných z těchto 

typů zkoušení: 

1) ústní zkoušení (minimálně 1x za pololetí) 

2) písemné práce 

3) laboratorní práce 

4) domácí praktické úkoly 

 

Dále se bude přihlížet k aktivitě žáka při vyučování. 

Veškeré hodnocení vychází z kritérií stanovených klasifikačním řádem školy. 

 

 

Přírodopis 

 

Veškeré hodnocení tohoto předmětu vychází z kritérií stanovených klasifikačním řádem 

školy. 

Výsledná známka z přírodopisu vychází ze známek získaných při těchto typech zkoušení: 

 1) ústní 

 2) písemné – tematické prověrky 

         - testy 

 3) poznávání přírodnin 

Dále se přihlíží: a) ke známkám získaným při samostatných pracích, laboratorních pracích, za 

domácí úkoly, z prezentace zadaného referátu 

     b) k aktivitě, snaze, pracovitosti žáka při vyučování  

     c) k účasti na biologických soutěžích 

     d) k hodnocení získaném při exkurzích 

 

 

Zeměpis 

 

Veškeré hodnocení tohoto předmětu bude vycházet z kritérií stanovených klasifikačním 

řádem školy. 

Výsledná známka ze zeměpisu vychází ze známek získaných při těchto typech zkoušení: 

1) ústní  
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2) orientace na mapě 

3) písemné – prověrky tematických celků 

 

Dále se přihlíží ke známkám získaným při samostatných pracích v hodině, z prezentace 

zadaného referátu a k účasti na zeměpisné olympiádě. 

 

           

Hudební výchova 

 

Při hodnocení v předmětu Hudební výchova se přihlíží k následujícím kritériím: 

 

1. práce v hodině 

- připravenost na hodinu  

- snaha a aktivita během hodiny 

- pozitivní přístup 

- ochota přijímat a učit se nové věci 

2. domácí úkoly – 3.-5. ročník 

3. hodnocení teoretických znalostí formou testů či ústního zkoušení – od 3. ročníku 

4. prezentace referátu na dané téma – II. stupeň 

 

Veškeré hodnocení vychází z kritérií stanovených klasifikačním řádem školy. 

 

 

Výtvarná výchova 

 

1. a 2. ročník 

Ve Výtvarné výchově hodnotíme pečlivou připravenost na hodinu, snahu, samostatnou a 

tvořivou práci. 

 

3.-5. ročník  

Hodnotíme 

- stupeň ovládnutí školních výstupů 

- aktivitu při vyučování 

- kreativitu 

- zájem o předmět 

- snahu o dosažení co nejlepšího výkonu vzhledem k individuálním schopnostem 

- připravenost na hodinu 

 

II. stupeň 

V předmětu Výtvarná výchova se hodnotí především úroveň vlastní výtvarné práce, teoretické 

znalosti předmětu jsou pouze dílčí součástí hodnocení 

Hodnocení zahrnuje: 

1. vlastní výtvarné práce (dokončené a v požadované kvalitě) 

2. připravenost na hodinu (plnění zadaných úkolů, donesený materiál) 

3. aktivní účast na akcích v terénu – exkurze, návštěva VČG 

4. aktivní spolupráce při skupinové práci žáků 

 

Veškeré hodnocení vychází z kritérií stanovených klasifikačním řádem školy. 
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Tělesná výchova 

 

1. a 2. ročník 

Hodnotíme snahu o dosažení co nejlepšího výkonu vzhledem k individuálním schopnostem, 

dodržování herních pravidel, ohleduplnost a sportovní chování.  

 

3.-9. ročník 

Veškeré hodnocení vychází z kritérií stanovených klasifikačním řádem školy.  

Výsledné hodnocení vychází z žákovy činnosti v hodinách tělesné výchovy a komplexního 

přístupu žáka k předmětu. 

Největší důraz je kladen na: 

1. Práci v hodině 

- připravenost na TV (sportovní oblečení včetně vhodné obuvi) 

- snaha a aktivita během hodiny TV 

- pozitivní přístup k zadané práci v hodině TV 

- vystupování a vyjadřování během hodiny  

- respektování pokynů učitele během TV 

- respektování výkonů slabších spolužáků, pomoc ostatním žákům 

- ochota přijímat a učit se nové věci 

- fair – play 

- dodržování pravidel bezpečnosti a organizace práce při TV 

2. Známky ze splněných výkonů 

- individuální zlepšení 

- úsilí, snaha a přístup k danému výkonu 

- účast 

- vlastní výkon  

3. Docházku (II. stupeň) 

- na hodnocení „výborný“ nutná aktivní účast minimálně 50 %  

4. Účast na soutěžích  

- reprezentace školy na školních soutěžích 

 

 

Praktické činnosti 

 

Při hodnocení v Praktických činnostech se přihlíží k následujícím kritériím: 

 

1. kvalita výrobku či odvedené práce – největší podíl 

2. míra samostatnosti a tvořivosti žáka 

3. snaha o dosažení co nejlepšího výkonu vzhledem k individuálním schopnostem 

4. připravenost na hodinu – určené pomůcky, pracovní oděv 

5. aktivita, respektování pokynů 

6. dodržování pravidel bezpečnosti a organizace práce 

7. na II. stupni případně i hodnocení teoretických znalostí formou testů či ústního 

zkoušení 

 

Veškeré hodnocení vychází z kritérií stanovených klasifikačním řádem školy. 

 

 

 



 182 

Přílohy 
 

Příloha 1 

Školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků 
 

 

  OBSAH 

I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích 

pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků, 

II. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace, zásady pro 

používání slovního hodnocení, 

III. Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách, 

IV. Způsob získávání podkladů pro hodnocení, zásady pro stanovení celkového 

hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace 

slovního hodnocení a klasifikace, 

V. Pravidla chování žáků 

VI. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 
 

 

I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích 

pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků, 

   

 

1. Pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby žáci, studenti, zákonní zástupci dětí a nezletilých 

žáků, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům a studentům plní vyživovací povinnost byly 

včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta. 

 

2. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat 

žákovi výpis z vysvědčení. 

 

3. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm 

(dále jen "klasifikace"), slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení 

rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady. 

 

4. Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v 

případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy 

nebo zákonného zástupce žáka. Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího 

řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace. 

 

5. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na 

základě žádosti zákonného zástupce žáka. Výsledky vzdělávání žáka v základní škole 

speciální se hodnotí slovně. 

 

6. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí 

neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní 

školy již jednou ročník opakoval. 
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7. Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého 

pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce 

opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v 

žádosti. 

 

8. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Pochvaly, 

jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo školského 

zařízení nebo třídní učitel.  

 

9.Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči pracovníkům školy 

nebo školského zařízení se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností 

stanovených školským zákonem. 

 

 

Základní vzdělávání 

 

1. 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  mimořádně úspěšnou práci. 

 

2. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních 

vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za 

výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci. 

 

3. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení 

žákovi uložit: 

 

a) napomenutí třídního učitele, 

b) důtku třídního učitele, 

c) důtku ředitele školy. 

 

4. Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění a ukládání napomenutí a důtek jsou 

součástí školního řádu. 

 

5. Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitele 

školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě. 

 

6. Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo 

uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho 

zákonnému zástupci. 

 

7. Udělení pochvaly a jiného ocenění ředitele školy a uložení napomenutí nebo důtky se 

zaznamená do dokumentace školy. Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená na 

vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno. 

 

8. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení 

náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou 

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

za první pololetí nehodnotí. 



 184 

 

9. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech 

povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů 

výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž 

byl uvolněn,  pokud mu nebylo povoleno opakování ročníku podle § 52 odstavce 6 věty třetí 

školského zákona. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již 

v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v 

rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka. 

 

10. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení 

náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do 

konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje 

žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník. 

 

11. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo 

druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně 

dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o 

přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, 

krajský úřad. Pokud není dále stanoveno jinak, ředitel školy nebo krajský úřad nařídí 

komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo 

v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. Česká školní inspekce poskytne 

součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu. 

 

V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka týká hodnocení chování 

nebo předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitel školy, je-li vyučujícím žáka v daném 

předmětu ředitel školy, krajský úřad, dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání 

žáka stanovených podle § 30 odst. 2. V případě zjištění porušení těchto pravidel ředitel školy 

nebo krajský úřad výsledek hodnocení změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne 

doručení žádosti. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo 

krajského úřadu. Ředitel školy může povolit žákovi na žádost jeho zákonného zástupce a na 

základě doporučujícího vyjádření odborného lékaře opakování ročníku z vážných zdravotních 

důvodů, a to bez ohledu na to, zda žák na daném stupni již opakoval ročník. 

 

12. Pokud žák, který byl rozhodnutím soudu svěřen do střídavé výchovy rodičů, plní 

povinnou školní docházku střídavě ve dvou základních školách, vydává mu vysvědčení 

základní škola, v které zahájil vzdělávání dříve, pokud k tomu nebyla dohodou rodičů nebo 

rozhodnutím soudu určena druhá škola. Při hodnocení výsledků vzdělávání žáka za pololetí 

školního roku zohlední škola, která bude vydávat vysvědčení, hodnocení výsledků vzdělávání 

žáka druhou školou. 

 

 

Pravidla pro sebehodnocení žáků 

 

1. Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, posiluje sebeúctu a sebevědomí žáků. 

2. Je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsobem přiměřeným 

věku žáků. 
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3. Chyba je přirozená součást procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky baví, 

žáci mohou některé práce sami opravovat, hodnocení žákova výkonu nelze provést jen 

klasifikací, musí být doprovázeno rozborem chyb žáka. Chyba je důležitý prostředek učení. 

4. Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit:  

    - co se mu daří 

    - co mu ještě nejde, jaké má rezervy 

    - jak bude pokračovat dál 

5. Pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. 

6. Sebehodnocení žáků nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka pedagogem), ale     

má pouze doplňovat a rozšiřovat evaluační procesy a více aktivizovat žáka.  

7. Na konci pololetí žák písemnou nebo ústní formou provede sebehodnocení v oblasti: 

- zodpovědnost 

- motivace k učení 

- sebedůvěra             

- vztahy v třídním kolektivu. 

 

8. Známky nejsou jediným zdrojem motivace. 

 

 

 

 

II. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace, zásady pro 

používání slovního hodnocení, 

 

 

1. Stupně hodnocení  chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, 

včetně předem stanovených kritérií 

 

 

1. Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace 

hodnotí na vysvědčení stupni: 

 

a) 1 - velmi dobré, 

b) 2 - uspokojivé, 

c) 3 - neuspokojivé. 

 

       Stupeň 1  (velmi dobré): žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního     

řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný 

výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.      

 

       Stupeň 2  (uspokojivé): chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními 

vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování 

nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla 

se přes důtku třídního učitele dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací 

činnost školy, ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. 

 

       Stupeň 3  (neuspokojivé): chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného 

chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti vnitřnímu řádu školy nebo provinění, 
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že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje 

hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy 

dopouští dalších přestupků. 

 

2. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech 

stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na 

vysvědčení stupni prospěchu: 

 

a) 1 - výborný, 

b) 2 - chvalitebný, 

c) 3 - dobrý, 

d) 4 - dostatečný, 

e) 5 - nedostatečný. 

 

3. Při hodnocení touto stupnicí jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na 

akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl 

zejména vzhledem k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího 

programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku.  Klasifikace zahrnuje 

ohodnocení  přístupu žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho 

výkon. 

 

 

4. Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 

 

a) prospěl (a) s vyznamenáním, 

b) prospěl (a), 

c) neprospěl (a) 

d) nehodnocen (a). 

 

5. Žák je hodnocen stupněm 

 

a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním 

vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 - 

chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním 

vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi 

dobré, v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a 

klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků podle § 14 odst. 2 vyhlášky, 

 

b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 

programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím 

slovním hodnocením, 

 

c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 

programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím 

slovním hodnocením nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí, 

 

d) nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů 

stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí. 
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6. Při hodnocení žáků cizinců, kteří plní v České republice povinnou školní docházku, se 

úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost podle odstavců 2 a 4, která 

ovlivňuje jejich výkon. 

 

 

7. Stupně hodnocení prospěchu v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, 

včetně předem stanovených kritérií 

 

Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin:  

- předměty s převahou teoretického zaměření,  

- předměty s převahou praktických činností a  

- předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření.  

Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou 

klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony 

komplexně, v souladu se specifikou předmětu.  

 

 

7.1. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření 

Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a 

matematika. 

Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se v 

souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:  

- ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, 

zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované 

intelektuální a motorické činnosti, 

- schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických 

úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí, 

- kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost, 

- aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim, 

- přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu, 

- kvalita výsledků činností, 

- osvojení účinných metod samostatného studia. 

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně 

a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. 

Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a 

praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, 

zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, 

přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, 

pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. 

 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, 

přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. 

Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a 

dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a 

zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný 
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projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti 

je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. 

Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. 

 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, 

definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a 

motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za 

pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení 

teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení 

jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v 

jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, 

přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, 

grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat 

podle návodu učitele. 

 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. 

Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má 

větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a 

praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a 

hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není 

tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a 

výstižnosti.V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, 

grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele 

opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. 

 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné 

mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi 

podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení 

teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení 

jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje 

samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném 

projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho 

činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede 

opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. 

 

 

7.2 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření. 

Převahu praktické činnosti mají v základní škole pracovní vyučování, praktika, základy 

techniky, domácí nauky. 

Při klasifikaci v předmětech uvedených v s převahou praktického zaměření v souladu s 

požadavky učebních osnov se hodnotí: 

- vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem, 

- osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce, 

- využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech, 

- aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech, 

- kvalita výsledků činností, 

- organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti, 
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- dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí, 

- hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci, 

- obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel. 

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

 

Stupeň 1 ( výborný) 

Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým 

činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické 

činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a 

návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky 

jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje 

pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně 

obsluhuje a udržuje laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně 

překonává vyskytující se překážky. 

 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. 

Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při 

praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se 

nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si 

organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném 

využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. Laboratorní zařízení a 

pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v 

práci překonává s občasnou pomocí učitele. 

 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími 

výkyvy. Za pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V 

praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje 

občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně 

účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je 

schopen hospodárně využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě laboratorních zařízení, 

přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. Překážky v práci překonává jen s 

častou pomocí učitele. 

 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. 

Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci 

učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při 

volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má 

závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o 

pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci a o životní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a 

energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se 

dopouští závažných nedostatků. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele. 
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Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým 

činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické 

činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. 

Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, 

neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže 

zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a 

nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V 

obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se 

dopouští závažných nedostatků. 

 

 

7. 3 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 

Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv, tělesná a 

sportovní výchova. 

Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách 

doporučených lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu. 

Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky 

učebních osnov hodnotí: 

- stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu, 

- osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace, 

- poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti, 

- kvalita projevu, 

- vztah žáka k činnostem a zájem o ně, 

- estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti, 

- v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná zdatnost, 

výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví. 

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní 

předpoklady a velmi úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a 

kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a 

tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má 

výrazně aktivní zájem o umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní 

vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých 

osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho 

projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov.Žák 

tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní 

zájem o umění, o estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus, 

brannost a tělesnou zdatnost. 

 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své 

schopnosti v individuální a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v 

něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje 
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pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí 

v požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo 

uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou 

pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj 

estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je 

povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti 

nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a 

tělesnou zdatnost. 

 

 

8. Zásady pro používání slovního hodnocení včetně předem stanovených kritérií 

 

8.1. O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy se 

souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě. 

8.2. Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení 

do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která 

hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka.  

8.3. Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních 

předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu 

vzdělávání. 

8.4. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení 

na základě žádosti zákonného zástupce žáka. 

Při použití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a 

nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí tak, aby byla 

zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům 

jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním 

předpokladům a věku. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v 

jejich vývoji, ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho 

výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka; obsahuje také zdůvodnění a doporučení, jak 

předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. Výsledky vzdělávání žáka na 

konci prvního pololetí lze hodnotit souhrnně za všechny předměty. Slovní hodnocení lze 

použít i pro hodnocení chování žáka. 

 

8.5. Zásady pro vzájemné převedení klasifikace a slovního hodnocení  
 

 

Prospěch 

 

 

Ovládnutí učiva   

1 – výborný ovládá bezpečně  

2 – chvalitebný ovládá 

3 – dobrý v podstatě ovládá 

4 – dostatečný ovládá se značnými mezerami 

5 - nedostatečný neovládá 
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Myšlení  

1 – výborný pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti, samostatný 

2 – chvalitebný uvažuje celkem samostatně 

3 – dobrý menší samostatnost v myšlení 

4 – dostatečný nesamostatné myšlení, pouze s nápovědou 

5 - nedostatečný odpovídá nesprávně i na návodné otázky 

  

Vyjadřování  

1 – výborný výstižné a poměrně přesné  

2 – chvalitebný celkem výstižné 

3 – dobrý myšlenky vyjadřuje ne dost přesně 

4 – dostatečný myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi 

5 - nedostatečný nedokáže se samostatně vyjádřit, i na návodné otázky 

odpovídá nesprávně 

  

Celková aplikace vědomostí  

1 – výborný užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, 

pracuje samostatně, přesně a s jistotou  

2 – chvalitebný dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení 

úkolů, dopouští se jen menších chyb 

3 – dobrý řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno 

překonává potíže a odstraňuje chyby 

4 – dostatečný dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává 

5 - nedostatečný praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí 

  

Aktivita, zájem o učení  

1 – výborný aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 

2 – chvalitebný učí se svědomitě 

3 – dobrý k učení a práci nepotřebuje větších podnětů 

4 – dostatečný malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 

5 - nedostatečný pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné 

  

Chování 

 

 

1 – velmi dobré Uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení 

vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se 

dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému 

působení a snaží se své chyby napravit. 

2 - uspokojivé Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s 

ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí 

závažného přestupku proti pravidlům slušného chování 

nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí 

méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku 

třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, 

narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje 

bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. 

3 - neuspokojivé Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly 
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slušného chování. Dopustí se takových závažných 

přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi 

vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví 

jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem 

výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes 

důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků. 

 

 

 

9. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

1. Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se 

ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka, a na obou stupních 

základní školy. 

2. Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační 

složku hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat různých 

forem hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb apod. 

3. Při klasifikaci žáků se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení. Způsob hodnocení 

projedná třídní učitel a výchovný poradce s ostatními vyučujícími. 

4. Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního 

přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka. 

5. Vyučující respektuje doporučené způsoby práce a hodnocení žáka, popsané ve zprávě o 

psychologickém vyšetření. Volí takové způsoby prověřování znalostí žáka, ve kterých se co 

nejméně projevuje zdravotní postižení (např. doplňování jevů místo diktátů, ústní zkoušení 

místo písemných prací či naopak, zkrácený rozsah písemných prací,…). 

6. Podle druhu postižení využívá speciální metody, postupy, formy a prostředky vzdělávání a 

hodnocení, kompenzační, rehabilitační a učební pomůcky, speciální učebnice a didaktické 

materiály. 

 

 

 

III.Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách, 

 

1. Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali 

ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s 

výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky. 

 

2. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu 

stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. 

Opravné zkoušky jsou komisionální. 

 

3. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, 

neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné 

zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do 
nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku. 

 

4. 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. 
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Odlišnosti pro individuální vzdělávání 

 

Pokud je ve třídě školy vzděláván individuálně integrovaný žák, vytvoří ředitel školy 

podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám žáka vedoucí k jeho 

všestrannému rozvoji. 

 

Zkoušky při plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na 

území ČR 

 

(1) Žák, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky, může na 

základě žádosti zákonného zástupce žáka konat za období nejméně jednoho pololetí školního 

roku, nejdéle však za období dvou školních roků, zkoušku v kmenové škole nebo ve škole 

zřízené při diplomatické misi České republiky (dále jen "zkoušející škola"). Zkouška se koná: 

 

a) ve všech ročnících ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, 

stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, 

b) v posledních dvou ročnících prvního stupně ze vzdělávacího obsahu vlastivědné povahy 

vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, stanoveného 

Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, 

c) na druhém stupni ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice vzdělávacího 

oboru Dějepis a ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice vzdělávacího 

oboru Zeměpis, stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

 

 (2) Před konáním zkoušky předloží zákonný zástupce žáka řediteli zkoušející školy 

vysvědčení žáka ze školy mimo území České republiky, včetně jeho překladu do českého 

jazyka, a to za období, za které se zkouška koná. V případě pochybností o správnosti překladu 

je ředitel zkoušející školy oprávněn požadovat předložení úředně ověřeného překladu. Po 

vykonání zkoušky vydá ředitel zkoušející školy žákovi vysvědčení. 

 

(3) Pokud žák zkoušku podle odstavce 1 nekoná, doloží zákonný zástupce žáka řediteli 

kmenové školy plnění povinné školní docházky žáka předložením vysvědčení žáka ze školy 

mimo území České republiky za období nejvýše dvou školních roků, včetně jeho překladu do 

českého jazyka, v termínech stanovených ředitelem kmenové školy. V případě pochybností o 

správnosti překladu je ředitel kmenové školy oprávněn požadovat předložení úředně 

ověřeného překladu. Kmenová škola žákovi vysvědčení nevydává. 

 

(4) Pokračuje-li žák, který konal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné školní docházky 

v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku podle výsledků 

zkoušek. 

 

(5) Pokračuje-li žák, který nekonal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné školní 

docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku po 

zjištění úrovně jeho dosavadního vzdělání a znalosti vyučovacího jazyka.". 

 

(6) Žák, který plní povinnou školní docházku formou individuální výuky v zahraničí, může na 

základě žádosti zákonného zástupce žáka konat za období nejméně jednoho pololetí školního 

roku, nejdéle však za období dvou školních roků, zkoušku ve zkoušející škole. Zkouška se 

koná z každého povinného předmětu vyučovaného v příslušných ročnících školního 

vzdělávacího programu zkoušející školy, s výjimkou předmětů volitelných. Po vykonání 

zkoušky vydá ředitel zkoušející školy žákovi vysvědčení. 
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(7) Pokud žák zkoušku podle odstavce 1 nekoná, doloží zákonný zástupce žáka řediteli 

kmenové školy plnění povinné školní docházky žáka předložením čestného prohlášení 

zákonného zástupce o vzdělávání žáka v době pobytu v zahraničí, a to za období nejvýše dvou 

školních roků, v termínech stanovených ředitelem kmenové školy. Kmenová škola žákovi 

vysvědčení nevydává. 

 

(8) Pokračuje-li žák, který konal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné školní docházky 

v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku podle výsledků 

zkoušek. 

 

(9) Pokračuje-li žák, který nekonal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné školní 

docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku po 

zjištění úrovně jeho dosavadního vzdělání a znalosti vyučovacího jazyka. 

 

(10) Žák, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole na území České republiky 

podle § 38 odst. 1 písm. c) školského zákona, s výjimkou škol podle § 18c, koná za období 

nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků, zkoušku 

v kmenové škole. Zkouška se koná ze vzdělávacího obsahu podle § 18 odst. 1. 

 

(11) Před konáním zkoušky předloží zákonný zástupce žáka řediteli kmenové školy 

vysvědčení žáka ze zahraniční školy na území České republiky, včetně jeho překladu do 

českého jazyka, a to za období, za které se zkouška koná. V případě pochybností o správnosti 

překladu je ředitel kmenové školy oprávněn požadovat předložení úředně ověřeného překladu. 

Po vykonání zkoušky vydá ředitel kmenové školy žákovi vysvědčení. 

 

(12) Pokračuje-li žák v plnění povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel 

kmenové školy do příslušného ročníku podle výsledků zkoušek. 

 

(13) Žákovi, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky 

podle § 38 odst. 1 písm. a) školského zákona a nekonal zkoušky, vydá ředitel kmenové školy 

vysvědčení, jestliže 

 

a) ve vzdělávacím programu školy mimo území České republiky je na základě mezinárodní 

smlouvy nebo v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zařazen vzdělávací 

obsah podle § 18 odst. 1 a žák byl z tohoto obsahu hodnocen, nebo 

b) žák je zároveň žákem poskytovatele vzdělávání v zahraničí, který v dohodě s 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy poskytuje občanům České republiky 

vzdělávání ve vzdělávacím obsahu podle § 18 odst. 1 a který žáka z tohoto vzdělávacího 

obsahu hodnotil. 

 

(14) Žákovi, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole na území České 

republiky podle § 38 odst. 1 písm. c) školského zákona, v jejímž vzdělávacím programu je na 

základě mezinárodní smlouvy zařazen vzdělávací obsah podle § 18 odst. 1, byl z tohoto 

vzdělávacího obsahu hodnocen zahraniční školou na vysvědčení a v souladu s mezinárodní 

smlouvou nekonal zkoušky, ředitel kmenové školy vydá vysvědčení. 

 

(15) Ředitel kmenové školy vydá vysvědčení za období nejméně jednoho pololetí školního 

roku, nejdéle však za období dvou školních roků. Hodnocení ze vzdělávacího obsahu podle § 
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18 odst. 1 vyhlášky se na tomto vysvědčení uvede v případech podle odstavce 1 písm. a) a 

odstavce 2 v souladu s vysvědčením vydaným školou mimo území České republiky nebo 

zahraniční školou na území České republiky a v případě podle odstavce 1 písm. b) v souladu s 

osvědčením vydaným zahraničním poskytovatelem vzdělávacího obsahu podle § 18 odst. 1. 

 

(16) Pokračuje-li žák, kterému ředitel kmenové školy vydal vysvědčení, v plnění povinné 

školní docházky v kmenové škole, zařadí jej ředitel kmenové školy do příslušného ročníku na 

základě tohoto vysvědčení. 

 

(17) Žáka, který plnil povinnou školní docházku ve škole zřízené při diplomatické misi České 

republiky nebo konzulárním úřadu České republiky a pokračuje v plnění povinné školní 

docházky v kmenové škole, zařadí ředitel kmenové školy do příslušného ročníku podle 

dosavadních výsledků vzdělávání doložených vysvědčením. 

 

(18) Žáka, na kterého se vztahuje povinná školní docházka a který nekonal zkoušky podle § 

18 až 18b z jiných než touto vyhláškou stanovených důvodů, zařazuje ředitel kmenové školy 

do příslušného ročníku po zjištění úrovně jeho dosavadního vzdělání a znalosti vyučovacího 

jazyka. 

 

Odlišnosti pro komisionální přezkoušení na základní škole a pro opravné zkoušky  

 

1. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím 

daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. 

 

2. Komise je tříčlenná a tvoří ji: 

a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel zkoušející školy, nebo v 

případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný 

pedagogický pracovník školy, 

b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, 

popřípadě jiný vyučující daného předmětu, 

c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací 

oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

 

3. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek 

přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním 

hodnocením, nebo stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení 

prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na 

konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení. 

 

4. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. 

 

5. Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné 

žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi 

náhradní termín přezkoušení. 

 

6. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním 

vzdělávacím programem. 

 

7. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. 
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8. Tato ustanovení se obdobně vztahují také na vzdělávání žáků nižšího stupně šestiletého 

nebo osmiletého gymnázia, s výjimkami uvedenými ve vyhlášce o základním vzdělávání v § 

1, 2, 4, 5, 7, 8, 22 a 23. 

 

9. V případě, že zákonný zástupce žáka má pochybnosti o správnosti výsledku zkoušky, může 

požádat o přezkoušení podle § 22. 

 

 

IV. Způsob získávání podkladů pro hodnocení, 

 

1. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v 

průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici.       

 

2. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků pedagogickými pracovníky je 

jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné, všestranné, 

pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. 

 

3. Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující  zejména: soustavným 

diagnostickým pozorováním žáků, sledováním jeho   výkonů a připravenosti na vyučování, 

různými druhy zkoušek (písemné,   ústní, grafické, praktické, pohybové...), kontrolními 

písemnými   pracemi, analýzou výsledků různých činností žáků, konzultacemi s   ostatními 

vyučujícími a podle potřeby i psychologickými a   zdravotnickými pracovníky.  

 

4. Žák 2. až 9. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu, alespoň dvě známky za 

každé pololetí, z toho nejméně jednu za ústní zkoušení. Známky získávají vyučující průběžně 

během celého klasifikačního období.   

Není přípustné ústně přezkušovat žáky koncem klasifikačního období z látky celého tohoto 

období. 

Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální 

přezkušování po vyučování v kabinetech. Výjimka je možná jen při diagnostikované 

vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě psychologa.       

 

5. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na 

klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí 

učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a 

praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů. Učitel sděluje všechny známky, 

které bere v úvahu při celkové klasifikaci, zástupcům žáka a to zejména prostřednictvím 

zápisů do žákovské knížky   - současně se sdělováním známek žákům.       

 

6. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní 

rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.    

 

7. O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující žáky 

dostatečně dlouhou dobu předem. Ostatní vyučující o tom informuje formou zápisu do třídní 

knihy. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru. 

 

8. Vyučující je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným 

způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové   klasifikace žáka i způsob získání 

známek (ústní zkoušení,   písemné,...). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání   
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pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento   klasifikační přehled 

zastupujícímu učiteli nebo vedení školy.    

 

9. Vyučující zajistí zapsání známek pololetní klasifikace také do školní matriky a dbá o jejich 

úplnost. Jsou zapisována udělená výchovná opatření.  

 

10. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dlouhodobějším 

pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech, 

apod.) vyučující respektuje známky žáka, které škole sdělí škola při instituci, kde byl žák 

umístěn; žák se znovu nepřezkušuje.       

 

11. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období 

se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. 

Stupeň  prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné   období. 

Výsledná známka za klasifikační období musí odpovídat známkám, které žák získal a které 

byly sděleny rodičům.       

 

12. Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické 

radě, a to zpravidla k 15. listopadu a 15. dubnu.                                              

 

13. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však 48 

hodin před jednáním pedagogické rady o klasifikaci, zapíší učitelé příslušných předmětů 

číslicí výsledky celkové klasifikace do školní matriky  a připraví návrhy na umožnění   

opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu apod.       

 

14. Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka: třídní učitel a učitelé 

jednotlivých předmětů v polovině prvního a druhého pololetí; třídní učitel nebo učitel, jestliže 

o to zákonní  zástupci žáka požádají.       

 

15. Informace jsou rodičům předávány převážně při osobním jednání na třídních schůzkách 

nebo konzultačních  hodinách, na které jsou rodiče písemně zváni. Rodičům, kteří se nemohli 

dostavit na školou určený termín, poskytnou vyučující možnost individuální konzultace. 

Údaje o klasifikaci a hodnocení chování žáka jsou sdělovány pouze zástupcům žáka, nikoli 

veřejně.       

 

16. V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující předmětu 

bezprostředně a prokazatelným způsobem.       

 

17. Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo   grafických prací, 

vyučující tyto práce uschovávají po dobu, během   které se klasifikace žáka určuje nebo ve 

které se k ní mohou zákonní   zástupci žáka odvolat - tzn. celý školní rok včetně hlavních   

prázdnin, v případě žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými   zkouškami až do 30.10. 

dalšího školního roku. Opravené písemné práce  musí být předloženy všem žákům a na 

požádání ve škole také rodičům.       

 

18. Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména   - neklasifikují žáky ihned po 

jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden, - žáci nemusí dopisovat do 

sešitů látku za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný zdroj   informací, - účelem zkoušení 

není nacházet mezery ve vědomostech   žáka, ale hodnotit to, co umí, - učitel klasifikuje jen 

probrané   učivo, zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé třídě není   přípustné, 
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- před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času   k naučení, procvičení a zažití 

učiva. - prověřování znalostí provádět až po dostatečném procvičení učiva.          

 

19. Třídní učitelé (výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s 

doporučením psychologických vyšetření, která mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace 

žáka a způsobu   získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů 

(nebo výchovného poradce) na pedagogické radě.          

 

20. Klasifikace chování       

 

a) Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě 

vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ni ředitel po projednání v pedagogické radě. Pokud 

třídní učitel tento postup nedodrží, mají možnost podat návrh na pedagogické radě i další 

vyučující. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování (školní řád) 

včetně dodržování vnitřního řádu školy během klasifikačního období).     

 

b) Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka; k uděleným 

opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná. 

Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:       

 

Stupeň 1 (velmi dobré) Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu 

školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému 

působení a snaží se své chyby napravit.          

 

Stupeň 2 (uspokojivé) Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními 

školního řádu. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo 

školního řádu;   nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes 

důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost 

školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje, nebo jiných osob.      

 

 Stupeň 3 (neuspokojivé) Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného 

chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je 

jimi vážně ohrožena výchova, nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje 

hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy 

dopouští dalších přestupků.       

 

                                                                        

V. Pravidla chování žáků  

 

1. Žák se ve škole chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických 

pracovníků, dodržuje školní řád, řády odborných učeben. Chová se tak, aby neohrozil zdraví 

svoje, ani jiných osob.       

 

2. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastní se činností 

organizovaných školou. Účast na vyučování nepovinných   předmětů a docházka do 

zájmových kroužků, do školní družiny   a školního klubu je pro přihlášené žáky povinná. 

Odhlásit se může   vždy ke konci pololetí.       

 

3. Žák chodí do školy vhodně a čistě  upraven   a oblečen.      
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4. Žák zachází s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržuje své   místo, třídu i ostatní 

školní prostory v čistotě a pořádku, chrání školní i soukromý  majetek před poškozením; nosí 

do školy učebnice a školní potřeby   podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů.       

 

5. Před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí   školní budovu bez 

vědomí vyučujících. V době mimo vyučování žáci   zůstávají ve škole jen se svolením 

vyučujících a pod jejich dohledem.       

 

6. Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány   všechny činnosti, které 

jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití   alkoholických nápojů, zneužívání návykových a 

zdraví škodlivých   látek).       

 

7. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin nebo pokynů vyučujících.      

 

8. Pokud se žák nemůže zúčastnit výuky, jeho nepřítomnost omlouvají rodiče do 3 dnů 

písemně nebo telefonicky a po návratu do školy písemně na omluvném listu v žákovské 

knížce. Informaci  o uvolnění z předem známých důvodů  podávají  rodiče písemně třídnímu 

učiteli. Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze se souhlasem učitele 

hodiny (max. na jednu hodinu) nebo se souhlasem třídního učitele (na více hodin) na základě 

písemné žádosti rodičů. Škola v odůvodněných případech může po rodičích žáka požadovat, 

aby omluvenka  žákovy absence byla doložena lékařským potvrzením.       

 

9. Žák se řádně a systematicky připravuje na vyučování. 

 

10. Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání 

a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování 

základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se 

vztahem k jeho pobytu a činnosti ve škole. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v 

souvislosti s činností školy hlásí bez zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo 

jinému zaměstnanci školy. 

 

11. Žák nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a 

bezpečnost jeho nebo jiných osob. Cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů po 

dobu pobytu ve škole neodkládají., pouze pokud k tomu mají vyčleněná místa k tomu určená, 

případně na pokyn vyučujících, kteří je po stanovenou dobu přeberou do úschovy a zajistí 

jejich bezpečnost.  

 

 

VI. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 
 

1. Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním 

postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Zdravotním 

postižením je pro účely školských přepisů mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, 

vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování. 

Zdravotním znevýhodněním zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní 

poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání. 

Sociálním znevýhodněním je rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, 

ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná 

výchova, nebo postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území České 

republiky. 
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2. Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření 

nezbytných podmínek při vzdělávání i klasifikaci a hodnocení.  

 

3. Při hodnocení žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze 

postižení nebo znevýhodnění. Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření 

žáků a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené 

způsoby získávání podkladů.       

 

4. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na 

základě žádosti zákonného zástupce žáka. Výsledky vzdělávání žáka v základní škole 

speciální se hodnotí slovně. 

 

5. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy 

zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. Kontrolní 

práce a diktáty píší tito žáci po předchozí přípravě. Pokud je to nutné, nebude dítě s 

vývojovou poruchou vystavováno úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže přiměřeně 

pracovat a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům.                                                                            

                                                                        

6. Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší 

výkony. Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl.       

 

7. Klasifikace byla provázena hodnocením, t.j. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, 

objasněním podstaty neúspěchu, návodem,   jak mezery a nedostatky překonávat,       

 

8. Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči a jejich 

souhlasný či nesouhlasný názor je respektován.       

 

9. V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka a tím na podporu 

jeho poznávací motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb.                                              

 

10. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných se řídí 

vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, pokud není zvláštním právním předpisem 

stanoveno jinak. 

 

Hodnocení nadaných dětí, žáků a studentů 

 

1. Ředitel školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka přeřadit do vyššího ročníku bez 

absolvování předchozího ročníku. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo 

části učiva ročníku, který žák nebo student nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek 

stanoví ředitel školy. 

 

2. 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, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení 

pololetí. Ředitel školy zruší povolení individuálního vzdělávání, pokud žák na konci druhého 

pololetí příslušného školního roku neprospěl, nebo nelze-li žáka hodnotit na konci pololetí ani 

v náhradním termínu. 
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Příloha 2 

Šachy 
 

 

Charakteristika 
 

Obsahové vymezení 

 

Šachy jsou jedním z nejvíce efektivních učebních nástrojů k přípravě dětí pro jejich 

úspěšné fungování ve světě „zavaleném“ informacemi, v němž je naše rozhodování stále 

obtížnější.   V tomto světě musí být studenti schopni reagovat rychle, pružně a kriticky. Musí 

se prokousat obrovským množstvím informací, přičemž musí rozpoznat, co je podstatné a co 

je irelevantní. Také potřebují získat potřebné dovednosti k tomu, aby byli schopni se (na)učit 

nové technologie rychle, stejně jako řešit nepřetržitý proud problémů, spjatých s těmito 

technologiemi. Toto je oblast, kde šachy jako nástroj k rozvoji mysli našich dětí se zdají být 

zvláště účinné. Svou pravou podstatou šachy prezentují stále se měnící sadu problémů. 

   Celá řada vlastností rozvíjených při hře se uplatní prakticky ve všech předmětech. 

Patří sem především schopnost soustředit se, hledání a posuzování různých možností, 

kreativita či abstraktní myšlení. Důležité je také promýšlení důsledků vlastních tahů, přičemž 

dítě se naučí zásadě „nejprve mysli, pak konej“. Při hře se dítě naučí schopnosti rozhodnout se 

a nést za své rozhodnutí zodpovědnost, přičemž výhodou je, že důsledky svého rozhodnutí 

pozná velmi rychle. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

 

Kompetence k učení 

 

 vybírat a využívat pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánovat, 

organizovat a řídit vlastní učení, projevovat ochotu věnovat se dalšímu studiu a 

celoživotnímu učení 

 vyhledávat a třídit informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace 

je efektivně využívat v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě 

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

vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti 

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

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

zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 

 

 

Kompetence řešení problémů 

 

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

problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob 

řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností 

 vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a 

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

řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení 

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

logické, matematické a empirické postupy 

 ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání 

problémů 

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

zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 

 

 

 

Kompetence komunikativní 

 

 s ohledem na věk žáků pracujeme na rozšiřování jejich slovní zásoby, vedeme je ke 

správné výslovnosti, důraz klademe také na hlasovou hygienu, techniku řeči a kulturu 

vyjadřování 

 žáci formulují a vyjadřují své myšlenky v logickém sledu, vyjadřují se výstižně a 

kultivovaně v písemném i ústním projevu 

 povzbuzujeme žáky k mluvení, dáváme jim prostor k vyjádření názorů 

 

 

Kompetence sociální a personální 

 

 žáci si vytvářejí pozitivní představu o sobě samých, která podporuje jejich sebedůvěru 

a samostatný rozvoj; ovládají a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhli pocitu 

sebeuspokojení a sebeúcty 

 

 

Kompetence občanské 

 

 vedeme žáky k tolerantnímu jednání a chování na základě obecně uplatňovaných 

pravidel soužití 

 

 

Kompetence pracovní 

 

 rozvíjíme systematičnost a vytrvalost při zpracování zadaných úkolů 

 

 

 

Průřezová témata 

 

Osobnostní rozvoj 

 Rozvoj schopností poznávání – cvičení smyslového vnímání, pozornosti a 

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

a studium 

 Sebepoznání a sebepojetí – já jako zdroj informací o sobě; druzí jako zdroj informací 

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

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

moje vztahy k druhým lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí 
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 Seberegulace a sebeorganizace – cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace 

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

studia; stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení 

 Psychohygiena – dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě 

samému; sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích; dobrá 

organizace času; dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování 

problému, uvolnění-relaxace, efektivní komunikace atd.); hledání pomoci při potížích 

 Kreativita – cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, 

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

reality), tvořivost v mezilidských vztazích 

 

 

 

Organizační a časové vymezení     

 

    Časová dotace předmětu šachy na 1.stupni je v 1.-2. ročníku 1 hodina týdně. Výuka 

bude probíhat v kmenové třídě. Žáci se podle svých schopností zapojí do šachových soutěží. 

 

 

 

 

 

 

 

Šachy – 1. stupeň 
 

Roč. Školní výstupy Učivo 
Přesahy, vazby, 

PT 

1. Žák pozná všechny šachové figury a umí s nimi táhnout. 
 

Šachové figury  

1.  Žák se orientuje na šachovnici, umí každému poli přiřadit jeho 
souřadnice. 

Šachová notace  

1.  Žák rozlišuje důležitost, hodnotu a sílu jednotlivých šachových figur. Hodnota figur  

1. Žák dokáže zrušit šach a pozná, když je mat. Šach 

Mat 

 

1.  Žák pozná, kdy partie končí remízou, pozná pat. Pat  

1.  Žák umí správně provést rošádu. Malá rošáda 

Velká rošáda 

 

1.-2. V jednoduchých případech žák dokáže dát soupeřovu králi mat. Mat 1. tahem  

1.-2. Žák zná základní pravidla a poučky zahájení partie Pravidla zahájení  

1.-2. Žák ovládá matové vedení K+D x K Matové vedení 
dámou 

 

2.  Žák ovládá matové vedení K+V x V Matové vedení věží  

2. Žák umí vytvořit vazbu a chápe její význam. Vazba  

2. Žák umí zapsat partii a poté ji přehrát. Zápis partie  

2. Žák umí předem propočítat důsledky svého tahu a až poté se 

rozhodnout. 

Propočet  

 

2. Žák využívá ve svých partiích kombinace k matu nebo zisku 

materiálu. 

Kombinace  

2. Žák podrobně studuje konkrétní zahájení partie. Zahájení  

 

 

 


