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2. Charakteristika školy 
 

2.1. Velikost a úplnost školy, základní informace o škole 
 
Základní škola T. G. Masaryka, Ortenovo náměstí 34, Praha 7, 17000, je úplná základní škola s devíti postupnými ročníky. Na prvním i druhém stupni 

jsou ročníky po jedné nebo dvou třídách. Kapacita školy je 413 žáků. 
Budova základní školy je velkoryse řešená třípatrová budova umístěná v hezkém prostředí nově obnovované zeleně v Praze 7. Je součástí plánovaného 

kulturního centra Holešovic. Škola je velice dobře dostupná metrem i tramvají.  
Jedná se o školu s mnohaletou školní tradicí, která se nadále chce profilovat jako škola otevřená se snahou dopřát ve společném prostředí všem žákům 

vzdělání naplňující jejich individuální potřeby. Škola je schopna v rámci směřování k inkluzívnímu vzdělávání věnovat stejně kvalitní péči všem žákům, tedy 
žákům „běžným“, „nadaným“ i žákům se SVP. 
 
Historie školy 
 V roce 1925 byla v prostoru tehdejšího Holešovického náměstí dokončena stavba dívčí a chlapecké školy. Bezvýrazné předměstí získalo novou 
charakteristiku, zcela v souladu s koncepcí rozvoje hl. Města Prahy ve 20. letech. Název nového školského zařízení, Masarykova škola, hovořil sám za sebe. 
Prezidentovo jméno bylo zárukou solidnosti a trvalosti. 
 Škola měla kromě tříd a učeben také velký počet tzv. vedlejších místností, tělocvičny, šatny, sprchy, síň pro akvária, knihovnu, čítárnu, cvičnou 
kuchyň, jídelnu, sborovny, ředitelny, ordinační síň pro lékaře apod. Pýchou školy byla především skvostná přednášková síň, aula TGM, u vchodu s reliéfem 
hlavy prezidenta Masaryka. 
 Ve školní budově od počátku jejího vzniku byly čtyři školy, obecná dívčí, měšťanská dívčí, obecná chlapecká a měšťanská chlapecká. 
 V roce 1948 byly školy chlapecké a dívčí sloučeny, v roce 1951 byly v budově školy zřízeny dvě devítiletky – 1. ZDŠ a 2. ZDŠ.  

V roce 1961 došlo k další výrazné změně – ve zdejší budově vznikla nově Střední všeobecně vzdělávací škola jako jediná SVVŠ pro obvod Prahy 7. 
V roce 1963 byla SVVŠ přemístěna do nově postavené budovy v Praze 7 na Letné, takže budova na Dimitrovově náměstí zůstala pro základní školství. V 
roce 1964 sem byla přemístěna 1. ZDŠ i ZDŠ z Jablonského ulice. V roce 1972 Ministerstvo školství oběma základním školám propůjčilo čestný název Jiřího 
Dimitrovova. V roce 1983 došlo ke sloučení obou základních škol a dvě patra budovy rozhodnutím ONV Prahy 7 připadla Zvláštní škole. V roce 1990 se škola 
vzdala názvu ZŠ J. Dimitrovova a byla přejmenována na ZŠ T. G. Masaryka. 
 V devadesátých letech se začala část školy pronajímat dalším subjektům, převážně soukromým školám. Aulu školy má v částečném pronájmu 
Kuhnův dětský pěvecký sbor. 
 Nejnovější historii školy napsala bohužel především rozsáhlá povodeň ze srpna 2002, při které na školní budově vznikla škoda ve výši cca 20 miliónů 
Kč. Aktivity Městské části Praha 7, vedení školy a mnoha sponzorů z řad institucí, firem a soukromých osob způsobily, že školní rok se rozběhl v plném 
rozsahu pouze s dvouměsíčním zpožděním. Ve škole byly provedeny rozsáhlé opravy a rekonstrukce. 
  

2.2. Vybavení školy 
 

V letech 1990 – 1994 se uskutečnila rozsáhlá rekonstrukce budovy (elektroinstalace, topení, vodovodní řad, opravila se fasáda celé budovy, proběhla 
rekonstrukce auly).  

Po povodních r. 2002 byla v následujících letech provedena rekonstrukce celého suterénu včetně školní jídelny, dílen, cvičné kuchyně, sklepů, v 
přízemí byla opět opravena aula a tělocvičny, nově byly opraveny vnitřní venkovní prostory a hřiště.  
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Ve škole je k dispozici 28 učeben. Každá třída má svou kmenovou univerzální učebnu, další učebny jsou speciální a svým vybavením odpovídají 
předmětu, který se v nich vyučuje. Mezi speciální učebny patří audio – video učebna, která slouží jako učebna jazyků, učebna informatiky, učebna fyziky, 
učebna chemie, laboratoř fyziky a chemie, učebna hudební výchovy, učebna výtvarné výchovy, vybavené dílny, plně vybavená cvičná kuchyně.  

Ve škole jsou další pracovny s kvalitním zázemím. K nim patří knihovna, keramická dílna s pecí, pracovny školní družiny funkčně vybaveny tak, aby 
pomáhaly naplnit obsah zájmového vzdělávání dětí. 

Škola disponuje dvěma tělocvičnami, nově zbudovaným hřištěm s umělým povrchem na kopanou, s antukovým povrchem pro volejbal, žáci mají k 
dispozici tři pevně zabudované stoly na stolní tenis, prostor pro skok vysoký, daleký i běžeckou dráhu. Kladem hřiště je jeho samostatný vchod přímo z ulice i 
domeček umístěný v rohu hřiště pro uskladnění sportovního nářadí a sloužící jako zázemí pro správce hřiště. 
Západní vnitřní dvorek je vybaven umělým povrchem pro vybíjenou, východní zatravněný dvorek s herními prvky je dán k dispozici školní družině. 
 Součástí školy je moderně vybavená školní jídelna, která poskytuje stravování i jiným subjektům. 
 Ve škole je krásná slavnostní aula, sloužící škole při školních soutěžích a tradičních akcích, která je pronajímána a to především Kuhnovu dětskému 
pěveckému sboru. 

Rodiče mají možnost komunikovat se školou prostřednictvím webových stránek.  
K uložení pomůcek a pro přípravnou práci učitelů slouží kabinety. Učitelé na prvním stupni mají společnou pracovnu – sborovnu 1. stupně. Na druhém 

stupni jsou kabinety rozděleny podle předmětů. Jsou vybaveny zařízením, které se postupně modernizuje. Společným pracovním prostorem je sborovna. 
K dalšímu studiu a využití volného času mohou žáci i učitelé využívat učebnu informatiky. Dále provozujeme také odpolední volnočasové aktivity. 

K odkládání oděvu a obuvi má každý žák k dispozici svou skříňku. K převlékání před hodinami tělesné výchovy jsou v rozvrhu vyhrazeny učebny. Sociální 
zařízení odpovídá počtu i složení žáků. K ošetření úrazu je určena kancelář hospodářky školy. 

Učebnice, didaktické pomůcky, informační a komunikační technika a další pomůcky jsou průběžně doplňovány a nahrazovány modernějšími.  
Žákům je zajištěno zdravé prostředí učeben a ostatních prostor školy podle platných norem. Režim vyučování je standardní, vyhovuje žákům, rodičům 

i personálu. Každá speciální pracovna má svůj řád, jehož dodržování omezuje vznik situací, které by mohly ohrozit zdraví žáků, pedagogů, ničení majetku. 
Školní řád svými opatřeními chrání zdraví a bezpečnost žáků při veškerém dění spjatém se školou. Odbornou první pomoc jsou schopni poskytnout 
zaměstnanci, kteří prošli zdravotním kurzem. Žáci mají zajištěn vhodný pitný i stravovací režim prostřednictvím školního kiosku a nápojového automatu.  

V době přestávek mohou žáci využívat prostor chodby školy, s ohledem na bezpečnost jen v patře své třídy.  
 

2.3. Charakteristika pedagogického sboru 
 

Pedagogický sbor tvoří ředitel školy, zástupkyně ředitelky školy, cca 16 učitelů na 1. a 2. stupni a vychovatelky školní družiny. V učitelském sboru 
převažují ženy, sbor je věkově pestrý – od mladých až po zkušené pedagogy. Někteří si požadované vzdělání dokončují.   

Na škole působí výchovná poradkyně a metodička prevence sociálně patologických jevů. Výchovná poradkyně má vypracovaný plán výchovného 
poradce, který je orientován zejména na péči o žáky s výchovnými a výukovými potížemi, na volbu povolání, na mimoškolní činnost žáků i na práci s žáky 
talentovanými. Metodička prevence sociálně patologických jevů pracuje podle minimálního preventivního programu a v maximální možné míře usiluje 
o ochranu žáků před násilím, šikanou a dalšími sociálně patologickými jevy.   

Vyučující informatiky pracuje i jako koordinátor ICT. 
Pracovníci školy usilují o neustálý odborný a profesní růst.  
Všichni pracovníci školy se snaží o vytváření příznivého klimatu ve škole na základě otevřenosti a partnerství v komunikaci, úcty, tolerance, uznání, 

empatie a spolupráce. Velmi důležitá je otevřená komunikace s rodičovskou veřejností. 
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Cílem pedagogů je poskytnout všem žákům kvalitní základní vzdělání, předcházet komunikačním a adaptačním obtížím, pomáhat ve výchovně 
vzdělávacím procesu žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí, kde rodiče nejsou sami schopni svým dětem pomoci. Zároveň se snaží aktivně zapojovat 
žáky do odpoledních aktivit tak, aby se mohli seberealizovat a nehledali nevhodnou kompenzaci mimo školu.  

 

2.4. Charakteristika žáků 
 

  Převážná většina žáků jsou běžné děti z Prahy 7.  
Určité procento žáků jsou cizí státní příslušníci. Tito žáci pochází z Vietnamu, Číny, z Ukrajiny, Běloruska, ze Srbska a Černé Hory, z Ruské federace, 

Kazachstánu a z Bulharské republiky. Všichni cizí státní příslušníci se velice dobře zapojují do vyučovacího procesu. Jediným  problémem bývá zpočátku 
jazyková bariéra u nově příchozích. Jejich adaptabilita je však vysoká.  

Do tříd máme integrované děti se specifickými poruchami učení. Průměrně v každé třídě jsou dva integrovaní žáci.  
Ve škole máme žáky se specifickými zájmy a žáky s nadáním v některé z výukových oblastí. 

 

2.5. Ročníkové a celoškolní projekty, mezinárodní spolupráce 
 

Prioritou naší školy je velmi dobře fungující primární protidrogová prevence. Naše škola pracuje podle minimálního preventivního  programu s názvem 
Váhy pro život, který nabízí využití volnočasových aktivit nejen žákům našich základních škol, ale oslovuje svou aktuální nabídkou děti a mládež celého 
regionu Prahy 7. Minimální preventivní program je zaměřen především na rozšiřování preventivních nabídek selektivních programů pro děti a mládež. Projekt 
je komplexní vzhledem k tomu, že zahrnuje práci s dětmi, rodiči, vyučujícími a dalšími institucemi. Program zahrnuje jak hlavní akce školy ( v zimním období 
akce s vánoční tématikou – vernisáž betlémů „Betlémská hvězda“, v jarním období Divadelní festival neprofesionálních školních souborů všech škol Prahy 7), 
tak zahrnuje mnoho dalších menších akcí jako jsou módní přehlídky, kulturní vystoupení žáků při různých příležitostech, slavnostní zakončení školního roku 
pro děti i rodiče, účast na sportovních akcích Prahy 7, vědomostní soutěže, apod. 
 Program Váhy pro život je zaměřen na zdravý životní styl, spolupracujeme s Městskou policií s oddělením primární protidrogové prevence, s DROP-
IN, Trianglem, žáci se zúčastňují besed s odborníky z oblasti kriminality a zdravého životního stylu. Zajišťujeme pro žáky besedy s významnými osobnostmi 
blízkými jejich zájmům či věku. Dále spolupracujeme s  
Cílem projektu je: 
• vychovávat ke zdravému životnímu stylu  
• nácvik sociálních dovedností, jejich schopnost obstát v rizikových situacích, odolnost proti negativním vlivům, zvyšování sociální kompetence dětí 
• seznamovat rodiče se základy drogové problematiky a s možností prevence 
• rozšiřovat mimoškolní činnosti, které by měly vést ke snížení problémů s drogami  
• zvyšovat odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků v oblasti prevence 
• zvýšit pozornost k různým příznakům skrytého násilí jak fyzického, tak psychického, které by mohly signalizovat šikanu. Prevence a vytvoření kolektivu se 

zásadou, že silný chrání slabšího, kolektiv, kde vládne duch práva a spravedlnosti. 
Výchovná poradkyně a metodička prevence patologických jevů spolupracují s bezprahovým klubem Dixie, který má pronajaté prostory domku v areálu školy a 
který je jednou z organizací patřících organizaci Ymca. Spolupracují také s Oddělením péče o rodinu a dítě při MČ Praha 7 a Pedagogicko psychologickou 
poradnou Prahy 7, dále například s organizacemi: Hasičský záchranný sbor, Městská knihovna, Nadace škola hrou, Tereza – občanské sdružení, CK Výuka 
jinak (prohlídky Pražského hradu), Matematicko - fyzikální fakulta UK (akce pro žáky ZŠ), ZOO Praha, Planeta Země, Ekocentrum. 
 Naše škola je ekologicky zaměřená, třídíme odpad, sbíráme od žáků, rodičů a zaměstnanců vypotřebované tonery, vybité akumulátory, staré 
elektrospotřebiče a vše odevzdáváme k ekologické likvidaci. 
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Mezi stěžejní dlouhodobé projekty patří prevence sociálně patologických jevů. Jejím garantem je metodik prevence. 
Dalším projektem je zavádění nových technologií do výuky. Garantem je koordinátor ICT. 
Školní projekty dotvářejí obsah vzdělávacího procesu ročníků i celé školy. Zařazované formy projektů jsou: ročníkové (krátkodobé, celoroční) a 

celoškolní (také krátkodobé i celoroční). Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu, motivují žáky a podporují 
spolupráci všech pedagogů a žáků i ostatních subjektů ve městě a okolí. 
     Téma projektů volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti.  
Celoškolní projekty: 
- společné úkoly na začátku školního roku, heterogenní skupiny žáků (za účelem navázání spolupráce mezi žáky, seznámení se) 
- projekty s aktuální tematikou ročních období 
- projekty s různou tematikou období – formou projektu žáci zpracovávají zadaná témata 

 
Pořádáme také kulturně-vzdělávací akce, ozdravné nebo sportovně zaměřené pobyty, kulturně-historické exkurze. Třídní kolektivy vyjíždějí na řadu 

tematických exkurzí, školy v přírodě, pracují na projektech zaměřených na tvorbu kolektivu. 
V otázce mezinárodní spolupráce není naše škola zatím zcela vyhraněna.  

 

2.6. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 
 

Spolupráce s rodiči se neustále rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, v době konzultačních hodin a 
třídních schůzek. Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím prezentačních ploch před budovou školy a školních webových stránek. Možnost 
vzájemné komunikace prostřednictvím internetu je samozřejmostí a je velmi využívaná. Otevřenou komunikaci s rodiči považujeme za nutný aspekt naší 
práce. Jsme přesvědčeni, že spolupráce se zákonnými zástupci žáků je pro efektivní realizaci školního vzdělávacího programu nezbytným předpokladem. 
Rodiče jsou o průběhu vzdělávání žáků informováni průběžně. Velký význam přikládáme osobním setkáním zákonných zástupců a pedagogů. Pravidelně 
probíhají třídní schůzky. Podle potřeby může být schůzka realizována jako tripartitní setkání, kdy se v domluveném čase sejdou třídní učitel, zákonný 
zástupce (nebo zástupci) žáka a žák. To umožní se následně dohodnout, jaké konkrétní kroky pro jejich odstranění žák, pedagogové a zákonní zástupci 
podniknou.  

Vedle třídních schůzek nabízí škola možnost konzultací s jednotlivými vyučujícími.  
Rodiče mají možnost se zúčastňovat různých akcí školy, jako jsou recitační soutěže, Divadelní festival, vernisáže a výstavy Betlémská hvězda, Dne 
otevřených dveří a akcí školní družiny i každoročního slavnostního ukončení školního roku. Často bývá zástupce rodičů členem komise při soutěžích.  
 Naše škola má vypracovaný plán spolupráce s Mateřskou školou U Uranie, který spočívá ve vzájemných návštěvách jak žáků mateřské školy v 
základní škole, tak i naopak. Žáci 1. tříd se rádi opět setkávají se svými učitelkami z mateřské školy. Také učitelky 1. tříd či 1. stupně mohou konzultovat se 
svými kolegyněmi z mateřské školy své požadavky na připravenost žáků budoucích 1. tříd. 

Ve škole je zřízena Školská rada ve složení tří zástupců MČ Prahy 7, tří zástupců za rodiče a tří zástupců z řad pedagogů. Školská rada je orgán 
školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě 
školy. Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona a jednacím řádem školské rady. Usiluje o vytvoření optimálních podmínek pro 
úspěšnou výchovu a vzdělávání žáků. 
 Školská rada má tuto úlohu: 

 vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování  

 schvaluje výroční zprávu o činnosti školy  

 schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny  



19 

 podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy  

 vyjadřuje se k rozboru hospodaření  

 projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření  

 projednává inspekční zprávy ČŠI  

 podává podněty a oznámení řediteli školy a zřizovateli 

 

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 
 

3.1. Pojetí školního vzdělávacího programu 
 

ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV a z koncepce, která vznikla dvouletou snahou o inovaci pedagogického 
procesu a klimatu školy, analýzou vlastních možností a schopností pedagogického sboru, požadavků rodičů a navázáním na tradice školy. 

Základní vzdělávání má být užitečnou službou občanům a má reflektovat jejich očekávání a individuální potřeby. Posláním školy již nemůže být pouhé 
zprostředkování sumy vědomostí a zkoušení žáků z faktografických přehledů. 

Škola je dnes místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se, řešení problémů a využívání sociálních dovedností.  Charakter práce má 
v dětech podporovat pocit bezpečí, možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost sebehodnocení. 

Tento koncepční záměr školního vzdělávacího programu vychází z přesvědčení, že kvalita vzdělávací služby školy nemá být primárně posuzována 
podle tradičně chápaných tzv. vzdělávacích výsledků.  

Naším cílem je, aby škola byla prostředím, kde se dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované 
vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. Připojujeme se ke vzdělávacím trendům v Evropě a chceme rozvíjet u žáků kompetence, 
které jsou nezbytné pro život v Evropě v 21. století. V rámci procesu vzdělávání se věnujeme mimo jiné následujícím kompetencím: 
Učení: být schopen vzít v úvahu zkušenost, dávat věci do souvislostí, organizovat svůj učební proces, být schopen řešit problémy, být zodpovědný za své 
učení. 
 
Objevování: získávat informace z různých zdrojů a posoudit jejich věrohodnost, zvažovat různé zdroje dat, radit se s lidmi ze svého okolí, konzultovat 
s experty, vytvářet a evidovat dokumentaci.  
 
Myšlení a uvažování: chápat kontinuitu minulosti a současnosti, nahlížet aspekty rozvoje společnosti kriticky, být schopen se vyrovnávat s  nejistotou a 
komplexností situace, účastnit se diskusí a vyjadřovat vlastní názor, vnímat politický a ekonomický kontext při vzdělávání a práci, hodnotit sociální chování 
související se zdravím, životním prostředím, vnímat hodnoty umění, literatury atd. 
 
Komunikace: rozumět a domluvit se, číst a psát ve více jazycích, být schopen prezentovat, mluvit na veřejnosti, obhajovat a argumentovat vlastní názor, 
naslouchat a brát v úvahu názory druhých, vyjadřovat se písemnou formou, rozumět grafům, diagramům a tabulkám. 
 
Kooperace: být schopen spolupráce a práce v týmu, činit rozhodnutí, řešit konflikty, posuzovat a hodnotit, navazovat a udržovat kontakty. 
 
Práce: vytvářet projekty, brát na sebe zodpovědnost, přispívat k práci skupiny a společnosti, organizovat svou vlastní práci, projevovat solidaritu, ovládat 
matematické a modelové nástroje.  



20 

 
Adaptace: využívat informační a komunikační techniky, být flexibilní při rychlých změnách, nalézat nová řešení, být houževnatý v případě obtíží. 

 
3.2. Hlavní a dílčí cíle vzdělávacího programu 
 

Školní vzdělávací program Základní školy T. G. Masaryka klade hlavní důraz ve své vzdělávací práci na komunikaci, kooperaci a práci s informacemi. 
Základem programu naší školy je přechod od školy s transmisivním vyučováním ke škole s konstruktivním vyučováním.  
Mezi základní cíle vzdělávacího programu patří: 
Umožnit žákům osvojit si strategie a motivovat je pro celoživotní učení.  
  Podporovat děti k: 

 vybírat si a využívat vhodné způsoby, metody a strategie pro aktivní a efektivní učení 

 vyhledávat a třídit informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívat v procesu učení a v praktickém 
životě 

 využívat informační a komunikační prostředky a technologie 
Podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a ke schopnosti řešit problémy.  
  Podporovat děti k: 

 samostatně pozorovat a experimentovat, získané výsledky porovnávat, kriticky posuzovat a vyvozovat z nich závěry pro využití 
v budoucnosti 

 uvádět věci a znalosti do souvislostí a na základě toho si vytvářet komplexnější pohled na přírodní a společenské jevy 

 volit vhodné způsoby řešení úkolů, sledovat vlastní pokrok při zdolávání problémů, aplikovat osvědčené postupy při řešení obdobných nebo 
nových úkolů a situací 

Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci. 
  Podporovat děti k: 

 formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 

 naslouchat jiným a porozumět jim 

 obhajovat vlastní názor vhodnou a kultivovanou argumentací 
Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 
  Podporovat děti k: 

 spolupracovat ve skupině při řešení daného úkolu, podílet se na vytváření pravidel práce v týmu a na utváření příjemné atmosféry v týmu 

 aktivně přispívat k diskusi, umět v diskusi obhajovat vlastní názor, ale i respektovat zkušenosti a názory jiných 
Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti. 
  Podporovat děti k: 

 mít sebevědomé vystupování, pozitivní představu o sobě samém, ale současně schopnost vcítit se do situací ostatních a respektovat jejich 
přesvědčení nebo názory 

 řešit praktické problémy a životní situace na základě pochopení principů, jimiž se společnost řídí, znát svá práva i povinnosti 

 schopnosti hodnotit výsledky vlastní činnosti i činnosti jiných 
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Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, 
prostředí i k přírodě. 
  Podporovat děti k: 

 schopnosti ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot 

 vcítit se do situací ostatních a respektovat jejich přesvědčení nebo názory 
Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně odpovědný. 
  Podporovat děti k: 

 schopnosti ochrany vlastního zdraví i zdraví ostatních 

 používat bezpečně materiály, nástroje a vybavení, dodržovat dohodnutá pravidla, povinnosti a závazky, rozhodovat se správně, 
zodpovědně a s ohledem na své zdraví i zdraví jiných 

 dle svých možností poskytnout účinnou pomoc v situacích ohrožujících život a zdraví 
Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi. 
  Podporovat děti k: 

 vnímat kulturní i historické dědictví jako významný fenomén 

 být vnímavý k tradicím a kulturním hodnotám jiných 
Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopností v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a 
dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. 
  Podporovat děti k: 

 využívat znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost  

 rozvíjet své podnikatelské myšlení, orientovat se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru, chápat 
podstatu, cíl a riziko podnikání 

 

3.3. Výchovné a vzdělávací strategie 
 

Školní vzdělávací program jednoznačně směřuje k naplňování klíčových kompetencí žáků. Učitel vede žáky při kooperativní práci, musí být dovedným 
organizátorem i vyučujícím, musí umět plánovat.  
K tomu, aby škola zajistila rozvoj klíčových kompetencí žáků, uplatňuje tyto společné postupy: 
Využívání různých zdrojů informací 

- učitelé učí žáky pracovat s různými zdroji informací (tištěnými, elektronickými, apod.) 
- žáci mají k dispozici školní knihovnu a mohou využívat školní počítače s připojením na internet  

Využívání nových vyučovacích metod a organizačních forem výuky, při kterých jsou vytvářeny vhodné podmínky pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků 
(moderní pedagogické trendy, skupinová práce, dialog, projekty, integrace výukových oblastí atd.), 

- škola organizuje tematicky zaměřené projekty a exkurze, kde si žáci ověřují využitelnost školních poznatků v praxi 
Spolupráce s rodiči a dalšími institucemi – školská rada, (komunitní skupinové aktivity, obec, fakulty, pedagogicko-psychologická poradna, občanská sdružení 
atd.),  

- žáci se účastní veřejných odborných i kulturních akcí 
- proměna klimatu školy (tvůrčí, partnerská komunikace mezi učitelem a žákem, učitelem a rodičem, týmová práce, bezpečnost, tolerance k odlišnostem) 
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3.4. Strategie naplňování klíčových kompetencí 
 

V celkovém pojetí vzdělávání na naší škole jsou převážně uplatňovány takové formy a metody práce s žáky, aby docházelo k rozvoji osobnosti jako 
celku, tudíž i kombinovaně k rozvoji všech klíčových kompetencí.  

Naplňování jednotlivých klíčových kompetencí ve vzdělávacím procesu je realizováno takto: 
Kompetence k řešení problémů rozvíjíme zejména učením v souvislostech, to znamená, že neučíme izolovaná data jednotlivých oborů, ale u dětí 

vytváříme ucelený obraz světa. Žákům jsou předkládány takové úkoly, jejichž řešení vyžaduje znalosti z více oborů lidské činnosti resp. vzdělávacích oblastí a 
tudíž i více přístupů k řešení. Tyto kompetence rozvíjíme také využíváním co největšího množství zdrojů informací – prací s knihou, internetem, praktickými 
pokusy, vlastním výzkumem žáků.  

Kompetence k učení rozvíjíme individuálně podle dané situace u každého žáka. Hlavními strategiemi jsou kooperativní učení, práce s chybou a 
rozvoj sebehodnocení žáků. 

Kompetence komunikativní rozvíjíme vytvářením dostatečného prostoru pro vyjadřování žáků při problémovém vyučování, v komunitních kruzích, 
při zpracovávání školních projektů z nejrůznějších oblastí a jejich výstupů. 

Kompetence sociální a personální budujeme formami sociálního učení. Snažíme se děti zapojit do organizace činnosti školy (školní parlament a 
třídní i ročníkové komunitní kruhy). V rámci skupinového vyučování žáci přejímají různé role.  

Kompetence občanské rozvíjíme hlavně učením sociálním, metodami sebepoznávání a seznamováním žáků s jejich právy, odpovědností a 
povinnostmi. Žáci jsou vedeni k tomu, aby respektovali národní, kulturní a historické tradice. Mimo jiné k tomuto je využívána spolupráce se školami 
v zahraničí. 

Kompetence pracovní u žáků rozvíjíme opět formou projektové činnosti, skupinové a individuální práce. Důležitou cestou k uvědomění si důležitosti 
znalosti pracovních postupů a dovednosti používat pracovní nástroje v nejširším smyslu je hodnocení a sebehodnocení všech činností, které žáci provádějí.  
 

3.5. Začlenění průřezových témat 
 

Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí základního 
vzdělávání. 

Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích oborů. Abychom této možnosti 
využili co možná nejlépe, nevytváříme pro průřezová témata samostatné vyučovací předměty, ale integrujeme je do vyučovacích předmětů. 
Strategie při realizaci průřezových témat 

 řešení daných situací 

 simulace reálného života 

 zpracovávání a řešení problémů 

 ověřování hypotéz a modelové situace 

 argumentace 

 dialog 

 diskuse na téma 

 prezentace 

 dotazníková řešení 

 projekty 
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 práce s chybou - detekce, identifikace a korekce 

 referáty 

 příprava a dramatizace situací 
 

Zařazení jednotlivých tematických okruhů průřezových témat je vždy součástí charakteristiky vzdělávací oblasti a jednotlivá témata jsou uvedena v 
tabulkách vyučovacích předmětů. Přehled všech průřezových témat a jejich tematických okruhů je uveden v samostatné kapitole 6. 
 

3.6. Poskytování poradenských služeb ve škole 
 

Poradenské služby zajišťuje výchovný poradce,  metodik prevence patologických jevů, vedení školy, třídní učitelé a další pedagogičtí pracovníci. 
 

3.6.1. Zaměření poradenských služeb 
 

 poradenství žákům v oblasti učebních postupů, stylů a strategií, poradenství rodičům žáka ve výchově a vzdělávání 

 poradenství při školní neúspěšnosti, postupy řešení neprospěchu a podpora žáků ve zlepšení, prevence neúspěchu 

 poradenství při řešení a prevenci sociálně patologických jevů – rodině a žákovi, postupy řešení ve spolupráci výchovného poradce a pedagogických 
pracovníků 

 poradenství v obtížných životních situacích žákům, rodičům v souvislosti s výchovou dětí 

 kariérové poradenství, volba školy 

 poradenství při integraci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků s odlišného kulturního prostředí a žáků se sociálním 
znevýhodněním 

 poradenství ke vzdělávání mimořádně nadaných žáků 

 metodická podpora učitelů v psychologických a speciálně pedagogických dovednostech při pedagogické práci s žáky  

 poskytování informací o dalších službách poradenských zařízení a spolupráce s dalšími odbornými institucemi 
Výchovný poradce realizuje konzultační hodiny pro rodiče podle individuální potřeby žáků a rodičů. 
 

3.6.2. Kariérové poradenství  
  

Výchovný poradce poskytuje kariérové poradenství žákům a rodičům žáků, ve spolupráci s třídním učitelem a vedením školy zajišťuje organizaci 
přihlašování a přestupu k dalšímu vzdělávání. Ve vzdělávací oblasti „Člověk a svět práce“ probíhá rozvoj žáků vzhledem k jejich profesnímu zaměření, 
sebepoznání, orientaci ve světě práce. Ve spolupráci s poradenskými zařízeními je vytvářena nabídka diagnostiky k zaměření žáka vzhledem k dalšímu 
vzdělávání a povolání, k dispozici žákům jsou informační materiály o středním školství a trhu práce.   
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3.6.3. Prevence sociálně patologických jevů 
 

Metodik prevence vytváří ve spolupráci s pedagogickým týmem „Minimální preventivní program“ pro daný školní rok. Koordinuje jeho realizaci. 
Součástí prevence jsou metody výuky - otevřený dialog a vstřícný vztah učitele a žáka, intenzivní komunikace s rodiči atd. Prevence probíhá i v rámci výuky 
jednotlivých vzdělávacích oblastí i při realizaci průřezových témat. 

Metodik prevence a výchovný poradce jsou v kontaktu s oddělením péče o dítě příslušných úřadů a kurátory pro děti a mládež a sdruženími 
poskytujícími služby v této oblasti.  Škola monitoruje rizika sociálně patologických jevů a při varovných signálech koordinuje postup výchovný poradce, 
svolává setkání s rodiči, konzultace s žáky a nabízí podporu a poradenství. Škola spolupracuje s dalšími organizacemi v oblasti prevence sociálně 
patologických jevů, využívá vybrané programy. 

.    

3.6.4. Psychologická péče 
 

Na třídní učitele a výchovného poradce školy se mohou žáci kdykoli ve škole obrátit a požádat ho o konzultaci a podporu v obtížných 
psychosociálních situacích. Výchovný poradce školy pomáhá s řešením konfliktů mezi žáky, podporuje optimální komunikaci mezi rodiči, učiteli a žáky 
(mediace).  Podporuje rozvoj pozitivních vztahů a řešení konfliktů v rámci třídy. Nabízí individuální pohovory rodičům v případě psychosociální krize 
v souvislosti s výchovou, péčí o děti, vztahem mezi rodičem a dítětem. Poskytuje konzultace a podporu učitelům v práci s žákem s potížemi v učení, 
v chování, v sebepojetí, ve vztahu k učiteli, k druhým lidem. Podává informace o dalších subjektech zajišťujících psychologickou a sociální péči. 

V případě potřeby výchovný poradce kontaktuje Pedagogicko – psychologickou poradnu pro Prahu 7 a 8 a zprostředkuje konzultaci zákonným 
zástupcům a žákům. 
 

3.7. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
 

Školský zákon definuje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jako žáky: 
• se zdravotním postižením (mentální, tělesné a smyslové postižení, autismus, vady řeči, vývojové poruchy učení a chování) 
• zdravotním znevýhodněním (oslabení, dlouhodobá nemoc, poruchy vedoucí k poruchám učení a chování) 
• sociálním znevýhodněním (nízké sociálně kulturní postavení rodiny, ústavní výchova, ochranná výchova, azylanté a účastníci řízení o udělení azylu) 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělání, které odpovídá jejich potřebám a možnostem (přiměřený obsah, vhodné formy a 
metody práce), na vytváření podmínek pro takové vzdělávání, poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení,bezplatné užívání speciálních 
učebnic a didaktických a kompenzačních pomůcek, asistenta pedagoga (ve specifických případech). 

Vzhledem k tomu, že žáci se SVP často dosahují pouze základního vzdělávání, klademe důraz na rozvíjení sociálních dovedností a snažíme se je 
připravit na praktický život formou her a zážitkových kurzů zaměřených na prevenci patologických jevů a na osvojení si finanční gramotnosti. 

 

3.7.1. Žáci – cizinci 
 

Určité procento žáků jsou cizí státní příslušníci. Tito žáci pochází z Vietnamu, Číny, z Ukrajiny, Běloruska, ze Srbska a Černé Hory, z Ruské federace, 
Kazachstánu a z Bulharské republiky. Všichni cizí státní příslušníci se velice dobře zapojují do vyučovacího procesu. Jediným  problémem bývá zpočátku 
jazyková bariéra u nově příchozích. Jejich adaptabilita je však vysoká. Rozvrh je upraven tak, aby měli žáci posílenu výuku ČJ. Kromě ČJ ve své kmenové 
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třídě navštěvují hodiny češtiny v nižších ročnících nebo doučování ČJ místo některých vyučovacích předmětů své kmenové třídy. V těchto hodinách je nutné 
zajistit individuální přístup.  
 
Cíle školy jsou:  

• seznámení se zvukovou podobou českého jazyka 
• nácvik správné výslovnosti a intonace co nejblíže jazykové normě 
• vytváření a rozvíjení slovní zásoby 
• rozvíjení dovednosti porozumět vyslechnutému sdělení a jednoduše na ně reagovat v řečové komunikaci v běžných školních a životních 

situacích 
• seznámení s psanou podobou českého jazyka a se vzájemnými souvislostmi psané a zvukové podoby 
• seznamování se s reáliemi, zvyky a konvencemi české společnost 
• začlenění žáka do kolektivu třídy 

U ostatních předmětů jsou cíle také zaměřeny především na rozvíjení slovní zásoby v daném předmětu, osvojování terminologie a praktické dovednosti, při 
kterých není jazyková bariéra na překážku. 
 

3.7.2. Žáci a školní neúspěšnost 
 

Školní neúspěšnost může být zapříčiněna širokou škálou problémů od zdravotních problémů, přes poruchy chování, narušení vztahů v kolektivu, 
narušení citového prožívání, sociokulturní znevýhodnění až po odchylku v celkové úrovni inteligence. 

V naší škole se nejčastěji setkáváme s následujícími příčinami školní neúspěšnosti: 
 

žáci s odchylkou v celkové úrovni inteligence – žáci s podprůměrným nadáním 
Tyto děti mají omezenější předpoklady ke zvládnutí nároků výuky. Jsou vystaveny zátěži selhání, která snižuje sebehodnocení, motivaci a vyvolává  

obranné reakce. Mezi nejvýraznější charakteristiky těchto žáků patří upřednostňování mechanické práce a memorování v důsledku nedostatečné úrovně 
myšlení, větší míru závislosti na vedení a podpoře učitele, nejistota při samostatné práci, nízká míra flexibility, únikové reakce při náročných úkolech, chudší 
verbální projev atd. Významné jsou také odlišnosti v sociálním chování. Také jejich pozice ve třídě bývá obtížná. Podprůměrné děti bývají často odmítané, 
existuje zvýšené riziko, že se stanou objektem nevhodného chování spolužáků, nebo se ho samy dopustí. Školní úspěšnost podprůměrně nadaného dítěte 
mohou dále komplikovat nevhodným přístupem rodiče. Na jedné straně se může jednat o nepřiměřenost nároků a v důsledku toho o přetěžování dítěte a 
trvalou nespokojenost s jeho výsledky. Na druhé straně se daleko častěji setkáváme se zanedbávající rodinou, která není schopna motivovat dítě a 
spolupracovat se školou. 
žáci z nepodnětného rodinného prostředí  

Jedná se o žáky, jejichž rodiče jim vytváří nedostatečně podnětné prostředí. Setkáváme se u nich s nerovnoměrným vývojem dovedností zpravidla v 
neprospěch verbální inteligence, s netrénovanou pamětí, s nedostatečnými nebo žádnými pracovními a sociálními návyky. Tito žáci vynikají v oblast zručnosti 
a praktických dovedností. Sociální chování bývá dáno odlišnými normami rodiny. Vzdělání není pro rodinu hodnotou a školní úspěšnost dítěte ji nezajímá, děti 
nejsou schopny se učit a zorganizovat si domácí přípravu, nejsou vedeny k vytvoření žádných návyků, a proto také nevyužívají svoje schopnosti. Děti 
z nepodnětného prostředí bývají hůře akceptovány vrstevníky a ze strany učitelů se častěji setkávají s nízkým očekáváním.  
 
žáci ohrožení sociálně nežádoucími jevy 
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Jde o žáky, u nichž se objevuje neochota nebo neschopnost plnit povinnosti, záškoláctví, lhaní, podvádění, experimentování s návykovými látkami, 
překračování společenských norem. Tito žáci nemají zájem o školu. 
 
V prostředí naší školy se setkáváme spíše s kombinací výše uvedených příčin. 
 
řešení školní neúspěšností 

Školní neúspěšnost se řeší na základě podrobné psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky předpokladů a vzdělávacích potřeb dítěte, která 
umožní nastavit vhodná opatření, jako je individuální vzdělávací plán. Žákům nabízíme aktivity, jako jsou individuální konzultace a doučování, individuální 
integrace a doučování ve spolupráci s nízkoprahovým klubem Dixie (Ymca) v areálu naší školy. Dalším opatřením je jednoznačně zvýšená spolupráce s rodiči 
zaměřená na zvýšenou stimulaci dítěte a dostatečnou domácí přípravu a spolupráce s dalšími institucemi, jako je PPP, OSPOD, apod. 

Učitel pomáhá žákům se školní neúspěšností takto: 
• zadává pravidelné úkoly, zadává práce pro domácí přípravu - dílčí úkoly odpovídající žákovým vzdělávacím možnostem, možnost plnit 

zadané úkoly ve školním podpůrném klubu za asistence pedagoga 
• užívá podpůrné aktivity – oznámení písemné práce, stanovení termínu zkoušení z konkrétního učiva, umožnění opakovaného opravného 

pokusu 
• používá podpůrné pomůcky při samostatné práci – přehledy, tabulky, kalkulačky, nákresy, osy aj. dle charakteru předmětu, které pomohou 

žákovi lépe se orientovat v učivu 
• individuálně pracuje se žákem v rámci individuálních konzultací i v rámci vyučovací hodiny – pomoc žákovi odstranit výrazné mezery v učivu, 

podpora při výuce při výkladu nového učiva 
• komunikuje s rodiči pravidelně, a to písemně prostřednictvím žákovské knížky, popřípadě pomocí pro tento účel zavedeného sešitu, ústně na 

pravidelných schůzkách (minimálně jednou během čtvrtletí), telefonicky dle nutnosti a potřeby 
 

3.7.3. Žáci s poruchami učení 
 
 Nejčastěji se vyskytujícími poruchami učení (SPU) jsou: 

• specifické potíže se čtením (dyslexie) 
• specifické potíže se psaním (dysgrafie) 
• specifické potíže s pravopisem (dysortografie) 
• specifické potíže s počty (dyskalkulie) 

Méně se vyskytují: 
• specifickou poruchu kresebných dovedností (dyspinxie) 
• specifickou poruchu hudebních dovedností (dysmúzie) 
• porucha motorické funkce (dyspraxie) 

Žáky s poruchami učení integrujeme do našich tříd, to znamená, že mají individuální přístup v rámci běžné třídy základní školy. Obtíže žáka vznikají 
v důsledku deficitů dílčích funkcí a jsou kompenzovány podle oblasti výuky, kterou postihují. Obsah vzdělávání se zásadně neodlišuje od vzdělávání ostatních 
žáků. Pedagogové mají zpracované individuální vzdělávací plány se zapracovanými doporučeními odborného pracovníka. Tyto plány podle potřeby mění a 
aktualizují. Individuální studijní plány učitelé konzultují s rodiči ve snaze získat je pro maximální spolupráci. Při klasifikaci integrovaných žáků je postupováno 
podle Pokynu MŠMT o vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. Všechny materiály týkající se integrovaných žáků jsou soustředěny u výchovné 
poradkyně. 
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Podmínky vzdělávání dětí se SPU v naší škole: 
• učitel, který zná a respektuje specifické problémy žáka, pravidla individuální práce se žákem, respektování jeho pracovního tempa, časté     

opakování probraného učiva 
• přihlédnutí k charakteru poruchy při klasifikaci a hodnocení žáka 
• ověřené postupy i nové metody náprav specifických poruch učení 
• přehledné a strukturované prostředí, uspořádání třídy tak, aby mohly být uplatněny i potřeby žáka s edukativními problémy (nevyčleňovat jej, 

ale zabránit sekundárním poruchám chování), podmínky pro klidnou, samostatnou práci 
• pravidelný režim dne (pravidelné procedury, jasně stanovená pravidla chování) 
• pravidelná relaxace (uvolnění psychického napětí). 
• dobrá komunikace školy s rodiči 
• aktivní spolupráce s rodiči zaměřená na jednotnost přístupu 
• vhodným způsobem vysvětlit ostatním dětem rozdílný přístup k hodnocení žáka se SPU 
• dát dítěti se SPU možnost zažít pocit úspěchu 
• specifický přístup při hodnocení a klasifikaci žáků se SPU je třeba uplatňovat ve všech předmětech, do kterých se příznaky SPU promítají a 

projevují  
 

3.7.4. Žáci s poruchami chování 
 

Poruchy chování u dětí jsou definovány jako opakující se a trvalý /v trvání nejméně 6 měsíců/ vzorec asociálního, agresivního a vzdorovitého chování, 
které porušuje sociální normy a očekávání. Rozlišují se specifické a nespecifické poruchy chování. Mezi specifické poruchy chování patří především ADHD - 
porucha pozornosti s hyperaktivitou (dříve LMD) a  ADD - porucha pozornosti. Vyskytují se u dětí s normálním nebo i vysokým IQ. Často se kombinují se 
specifickými poruchami učení.  

 
Hlavní projevy ADHD: 

• nepřiměřený stupeň pozornosti (poruchy pozornosti)  
• hyperaktivita - vypadá, že je v neustálém pohybu, nenechá v klidu ruce, nohy, vrtí se na židli, vyhledává předměty, s nimiž si hraje, vkládá do 

úst, nedokáže setrvat na svém místě  
• impulzivita - reaguje okamžitě a zbrkle  
• malé sebeovládání (nemůže se dočkat, až na něj přijde řada, často skáče do řeči ostatním nebo je ruší, často nadměrně mluví)  
• má nepřiměřeně silné reakce  
• sociálně nevyzrálé, komunikační potíže  
• potíže s přechodem k jiné činnosti  

 
Hlavní projevy ADD: 

• problémy v oblasti pozornosti  
• pomalé osobní pracovní tempo  
• děti jsou méně nápadné, většinou nevyrušují a „nezlobí“  
• problémy se samostatnou prací (pracujeme s dítětem, dítě se toho často i dožaduje)  
• nesoustředí se na detaily, pracuje ledabyle  
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• zabývá se při jednom úkolu ještě jinými aktivitami  
• neposlouchá instrukce  
• reaguje zbrkle  
• není schopno udržet pořádek  
• zdá se být duchem nepřítomné, když mluvíme přímo k němu  
• neumí si naplánovat  
• často ztrácí nebo nemůže včas najít věci  
• okamžitě ne všechno reaguje, nechá se rozptylovat  
• zapomíná na povinnosti, které má plnit  

 
Nespecifické poruchy chování jsou psychologicky a rodinně podmíněné. 
 
Psychologicky podmíněné poruchy chování jsou: 

• projevem hledání náhradního uspokojení při ztrátě nebo citové deprivaci nebo jde o vyjádření potřeby pozornosti a uznání 
• voláním o pomoc v akutní tíživé situaci, kdy dítě bývá většinou i silně úzkostné či depresivní 
• důsledkem dlouhodobé emoční deprivace v rodině nebo či v ústavním prostředí 
• důsledkem disharmonického vývoje osobnosti, kdy dítěti chybí schopnost navázat vztahy k druhým, neprožívá lásku ani pocity viny, bývá 

impulsivní se silnými agresivními tendencemi a jeho činy jsou zaměřeny na okamžité vlastní uspokojení nikoli proti konkrétním osobám 
• projevem jiné závažné psychické poruchy /schizofrenie, deprese/ 

 
 Rodinně podmíněné poruchy chování jsou: 

• důsledkem modelového chování rodičů, kteří nemají osvojené morální normy a přímo či nepřímo stimulují dítě k překračování sociálních 
norem 

• důsledkem toho, že dítě se stává obětním beránkem a pomáhá tak k udržování rodinné rovnováhy, jeho narušeným chováním se pak 
vysvětlují všechny problémy v rodině bez nutnosti řešit skryté chronické konflikty a bez ohrožení sebeobrazu ostatních členů rodiny 

Děti s nespecifickými poruchami chování potřebují ve škole zvýšenou péči, z pohledu školského zákona ale žáky se SVP nejsou. 
 
Podmínky vzdělávání dětí se SPCH v naší škole: 

• žáka je umístěn co nejblíže tabuli, ne s dítětem se stejným problémem, ne u okna, oční kontakt se nejlépe udržuje, když je žák v druhé řadě 
• žák je seznámen s jasnou a jednoduchou strukturou a rozvrhem každodenních činností a krátkých pravidel chování na začátku školního 

roku písemně nebo jiným názorným způsobem, na který by dobře ve třídě viděl 
• s každou změnou rozvrhu či mimoškolní aktivity má být žák seznámen klidným a stručným způsobem, aby se na ni mohl připravit 
• učitel při práci dítě vede, povzbuzuje 
• učitel střídá činnosti  
• pedagog za dítě strukturuje pracovní proces, eliminuje rušivé vlivy z okolí aj.  
• učitel poskytuje zpětnou vazbu o kvalitě výkonu a chování, pochvala a pozitivní hodnocení působí jako zpevnění žádoucího chování   
• je-li zpětnou vazbou upozornění na chybu, následuje konkrétní doporučení, jak se chyby vyvarovat, upozorňování na chyby by mělo být 

konkrétní, krátké a jasné 
• v jednání s žákem zachovává učitel klid, mluví klidným hlasem, upřednostňuje kontakt z očí do očí 
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• při žákově nevhodném chování učitel mluví věcně a klidně, vysvětlí mu, jaké důsledky ponese, poruší-li pravidla 
• podávané instrukce obsahují jen několik málo kroků, k ověření pochopení a zapamatování dítě instrukce zopakuje 
• při nadměrně prudkém či vzrušeném chování dítěte nezvyšuje pedagog hlas  
• vybavení pro sport a volný čas (sportovní aktivity a zájmové činnosti jsou pro žáky s výchovnými problémy velmi potřebné) 
• rodiči zajištěná vhodná doprava do školy, aby nedocházelo k problémům se záškoláctvím 
• pravidelný režim dne (pravidelné procedury, jasně stanovená pravidla chování) 
• možnost opakovaných pohybových relaxací pro uvolnění psychického napětí 
• jasně nastavená, pravidelná a aktivní komunikace školy s rodiči zaměřená na výměnu a sdílení informací o žáku a sjednocování přístupu 

k němu, učitel každý týden posílá krátké konkrétní sdělení, které rodiče doma podepisují.  
• systematická spolupráce se sociálními pracovnicemi OSPOD, dětským psychologem, pedopsychiatrem, neurologem a dalšími odbornými 

pracovníky 
• spolupráce s pracovníky neziskových organizací zaměřených na podpůrné programy pro žáky se SPCH./strukturované volnočasové aktivity/ 

- v naší škole nízkoprahovým klub Dixie 
 

Speciálně pedagogickou péči zajišťuje výchovná poradkyně školy ve spolupráci s třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky. Zajišťuje 
sestavení individuálního vzdělávacího plánu ve spolupráci s učiteli, psycholožkou PPP pro Prahu 7 a 8 a s rodiči. Zprostředkovává další odbornou péči 
a diagnostiku ve spolupráci s poradenským pracovištěm. Speciálně pedagogická individuální a skupinová práce probíhá s učiteli po skončení vyučování. 
Rozsah péče vychází z doporučení odborného pracoviště, z koncepce a podmínek školy. Výchovná poradkyně podporuje rozvoj žáka, poskytuje poradenství 
rodičům a s PPP pro Prahu 7 a 8 zajišťuje metodickou podporu učitelům. Pedagogického asistenta škola momentálně nemá a v případě potřeby individuální 
asistence ve výuce škola doporučí základní školu v Praze 7, která má možnost individuální asistenci ve výuce poskytnout.  

Pro pedagogy dlouhodobá a cílená strategie v tomto smyslu znamená: 
u zdravotně postižených a zdravotně znevýhodněných žáků 

• chápat specifické vzdělávání jako právo a nikoli možnost 
• je-li to stanoveno nebo v případě potřeby vypracovávat a naplňovat individuální vzdělávací plán (IVP) 
• integrovat žáka do prostředí běžné třídy 
• jasně definovat konkretizované cíle vzdělávání 
• umožňovat žákům participovat na formulování cílů vzdělávání (jako předpoklad pro sebehodnocení) 
• využívat alternativní pomůcky a učebnice 
• zdůrazňovat oceněním a pochvalou pokrok 
• neupoutávat příliš zvláštní pozornost 
• nečinit nepodložené či ukvapené závěry 
• upřednostňovat kooperativní učení 
• upřednostňovat učení se navzájem 
• netolerovat nevhodné chování, které si nemohou dovolit ostatní (přesto být trpělivý) 
• dodržovat určitý sled a rozsah činností v jeho posloupnosti i průběhu 
• nesrovnávat při hodnocení žáky mezi sebou (zásada obecně platná) 
• umožňovat žákům participaci na tvorbě kritérií hodnocení (jako předpoklad pro sebehodnocení) 

u sociálně znevýhodněných žáků 
• kontaktovat se častěji s rodiči 
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• seznamovat rodiče i žáky s cíli vzdělávání 
• zjistit včas případná komunikační tabu 
• citlivě začleňovat žáky do kolektivu 
• citlivě přistupovat ke kooperativním činnostem 
• poskytovat podporující komunikaci (dostatek podnětů i pozornosti) 
• být empatický k pocitům žáků 
• často žáky oceňovat a chválit 
• poskytovat dostatečnou zpětnou vazbu 
• zařazovat témata ze sociokulturní oblasti žáka 
• posilovat sebeúctu žáků 
• povzbuzovat a posilovat žáky, aby si stavěli náročnější cíle 
• vytvářet čas a prostor pro odstraňování předsudků 

  

3.7.5. Péče o talentované a mimořádně nadané žáky 
 

Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků.  
V rámci výuky je zařazována práce v diferencovaných skupinách podle nadání žáka. Pro nadaného žáka učitel připravuje a zadává školní práci, která 

odpovídá a rozvíjí úroveň jeho dovedností v oblasti jeho nadání. Škola se snaží mimořádně nadaným studentům vytvářet příznivé sociální, emociální a 
pracovní klima. 

Zařazení nadaných a mimořádně nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od pedagogů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých 
předmětech. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích předmětech, které 
reprezentují nadání dítěte.  

Na základě doporučení PPP a SPC mohou individuálně nebo skupinově navštěvovat vybrané bloky výuky ve vyšším ročníku.  
V rámci vyučování matematiky projevují tito žáci kvalitní koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh a svými znalostmi přesahují 

stanovené požadavky. Umožňujeme jim pracovat na počítači (vzdělávací programy), individuálně pracovat s naučnou literaturou (hlavolamy, kvízy, záhady, 
problémové úlohy), navštěvovat vyučovací hodiny ve vyšších ročnících a pracovat v kroužku matematiky.  

V českém jazyce a literatuře žáci prokazují zvýšený jazykový cit, řeší složitější i logické jazykové úlohy, bez problémů jsou schopni vytvořit kvalitní 
slohový útvar, povídku, báseň, … Umožňujeme žákům pracovat na obtížnějších úkolech, s výukovými programy na počítači, s naučnou literaturou, navštívit 
hodiny ve vyšších ročnících, pracovat v kroužku českého jazyka, vést a řídit skupiny.  

V dalších naukových předmětech jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly (referáty k probíranému učivu, zajímavosti ze světa techniky, …), 
jsou pověřováni vedením a řízením skupin. 

Na žáky s hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným způsobem je zapojuje do činností 
v hodině – mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívat píseň, apod. 

Žákům výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce – volí různé techniky, jsou podporováni v mimoškolních aktivitách. 
Žáci nadaní spíše technicky, manuálně zruční, jsou směřováni k zapojení do zájmových aktivit organizovaných školou. Při samotné výuce bývají 

pověřováni náročnějšími částmi při plnění zadaných úkolů, pověřujeme je vedením skupiny.  
Pohybově nadaní žáci jsou podporováni v rozvíjení všech pohybových aktivit, především těch, kde žák projevuje zájem a talent. Žáci jsou zapojováni 

do sportovních soutěží, ať už v rámci školy nebo mimo ni. Reprezentují školu. 
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Nadané žáky vedeme k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším. Není výjimkou, že vyniká-li žák v jedné 
oblasti, v jiné je průměrný. Při zjišťování mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného vyšetření 
sestavuje a realizuje IVP se strukturou dle právní úpravy. Mimořádně nadaní žáci mohou být přeřazeni do vyššího ročníku na základě komisionální zkoušky.  

 
3.8. Zotavovací pobyty žáků ve zdravotně příznivém prostředí  
 

Na zotavovací pobyty do zdravotně příznivého prostředí vyjíždějí třídy podle zájmu žáků, rodičů a třídního učitele. Tyto výjezdy jsou realizovány podle 
vnitřní směrnice školy a jejich cílem je naplnění těch očekávaných výstupů jednotlivých vzdělávacích oblastí, které je přirozené realizovat ve volné přírodě. 
Jde například o různá pozorování a určování přírodnin, topografické měření apod.   
 

3.9. Zájmové kroužky 
 

Škola nabízí jako doplňkovou činnost volnočasové aktivity pro žáky v rámci činnosti různé kroužky se zaměřením sportovním, výtvarným, hudebním. 
Otevření jednotlivých kroužků vychází z potřeb a zájmů žáků a rodičů. Po provedení průzkumu v prvním týdnu školního roku mezi žáky a rodiči se sestaví 
seznam kroužků, které budou v daném otevřeny a současně s tím se zajistí jejich kvalitní vedení. 
 
 
 

3.10. Řízení a organizace výuky 
 
Naše škola je škola přístupná všem dětem. 
 

Chceme: 
• aby žáci trávili čas v příjemném a přátelském prostředí, ve kterém se budou svobodně a bezpečně rozvíjet 
• aby si odnášeli poznatky na celý život 
• aby žáci rádi každé ráno přicházeli  
• aby do života odešli jako lidé se sebeúctou a zdravou sebedůvěrou 
• aby měli pozitivní vztah k ostatním bez rozdílu a dokázali pomoci potřebným 
• aby pochopili hodnoty lidské důstojnosti 
• aby uměli naslouchat ostatním 
• aby si vytvářeli svůj vlastní názor a dokázali ho vyjádřit a zároveň respektovali názor jiný 
• aby pochopili, že mají nejen práva, ale i povinnosti 
• aby se uplatnili v životě a dokázali se vyrovnat s případnými neúspěchy 
• aby se dokázali rozhodovat a zodpovídat sami za sebe 

 

3.11.1. Ročníkové řízení a plánování 
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V organizaci vyučování je za základní jednotku považován ročník. Vzdělávací témata jsou plánována vždy společně pro celý ročník, na principu 
horizontálního propojení tříd v jednotlivých ročnících. V rámci celé školy probíhá vyučovací proces na principu vertikálního propojení ročníků. Třída je chápána 
jako intimní prostředí pro žáky, a to v takové míře, jakou podle věku potřebují.  

Cílem je větší efektivita vzdělávacího procesu, využití potenciálu spolupráce žáků v ročníku a mezi ročníky, intenzivnější spolupráce pedagogů, 
účelná diferenciace a individualizace vyučovacího procesu.  

 

3.11.2.  Řízení a koordinace práce učitelů 
 

Učitelé v ročníku společně plánují vyučovací proces a koordinují výuku jednotlivých vzdělávacích oblastí tak, aby výuka tvoři la smysluplný celek. 
Učitelé společně připravují celoroční plán výuky. Připravují a realizují ročníkové projekty.  

V rámci celé školy učitelé spolupracují na přípravě celoškolních projektů a promýšlejí vertikální propojení celé školy.  
V práci učitelů jsou podporovány aktivity tzv. vzájemných hospitací, které mají vnést do pedagogického procesu tvořivý přístup a prvky sebereflexe.    

 

3.11.2.1. Kodex učitele 
 

Láska k dětem - Problémy dětí a obtížné situace řešme s láskou a pochopením k našim žákům. Vždy žákům naslouchejme, povzbuzujme je, aby nám 
vyprávěli nejen o svých radostech, ale i starostech. 

Výchova k odpovědnosti - Vychovávejme žáky k odpovědnosti za své činy, nikoliv k poslušnosti v přítomnosti pedagoga. Nepoužívejme fyzického ani 
psychického násilí, nemanipulujme se žáky z pozice nadřazenosti. 

Pravdivost a spravedlnost - Nikdy žákům nezkoušejme lhát. Neslibujme, co nemůžeme splnit. Chovejme se čestně a tak, abychom žáky nezraňovali. 
Každý žák by měl vědět, za co je trestán. K provinění je třeba připojit oprávněný trest. Používejme více metodu přímého důsledku než trest. 

Vzájemný respekt - Nepovyšujme se nad kolegy ani nad žáky. Nevysmívejme se, neponižujme, respektujme odlišný názor. Hledejme na ostatních 
spíše to pozitivní, snažme se je pochopit. 

Důvěra - Naslouchejme také srdcem, důvěrné informace nesdělujme, respektujme etická pravidla. Učitel má žákům důvěřovat a oni mají důvěřovat 
jemu. 

Osobní nasazení - Snažme se ze všech sil podávat co nejlepší výkon. Pomáhejme žákům co nejlépe zvládat svěřené úkoly a vzniklé problémy v 
radostné a přátelské atmosféře, klidně a s důvěrou. 

Humor jako výchovný prostředek - Využívejme humoru při naší práci s dětmi, nezaměňujme ho s výsměchem, shazováním a ponižováním žáka. 
Laskavým humorem lze obvykle dosáhnout více než strohou přísností. 

Spolupráce a pomoc - Spolupracujme s dětmi a rodiči při stanovení cílu výchovy a výuky tak, aby všichni měli radost a uspokojení z pokroku, kterých 
budou žáci dosahovat. Pomáhejme žákům, když nás o to požádají a spolu nacházejme správná řešení. 
 

Respekt k dohodnutým pravidlům - Dbejme na dodržování školního řádu, vnitřního řádu školy, pravidel soužití a společenských pravidel. To, co 
vyžadujeme po dětech, musíme vyžadovat i od sebe samých. Vychovávejme příkladem. 

Loajalita ke škole, kolegialita - Případně vzniklé problémy řešme na půdě školy. Projevme ochotu řešit vzniklé problémy a nedorozumění věcně a bez 
emocí. Neohrožujme prestiž školy vynášením interních dohod, nesnažme se získávat lepší postavení zpochybňováním kvality práce svých kolegu. 
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3.11.3.  Řízení a koordinace práce žáků 
 

V úvodu školního roku probíhá motivace žáků k činnosti, ujasnění zásad práce i s důrazem na bezpečnost žáků, stanovení pracovních postupů, výběr 
témat a možných souvislostí a v neposlední řadě stanovování forem výstupů. Závěrem každého čtvrtletí proběhne seznámení se s výstupy, závěry a celkové 
zhodnocení daných činností se zařazením prvků sebehodnocení. 

Do výuky je zařazována práce dětí ve skupinách. Práce ve skupinách má charakter kooperativního učení, projektového učení. V této části pracují žáci 
víceméně samostatně. Spolupráce, učení se jeden od druhého, zvyšuje efektivitu vzdělávání. Přínosem je vytváření různých skupin podle vzdělávacích 
potřeb žáka.  

V rámci vybraných témat nebo projektů může být práce žáků plánována společně pro více ročníků. 
 

3.11.3.1.  Kodex žáka 
 

Vstoupil-li jsem, pozdravím. 
Odcházím-li, pozdravím. 
Chci-li, řeknu prosím. 
Dostanu-li, řeknu: děkuji. 
Nikoho nebiji, jen slaboši a zbabělci si musí dokazovat svoji sílu. 
Neničím, každá věc, která posloužila mne, může posloužit i druhému. 
Netrápím se, všechny dveře jsou zde otevřené, proto se můžu podělit o každou radost i bolest. 
Mluvím pravdu, lež a pomluva mezi slušné lidi nepatří. 
Mám důvěru ve své učitele a spolužáky, respektuji je i jejich názory. 
Jsem tolerantní, nikdy se nikomu nevysmívám a nikoho neponižuji. 
Jsem ochoten pomoci svým spolužákům i učitelům. 
Učím se být samostatný, zodpovědný za své činy, nebojím se prosazovat svůj názor otevřeně, v klidu a slušnou formou. 
Chci dosahovat co nejlepší výsledky, pracuji nejen pro sebe, ale i pro kolektiv třídy. 
Věřím si, i já jsem v něčem dobrý, snažím se neustále rozvíjet své schopnosti a dovednosti. 
Dbám na dodržování školního řádu a společenských pravidel, vím, že svým chováním a jednáním reprezentuji nejen sebe, ale i svou školu. 
 

4. Učební plán  
 

Výuka podle ŠVP probíhá v 1. – 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období zahrnuje 1. – 3. ročník, 2. období 4. – 
5. ročník, 3. období 6. – 9. ročník. ŠVP vymezuje jako závazný výstup očekávané kompetence 2. a 3. období. 

Základní vyučovací jednotkou je vyučovací hodina (45 min). Rozvrh hodin v týdnu není v ŠVP chápán jako dogma. Učitelé (zejména na I. stupni ZŠ) si 
mohou po dohodě s vedením školy rozvrhnout denní (týdenní) program výuky při zachování časových proporcí jednotlivých předmětů v týdnu. Kromě 
vyučovací hodiny lze realizovat výuku i jiným typem vyučovací jednotky s odlišným časovým úsekem při dodržení zásad hygieny školní práce (přestávky, 
relaxace apod.). Při realizaci dílčích školních programů a projektů je nutné respektovat závaznost minimálních hodinových dotací pro jednotlivé vyučovací 
předměty (obory vzdělávacích oblastí) pro daný ročník (ev. pro dané vzdělávací období).  
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Metody a formy výuky ŠVP nestanovuje závazně – nechává na vyučujícím, aby pro dosažení očekávané kompetence zvolil sám takové metody a 
formy výuky, které budou vést k očekávanému efektu. Použité formy a metody by měly v dětech vyvolávat touhu po poznávání, provokovat jejich zvědavost, 
stimulovat kladné rysy lidské povahy a měly by vždy směřovat k získání konkrétní aktivní dovednosti. Respektování osobnosti dítěte a uplatňování principu 
pozitivní motivace by měly být neodmyslitelnými prvky práce vyučujícího. 
Učební plán ŠVP Základní školy T. G. Masaryka, Ortenovo náměstí 34, byl vytvořen v souladu se závaznými pravidly danými RUP (rámcový učební plán). 
 
Komentář k učebnímu plánu 1. stupně 
Celková časová dotace je na 1. stupni 118 hodin, přičemž nebyla překročena maximální hodinová dotace povolená pro jednotlivé ročníky.  
 
9 disponibilních hodin určených pro 1. stupeň využíváme následujícím způsobem:  
 
Český jazyk - 2 disponibilní hodiny 
Hlavní pozornost bude zaměřena na čtenářskou gramotnost žáků, čtení s porozuměním, dramatickou výchovu a zlepšování komunikačních dovedností žáků, 
jejichž zvládnutí dává předpoklad pro úspěšnou práci s informacemi. Zároveň vychází ze strategie školy, zejména při rozvíjení kompetence k učení a 
kompetence komunikativní.  
Anglický jazyk - 2 disponibilní hodiny  
Zvýšení hodinové dotace anglického jazyka odpovídá trendům a potřebnosti výuky cizích jazyků.  
Člověk a jeho svět - 3 disponibilní hodiny  
Posílena je prvouka ve 3. ročníku přírodověda ve 4. ročníku a vlastivěda v 5. ročníku. Disponibilní hodiny jsou zde využity k výuce etické výchovy. 
Matematika - 2 disponibilní hodiny  
Disponibilní hodiny budou využity především k procvičování a fixaci učiva. 
 

Komentář k učebnímu plánu 2. stupně  
Celková časová dotace je na 2. stupni 122 hodin, přičemž nebyla překročena maximální hodinová dotace povolená pro jednotlivé ročníky.  
 
18 disponibilních hodin určených pro 2. stupeň využíváme následujícím způsobem:  
 
Německý jazyk - 6 disponibilních hodin 
Dotace druhého jazyka vychází z potřeby znalosti cizích jazyků. 
Český jazyk – 4 disponibilní hodiny 
Disponibilní hodiny jsou zařazeny ve snaze o zlepšení čtenářských a komunikačních dovedností žáků a zároveň potřebu upevňování správného používání 
pravopisných jevů.  
Informatika - 1 disponibilní hodina  
Zvýšení hodinové dotace informatiky odpovídá hlavním cílům vzdělávacího programu, tj.  
Matematika - 2 disponibilní hodiny  
Disponibilní hodiny jsou zařazeny k využití prohlubování a upevňování učiva tak, aby jej žáci využili při studiu na různých typech středních škol.  
Výtvarná výchova – 2 disponibilní hodiny 
Zvýšení hodinové dotace odpovídá hlavním cílům vzdělávacího programu, tj. vytvářet projekty s zařazením znalostí z jiných předmětů. 
Výchova ke zdraví – 1 disponibilní hodina 
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Navýšení časové dotace je v souladu s cílem ŠVP o aktivní rozvíjení a ochranu fyzického, duševního i sociálního zdraví. 
Volitelné předměty - 2 disponibilní hodiny 
V 8. a 9. ročníku jsou nabízeny tyto volitelné předměty: 
Informatika – zdokonalí se využití informačních a komunikačních prostředků a technologie v procesu učení. 
Dramatická výchova – k využití nadání žáků, k seberealizaci a k rozvíjení výrazových prostředků komunikace. 
Literatura a umění – seznamuje žáky podrobněji s vývojem literatury a umění od pravěku až k začátku nového tisíciletí. 
 

Učební plán 

 
Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 1. 2. 3. 4. 5. DČD Celkem 

6. 7. 8. 9. DČD Celkem 

 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk a literatura 8 8+1 8 7+1 7 2 40 4+1 4+1 4+1 4+1 4 20 

Cizí jazyk +1 +1 3 3 3 2 11 3 3 3 3  12 

Cizí jazyk II         +2 +2 +2 6 6 

Matematika a aplikace 

 

Matematika 4 5 5 4+1 4+1 2 24 4 4 4+1 4+1 2 18 

Informatika a 

komunikační technologie 

Informatika     1  1 1 +1    2 

 

 

Člověk a jeho svět 

 

Prvouka 2 2 2+1   1 7       

Přírodověda    1+1 2 1 4       

Vlastivěda    2 1+1 1 4       

 

Člověk a společnost 

 

Dějepis        2 2 2 2  8 

Občanská výchova        1 1 1 1  4 
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Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 1. 2. 3. 4. 5. DČD Celkem 

6. 7. 8. 9. DČD Celkem 

 

 

Člověk a příroda                                                                           

 

Fyzika        2 2 2 2  8 

Zeměpis        2 1 1 1  5 

Chemie          2 2  4 

Přírodopis        2 1 1 1  5 

 

Umění a kultura  

Hudební výchova 1 1 1 1 1  5 1 1 1 1  4 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2  7 1+1 2 2 1+1 2 9 

 

Člověk a zdraví 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2  10 2 2 2 2  8 

Výchova ke zdraví        1 1 1 +1 1 4 

Člověk a svět práce  Pracovní činnosti 1 1 1 1 1  5 1 1 1 1  4 

Volitelné předměty           +1 +1 2 3 

Celkem  20 22 24 26 26 9 118 29 29 32 32 18 122 

Rozmezí  18-22 18-22 22-26 22-26 22-26   28-30 28-30 30-32 30-32   
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5. Vzdělávací oblasti a učební osnovy 
 
Vzdělávací obsah základního vzdělávání je rozdělen do devíti vzdělávacích oblastí. Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou tvořeny jedním vzdělávacím 

oborem nebo více obsahově blízkými vzdělávacími obory: 
Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk) 
Matematika a její aplikace (Matematika a její aplikace)  
Informační a komunikační technologie (Informatika) 
Člověk a jeho svět (Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda) 
Člověk a společnost (Dějepis, Občanská výchova) 
Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis) 
Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova) 
Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova) 
Člověk a svět práce (Pracovní činnosti) 
Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou v úvodu vymezeny Charakteristikou vzdělávací oblasti, která vyjadřuje postavení a význam vzdělávací oblasti v 

základním vzdělávání a charakterizuje vzdělávací obsah jednotlivých vzdělávacích oborů dané vzdělávací oblasti. Dále je v této části naznačena návaznost 
mezi vzdělávacím obsahem 1. stupně a 2. stupně základního vzdělávání. 

Na charakteristiku navazuje Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Tato část vymezuje, k čemu je žák prostřednictvím vzdělávacího obsahu veden, aby 
postupně dosahoval klíčových kompetencí. 

Praktické propojení vzdělávacího obsahu s klíčovými kompetencemi je dáno tím, že si škola na základě cílového zaměření vzdělávací oblasti stanovuje 
ve ŠVP výchovné a vzdělávací strategie vyučovacích předmětů.  
 

5.1. Jazyk a jazykové komunikace 
 

5.1.1. Charakteristika vzdělávací oblasti 
 

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k 
podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazykové vyučování vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které 
mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání. 

Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura a Cizí jazyk a Další cizí jazyk. 
Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné 

osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Užívání češtiny jako mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě umožňuje žákům poznat a 
pochopit společensko-kulturní vývoj lidské společnosti. Při realizaci daného vzdělávacího oboru se vytvářejí předpoklady k efektivní mezilidské komun ikaci 
tím, že se žáci učí interpretovat své reakce a pocity tak, aby dovedli pochopit svoji roli v různých komunikačních situacích a aby se uměli orientovat při 
vnímání okolního světa i sebe sama. 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační a 
slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy. Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. 
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V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se 
na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. Ve vyšších 
ročnících se učí posuzovat také formální stránku textu a jeho výstavbu. 

V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho 
další formy. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného 
vyjadřování. Při rozvoji potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat různé 
jevy, jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem 
získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání. 

V Literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry 
autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské 
návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit 
jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život. 

Verbální i neverbální komunikace se může vhodně rozvíjet i prostřednictvím Dramatické výchovy, zařazené v RVP ZV jako doplňující vzdělávací obor. 
Cizí jazyk a Další cizí jazyk přispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. 

Poskytují živý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa. 
Osvojování cizích jazyků pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility jednotlivců jak v jejich osobním  životě, tak v dalším 

studiu a v budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice. Prohlubuje vědomí 
závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance a vytváří podmínky pro spolupráci škol na mezinárodních projektech. 

Požadavky na vzdělávání v cizích jazycích formulované v RVP ZV vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, který 
popisuje různé úrovně ovládání cizího jazyka. Vzdělávání v Cizím jazyce směřuje k dosažení úrovně A2, vzdělávání v Dalším cizím jazyce směřuje k 
dosažení úrovně A1 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). 

Úspěšnost jazykového vzdělávání jako celku je závislá nejen na výsledcích vzdělávání v jazyce mateřském a v cizích jazycích, ale závisí i na tom, do 
jaké míry se jazyková kultura žáků stane předmětem zájmu i všech ostatních oblastí základního vzdělávání. 

 

5.1.2. Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: 
 chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa, a tedy jako důležitého sjednocujícího činitele 

národního společenství a jako důležitého a nezbytného nástroje celoživotního vzdělávání 
 rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako potenciálního zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství 
 vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků 

a ke sdělování názorů 
 zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace 
 samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty různého zaměření 
 získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama 
 individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění 

založených na uměleckém textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání 
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5.1.3. Český jazyk a literatura 
 

5.1.3.1. Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: 

v 1. a 3. ročníku  – 8 hodin týdně 
v 4. a 5. ročníku  – 7 hodin týdně 
ve 2. ročníku  – 9 hodin týdně 

 
Vzdělávání v  předmětu Český jazyk a literatura 
• směřuje k ovládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě 
• k osvojování a rozvíjení čtenářských schopností 
• vede k využívání různých zdrojů informací – př. slovníky, encyklopedie, katalogy, pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných pro další vývoj 

 
Strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků 
• vyhledávání 
• porozumění textu 
• práce s chybou 
• výklad 
 
Klíčové kompetence žáků 
Kompetence k učení 
 Učitel 

- vede žáky ke stálému zdokonalování čtení 
- vytváří podmínky pro získávání dalších informací potřebných k  práci 
- stanovuje dílčí vzdělávací cíle v pravopisu 

Žák 
- je motivován k aktivnímu zapojování se do vyučovacího procesu 

 
Kompetence k řešení problémů 

Učitel 
- hodnotí práci žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok 

Žák 
- navrhuje různá řešení problémů, dokončuje úkoly a zdůvodňuje své závěry 
- radí a pomáhá 
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Kompetence komunikativní 
 Učitel 

-      vede žáky k výstižnému a kultivovanému projevu    
Žák 

-      dokáže prezentovat své myšlenky a názory    
 
Kompetence sociální a personální 
 Učitel 

- organizuje práci ve skupinách, aby žáci spolupracovali při řešení problémů 
- vede žáky k prezentaci svých myšlenek a názorů a k vzájemnému respektu 
- vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky 

Žák 
- respektuje pokyny pedagogů 

 
Kompetence občanské 
 Učitel 

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

- zvládne komunikaci i ve vyhraněných situacích 
- k dispozici má vhodně přizpůsobené pracovní materiály 

 
Kompetence pracovní 
 Učitel 

-    vede žáky k organizování a plánování učení 
-    se zajímá, jak žákům vyhovuje jeho způsob výuky 
-    požaduje dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů 

 

5.1.3.2. Učební osnovy – Český jazyk a literatura – 1. stupeň 
 
Stupeň první, období první, ročník první 
 

Očekávané výstupy 

z RVP ZV: 

Žák: 

Dílčí výstupy: 

 

Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 

průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, rozšiřující 

učivo: 

Jazyková výchova 

Rozlišuje zvukovou a 
grafickou podobu 
slova, člení slova na 
hlásky, odlišuje 

Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu 
slova. 
Rozlišuje slovo, slabiku, hlásku; 
čte a rozlišuje dlouhé a krátké 

Písmena: malá, velká, tiskací 
a psací 
Délka samohlásek 
Opis a přepis slov a vět 
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dlouhé a krátké 
samohlásky.  
 
Užívá v mluveném 
projevu správné 
gramatické tvary 
podstatných jmen, 
přídavných jmen a 
sloves. 

samohlásky. 
Pozná větu, píše na konci věty tečku. 
 
Ve svém mluveném projevu užívá 
správné tvary podstatných jmen, 
přídavných jmen a sloves. 

 
 
 
Kultura mluveného projevu 

 
 
OSV – Sociální rozvoj – 
Komunikace (dovednosti 
pro sdělování verbální i 
neverbální) 

Komunikační a slohová výchova 

Plynule čte s 
porozuměním text 
přiměřeného rozsahu 
a náročnosti.  
 
Porozumí písemným, 
mluveným pokynům 
přiměřené složitosti.  
 
Respektuje základní 
komunikační pravidla 
v rozhovoru.  
 
Pečlivě vyslovuje, 
opravuje  nesprávnou 
nebo nedbalou 
výslovnost.  
V krátkých 
mluvených projevech 
správně dýchá a volí 
vhodné tempo řeči.  
 
Volí vhodné verbální 
i nonverbální 
prostředky řeči v 
běžných školních i 
mimoškolních 
situacích.  
 

Čte nahlas slova, věty a krátké texty; 
rozpozná nadpis, řádek, odstavec, článek. 
 
 
Rozumí jednoduchým písemným 
pokynům. 
Adekvátně reaguje na mluvené pokyny 
(pozdrav, oslovení, prosba, poděkování, 
omluva, blahopřání). 
 
Pozdraví, poděkuje, požádá, omluví se. 
 
Mluví srozumitelně, pečlivě vyslovuje, 
opravuje nedbalou nebo nesprávnou 
výslovnost. 
S pomocí učitele aplikuje zásady 
správného dýchání a mluveného projevu. 
 
 
 
 
V promluvách užívá vhodné verbální 
prostředky řeči. 
 
 
 
 
 
Krátce, souvisle vypráví své zážitky. 

Věcné čtení 
 
 
 
Naslouchání 
praktické a věcné 
 
 
 
 
 
 
Souvislý mluvený projev 
Technika mluveného projevu 
dýchání 
 
 
 
 
 
 
výslovnost a nonverbální 
prostředky 
 
 
 
 
 
 

 
 
OSV – Osobnostní rozvoj – 
Sebepoznání a sebepojetí 
(druzí jako zdroj informací 
o mně) 
 
OSV – Sociální rozvoj – 
Komunikace (komunikace 
v různých situacích – 
zdvořilé vystupování) 
 
 
OSV – Sociální rozvoj – 
Komunikace (technika řeči, 
verbální i neverbální 
sdělování) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M: 
Číslo a početní operace. 
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Na základě vlastních 
zážitků tvoří krátký 
mluvený projev.  
 
Zvládá základní 
hygienické návyky 
spojené se psaním.  
 
Píše správné tvary 
písmen a číslic, 
správně spojuje 
písmena i slabiky; 
kontroluje vlastní 
písemný projev.  
 
Píše věcně i 
formálně správně 
jednoduchá sdělení. 

 
 
 
Uvolňuje si ruku, nacvičuje správné 
držení těla, držení psacího náčiní. 
Udržuje si pracovní a hygienické návyky, 
včetně prvních návyků psaní na počítači. 
 
Píše správně tvary písmen a číslic i 
podle diktátu. 
Kontroluje vlastní písemný projev. 
Orientuje se na klávesnici počítače. 
 
 
Seřadí ilustrace podle časové (dějové) 
posloupnosti. 
Podle obrázkové osnovy vypráví 
jednoduchý příběh. 

 
 
 
Hygiena psaní 
 
 
 
 
Technika psaní 
 
 
 
 
 
Mluvený projev 
vypravování, dialog na 
základě obrazového 
materiálu 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV – Sociální rozvoj – 
Komunikace (pěstování 
komunikačních dovedností 
– dialog) 

Literární výchova 

Čte a přednáší 
zpaměti ve vhodném 
frázování a tempu 
literární texty 
přiměřené věku.  
Vyjadřuje své pocity 
z přečteného textu.  
 
Rozlišuje 
vyjadřování v próze a 
ve verších, odlišuje 
pohádku od ostatních 
vyprávění.  
 
Pracuje tvořivě s 
literárním textem 
podle pokynů učitele 
a podle svých 

Čte literární texty, pozorně naslouchá 
čtení. 
Recituje básně, říkadla a rozpočítadla, 
zpaměti je přednáší. 
Vyjadřuje své pocity z přečteného textu. 
Rozpozná dobro a zlo v jednání 
pohádkových postav. 
 
Odliší jednotlivé literární pojmy. 
 
 
 
 
 
 
Pracuje tvořivě s literárním textem, 
dramatizuje jej. 

Čtení 
 
Naslouchání 
 
 
 
 
 
Literární žánry 
(rozpočítadlo, hádanka, 
říkanka, pohádka) a další 
pojmy (kniha, čtenář, 
divadelní představení, 
loutkové divadlo, herec) 
 
Tvořivé činnosti s literárním 
textem 
přednes, dramatizace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV – Morální rozvoj – 
Hodnoty, postoje, 
praktická etika (projevy 
chování lidí) 
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schopností. 

 
Stupeň první, období první, ročník druhý 
 

Očekávané výstupy 

z RVP ZV: 

Žák: 

Dílčí výstupy: 

 

Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 

průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, rozšiřující 

učivo: 

Jazyková výchova 

Rozlišuje zvukovou a 
grafickou podobu 
slova, člení slova na 
hlásky, odlišuje 
dlouhé a krátké 
samohlásky. 
 
 
 
Porovnává významy 
slov, zvláště slova 
opačného významu a 
slova významem 
souřadná, nadřazená 
a podřazená, vyhledá 
v textu slova 
příbuzná. 
 
 
 
 
Odůvodňuje a píše 
správně: i/y po 
tvrdých a měkkých 
souhláskách i po 
obojetných 
souhláskách ve 
vyjmenovaných 
slovech; dě, tě, ně, 
ú/ů, bě, pě, vě, mě - 
mimo morfologický 

Rozděluje slova na konci řádků. 
Seřadí slova v abecedním pořádku 
podle jejich prvního písmena. 
Identifikuje a správně píše slova, v 
nichž dochází ke spodobě znělosti. 
označí přízvučnou slabiku ve slově. 
Správně vyslovuje a píše spojení 
předložky a ohebných slov. 
 
Rozpozná slovo významově nadřazené 
ve skupině slov. 
Ke skupině slov přiřadí slovo 
významově nadřazené. 
V textu najde slova příbuzná, citově 
zabarvená a zdrobněliny, vytvoří vlastní; 
přiřadí správně slova stejného anebo 
podobného významu a slova významu 
opačného. 
Rozpozná a uvede více významů u 
známých slov. 
 
Aplikuje pravidla psaní u, ů a ú, i/y po 
tvrdých a měkkých souhláskách, dě, tě, 
ně, bě, pě, vě, mě mimo morfologický 
šev, pravopis zdůvodní. 
Správně píše velká písmena na počátku 
vět a vlastních jmen osob a zvířat, 
pravopis zdůvodní. 
 
 
 

Slabika 
Abeceda 
Spisovná výslovnost 
Spodoba znělosti 
Slovní přízvuk 
 
 
 
 
Význam slov 
slova nadřazená a podřazená 
synonyma 
antonyma 
slova příbuzná 
slova citově zabarvená a 
zdrobněliny 
 
 
 
 
 
Pravopis lexikální 
Vlastní jména 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV  –   Sociální rozvoj –   
Mezilidské vztahy (péče o 
dobré vztahy,  chování 

M: 
Číslo a početní operace.  
 
M: 

Závislosti a vztahy, práce s 
daty. 
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šev; velká písmena 
na začátku věty a v 
typických případech 
vlastních jmen osob, 
zvířat a místních 
pojmenování. 
 
Porovnává a třídí 
slova podle 
zobecněného 
významu – děj, věc, 
okolnost, vlastnost.  
 
Rozlišuje v textu 
druhy vět podle 
postoje mluvčího a k 
jejich vytvoření volí 
vhodné jazykové i 
zvukové prostředky.  

 
 
 
 
 
 
Rozliší slova do skupin podle jejich 
obecného významu (děj, věc, okolnost, 
vlastnost). 
 
Rozpozná oznámení, otázku, výtku, 
rozkaz, přání. 
Podle komunikačního záměru mluvčího 
zaznamená správně interpunkci na 
konci věty. 
Moduluje melodii výpovědi podle 
svého záměru. 
V krátké výpovědi opraví chybnou 
modulaci. 

 
 
 
 
 
 
Významové okruhy slov 
 
 
 
Druhy vět podle 
komunikačního záměru 
mluvčího 

podporující dobré vztahy) 

Komunikační a slohová výchova 

Plynule čte s 
porozuměním texty 
přiměřeného rozsahu 
a náročnosti.  
 
Porozumí písemným 
nebo mluveným 
pokynům přiměřené 
složitosti.  
 
 
Respektuje základní 
komunikační pravidla 
v rozhovoru.  
 
V krátkých 
mluvených projevech 
správně dýchá a volí 
vhodné tempo řeči.  

Čte nahlas i potichu známé i neznámé 
jednoduché texty. 
Jednoduše reprodukuje přečtené texty. 
 
Rozumí písemným nebo ústním pokynům 
k práci a pobytu ve škole a adekvátně 
na ně reaguje. 
Rozumí jednoduchým pokynům z 
různých oblastí života, např. v dopravě, 
knihovně, divadle. 
 
Podle konkrétní komunikační situace volí 
vhodné oslovení a rozloučení. 
Vyslechne druhého, naváže na téma 
zmíněné partnerem. 
 
Správně dýchá a volí vhodné tempo řeči 
v připravených i nepřipravených školních 
projevech. 

Čtení s porozuměním 
 
 
 
Čtení a naslouchání 
s porozuměním 
 
 
 
 
 
Mluvený projev 
základní techniky 
pravidla dialogu 
 
 
Mluvený projev 
nonverbální prostředky 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV –  Sociální rozvoj –  
Komunikace (komunikace 
v různých situacích, 
pozdrav, prosba, omluva) 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rozšiřující učivo: 
- psaní na počítači 
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Volí vhodné verbální 
i nonverbální 
prostředky řeči v 
běžných školních i 
mimoškolních 
situacích.  
 
Píše věcně i 
formálně správně 
jednoduchá sdělení. 

V krátkých promluvách v běžných 
školních a mimoškolních situacích užívá 
vhodně melodie a tempa řeči, pauz a 
důrazu. 
Svůj projev doprovodí jednoduchými 
gesty a vhodnou mimikou. 
 
Píše krátká sdělení podle pokynů učitele. 

 
 
 
 
 
 
 
Psaný projev žáka 

 
 
OSV – Sociální rozvoj – 
Komunikace (verbální a 
neverbální komunikace) 
 
MKV – Lidské vztahy 
(rozvíjení empatie) 

Literární výchova 

Čte a přednáší 
zpaměti ve vhodném 
frázování a tempu 
literární texty 
přiměřené věku.  
Vyjadřuje své pocity 
z přečteného textu.  
 
 
 
 
Rozlišuje vyjadřování 
v próze a ve verších, 
odlišuje pohádku od 
ostatních vyprávění. 
 
 
 
 
 
Pracuje tvořivě s 
literárním textem 
podle pokynů učitele 
a podle svých 
schopností. 

Při četbě nebo přednesu literárního textu 
správně vyslovuje, vhodně frázuje a 
užívá správné tempo a melodii řeči. 
Stručně reprodukuje obsah krátkého 
literárního textu. 
Vyjádří pocity z přečteného literárního 
textu mluvenou formou nebo 
jednoduchými výtvarnými technikami, 
např. komiksem, obrázkem. 
 
Odliší vyjadřování v próze a ve verších; 
rozumí základním literárním pojmům 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vymyslí závěr jednoduchého příběhu. 
Zaznamená klíčová místa jednoduchého 
literárního textu formou obrázku. 

Krásná literatura 
Poslech literárních textů 
Přednes literárních textů 
Reprodukce textu 
Počátky interpretace 
literatury 
 
 
 
 
Literární druhy a žánry 
poezie, próza, báseň, 
pohádka, hádanka, 
rozpočítadlo, říkanka 
Literární pojmy 
spisovatel, básník, čtenář, 
divadelní představení, herec, 
režisér 
Čtení s porozuměním 
Poslech literárních textů 
Zážitkové čtení a naslouchání 
 
Tvůrčí psaní 

MKV – Kulturní diference 
(jedinečnost každého 
člověka a jeho individuální 
zvláštnosti) 
 
EV –  Vztah člověka k 
prostředí (náš životní styl) 
 
EGS – Evropa a svět nás 
zajímá (život dětí v jiných 
zemích) 
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Stupeň první, období první, ročník třetí 
 

Očekávané výstupy 

z RVP ZV: 

Žák: 

Dílčí výstupy: 

 

Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 

průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, rozšiřující 

učivo: 

 

Jazyková výchova 

Odůvodňuje a píše 
správně: i/y po 
tvrdých a měkkých 
souhláskách i po 
obojetných 
souhláskách ve 
vyjmenovaných 
slovech; dě, tě, ně, 
ú/ů, bě, pě, vě, mě - 
mimo morfologický 
šev; velká písmena 
na začátku věty a v 
typických případech 
vlastních jmen osob, 
zvířat a místních 
pojmenování. 
 
Rozlišuje slovní 
druhy v základním 
tvaru. 
 
Spojuje věty do 
jednodušších souvětí 
vhodnými spojkami a 
jinými spojovacími 
výrazy.  

Odůvodňuje a správně píše i/y po 
obojetných souhláskách ve 
vyjmenovaných slovech. 
Správně píše vlastní jména vybraných 
států, ulic, zeměpisných názvů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozezná slovo ohebné a slovo 
neohebné. 
V základním tvaru rozliší všechny 
ohebné slovní druhy. 
 
Spojuje krátké věty do souvětí a užívá k 
tomu vhodné spojovací výrazy. 
Obmění spojovací prostředky podle 
potřeby svého projevu nebo podle 
zadání učitele. 

Pravopis 
vyjmenovaná slova 
velká písmena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tvarosloví 
slova ohebná a neohebná 
slovní druhy 
 
 
Spojování vět 
Spojovací prostředky 
spojky, vztažná zájmena, 
příslovce 
 

 M: 
Číslo a početní operace 
 
 
 
Rozšiřující učivo: 
vyhledává významové 
souvislosti mezi slovy ve 
větě 

Komunikační a slohová výchova 

Plynule čte s 
porozuměním texty 
přiměřeného rozsahu 
a náročnosti.  
 
Porozumí písemným 

Čte plynule s porozuměním texty 
přiměřeného rozsahu a náročnosti. 
Vyhledá informace v encyklopediích a 
slovnících pro děti. 
Při čtení vhodně užívá nonverbální 
prostředky. 

Čtení s porozuměním, 
tvořivá práce s textem 
 
 
 
 

MV – Interpretace vztahu 
mediálních sdělení a 
reality (různé typy sdělení, 
jejich rozlišování) 
 
 

M: 
Číslo a početní operace 
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nebo mluveným 
pokynům přiměřené 
složitosti.  
Respektuje základní 
komunikační pravidla 
v rozhovoru.  
 
Volí vhodné verbální i 
nonverbální 
prostředky řeči v 
běžných školních i 
mimoškolních 
situacích.  
 
Na základě vlastních 
zážitků tvoří krátký 
mluvený projev.  
 
 
 
 
 
 
Píše věcně i 
formálně správně 
jednoduchá sdělení.  

Reprodukuje obsah textu. 
doplní text o chybějící část, dovypráví jej, 
vymyslí název úryvku textu; 
 
Aktivně se podílí na sestavování 
jednoduchých pravidel a pokynů pro 
různé situace ve škole. 
 
Dodržuje vhodnou vzdálenost k 
partnerovi, udržuje s ním oční kontakt. 
Rozhovor bezdůvodně nepřerušuje nebo 
požádá o přerušení a uvede důvod. 
Naslouchá mluvenému projevu spolužáka 
a uvědomuje si jeho nonverbální 
prostředky. 
Odhalí výraznější chyby v mluveném 
projevu, upozorní na ně a pomůže s 
jejich opravováním. 
V jednoduchém projevu dbá na to, 
aby byl gramaticky a věcně správný. 
Opraví chyby v samostatném 
vypravování spolužáka. 
 
Sestaví osnovu a podle ní píše krátké 
texty. 
V písemném projevu užívá vhodně 
jazykové prostředky, grafické symboly 
a interpunkci a při tom aplikuje 
znalosti osvojené v jazykové výchově. 

Naslouchání a čtení 
s porozuměním 
 
 
Mluvený projev 
Dialog 
verbální a nonverbální 
prostředky komunikace 
 
Mluvený projev 
kultivovanost mluveného 
projevu žáka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Psaný projev 
vypravování, popis, inzerát, 
pozdrav, dopis, základy 
elektronické komunikace 
(sms, e-mail, chat), grafické 
symboly 
Rozvoj slovní zásoby 

 
 
 
OSV – Sociální rozvoj – 
Komunikace 
(komunikace v různých 
situacích) 
 
 
OSV – Sociální rozvoj – 
Komunikace 
(dialog a jeho pravidla) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MV – Tvorba mediálního 
sdělení 
(tvorba vhodných sdělení 
pro školní média) 

 
 
 
 
 
 
 
 
AJ: 
Pravidla komunikace. 
 
 
M: 
Číslo a početní operace. 
 
 
Rozšiřující učivo: 
- beseda o zhlédnutém 
divadelním představení 

Literární výchova 

Vyjadřuje své pocity 
z přečteného textu.  
 
Pracuje tvořivě s 
literárním textem 
podle pokynů učitele 
a podle svých 
schopností.  

Ústně i písemně vyjadřuje své pocity z 
přečteného textu. 
 
Podle svých schopností ztvární obsah 
textu jednoduchými obrázky, 
jednoduchým komiksem, dramatizací či 
hudebním doprovodem. 
 

Zážitkové čtení a naslouchání 
Reprodukce literárního textu 
Tvořivé činnosti s literárním 
textem 
 
 
 
 

MKV – L idské vztahy 
(předsudky a stereotypy) 
 
 
 
 
 
 

Rozšiřující učivo: 
- komiks 
- příprava představení 
- výstavka prací 
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Rozlišuje 
vyjadřování v próze a 
ve verších, odlišuje 
pohádku od ostatních 
vyprávění. 

Rozliší poezii a prózu.                          
Pozná a charakterizuje pohádku, příběh s 
dětským a zvířecím hrdinou, bajku. 
Uvede nejznámější autory a ilustrátory 
knih pro děti. 

Literární pojmy 
verš, rým, pohádka 
Dětská literatura 

EGS – Jsme Evropané 
(kořeny a zdroje evropské 
civilizace) 

Rozšiřující učivo: 
- debata o vlastní četbě 
- čtenářský kroužek 
- čtenářská beseda 

 
Stupeň první, období druhé, ročník čtvrtý 
 

Očekávané výstupy 

z RVP ZV: 

Žák: 

Dílčí výstupy: 

 

Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 

průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, rozšiřující 

učivo: 

Jazyková výchova 

Porovnává významy 
slov, zvláště slova 
stejného nebo 
podobného významu 
a slova 
vícevýznamová. 
 
Rozlišuje ve slově 
kořen, část 
příponovou, 
předponovou a 
koncovku.  
 
 
Určuje slovní druhy 
plnovýznamových 
slov a využívá je v 
gramaticky 
správných tvarech ve 
svém mluveném 
projevu.  
 
Rozlišuje slova 
spisovná a jejich 
nespisovné tvary.  
Vyhledává základní 
skladební dvojici a v 

Vyhledá a vhodně použije slova stejného 
nebo podobného významu. 
 
 
V jednoduchých případech rozliší kořen 
slova, část předponovou a příponovou. 
Podle instrukcí učitele graficky 
zaznamená stavbu slova. 
Rozpozná a správně napíše předponu a 
předložku, zvládá jejich pravopis. 
 
Vyhledá v neznámém textu 
plnovýznamová slova a určí jejich 
slovní druh. 
Ohebné slovní druhy užívá ve správném 
tvaru. 
Vhodně užívá koncovky spisovné a 
nespisovné s ohledem na komunikační 
situaci. 
Určí nespisovné tvary u českých slov; 
označí různé komunikační situace, při 
nichž je vhodné užívat spisovných tvarů 
slov. 
Ve dvojčlenné větě vyhledá základní 
skladební dvojici. 
Ve větách s nevyjádřeným podmětem 
tvoří základní skladební dvojici za pomoci 

Význam slova 
synonyma, vícevýznamová 
slova 
 
Stavba slova 
kořen, předpona a část 
příponová 
 
 
 
 
Tvarosloví 
slovní druhy 
plnovýznamových slov, 
spisovné a nespisovné 
tvary jmen zájmen a sloves 
 
 
 
 
 
 
 
Skladba 
základní větné členy 
nevyjádřený podmět 
souvětí souřadné a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV – Sociální rozvoj – 
Komunikace (komunikace 
v různých situacích) 

M: 
Číslo a početní operace 
 
 
 
 
 
 
 
M: 
Číslo a početní operace. 
AJ: 
Slovní druhy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M: 
Číslo a početní operace 
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neúplné základní 
skladební dvojici 
označuje základ 
věty. 
 
Užívá vhodných 
spojovacích výrazů, 
podle potřeby 
projevu je 
obměňuje.  
 
Píše správně i/y ve 
slovech po 
obojetných 
souhláskách.  

příslušných osobních zájmen. 
 
Ve svém projevu užívá vhodných 
spojovacích výrazů a obměňuje je dle 
pokynů učitele. 
 
 
Píše správně i/y ve vyjmenovaných 
slovech a slovech s nimi příbuzných. 

podřadné  
 
Spojovací výrazy 
 
 
 
 
Pravopis lexikální 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komunikační a slohová výchova 

Čte s porozuměním 
přiměřeně náročné 
texty potichu i 
nahlas.  
 
Rozlišuje podstatné 
a okrajové informace 
v textu vhodném pro 
daný věk, podstatné 
informace 
zaznamenává.  
 
Posuzuje úplnost či 
neúplnost 
jednoduchého 
sdělení. 
 
Reprodukuje obsah 
přiměřeně složitého 
sdělení a zapamatuje 
si z něj podstatná 
fakta.  

Sdílí s ostatními čtenáři své pochopení 
textu a své prožitky. 
 
V krátkém odstavci nalezne klíčová slova 
a obsahové jádro sdělení, svůj výběr 
zdůvodní. 
Vypíše z textu požadované informace. 
Vyhledá v textu informace, které jej 
zaujmou nebo o nichž se chce více 
dozvědět. 
 
Doplní neúplný text. 
Sestaví souvislé vypravování a popis 
(podle pravidel časové a příčinné 
souvislosti). 
 
Reprodukuje obsah slyšeného projevu, 
vybere z něj podstatné informace 
zapamatuje si je. 
Zaznamená si data a informace, s nimiž 
chce v budoucnosti dále pracovat. 
 

Čtení a naslouchání 
s porozuměním 
 
Věcné čtení 
 
Osnova textu 
 
Výpisky 
 
Vypravování 
 
Popis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OSV – Osobnostní rozvoj – 
Rozvoj schopností 
poznávání (cvičení 
vnímání, pozornosti 
a soustředění) 
 
MV – Kritické čtení a 
vnímání mediálního 
sdělení (hledání rozdílu 
mezi informativním a 
zábavním sdělením) 
 
MKV – Multikulturalita 
(vyprávění o setkání s 
projevy odlišných kultur – 
podle osobních 
zkušeností nebo četby) 
 
 
 
 

M: 
Číslo a početní operace 
 
M: 
Netradiční aplikační 
úlohy a problémy. 
Rozšiřující učivo: 
- porovnání informací ze 
dvou zdrojů 
 
 
Rozšiřující učivo: 
- dokončení pohádky 
 
 
M: 
Číslo a početní 
operace. 
Rozšiřující učivo: 
- porovnání informací ze 
dvou zdrojů 
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Vede správně dialog, 
telefonický rozhovor, 
zanechá vzkaz na 
záznamníku.  
 
Rozlišuje spisovnou 
a nespisovnou 
výslovnost a vhodně 
ji užívá podle 
komunikační situace.  
 
Volí náležitou 
intonaci, přízvuk, 
pauzy a tempo podle 
svého komunikačního 
záměru.  
 
Píše správně po 
stránce obsahové i 
formální jednoduché 
komunikační žánry.  
 
 
 
 
Sestaví osnovu 
vyprávění a na jejím 
základě vytváří 
krátký mluvený nebo 
písemný projev s 
dodržením časové 
posloupnosti.  
 
 
 
 
 
 
 

Dodržuje pravidla komunikace v různých 
prostředích a pravidla bezpečnosti na 
internetu. 
Vhodně se zapojí do rozhovoru, udržuje a 
ukončí jej. 
 
Postihne významné rozdíly mezi 
spisovnou a nespisovnou výslovností. 
Rozhodne, zda je ukázka textu vhodná 
pro určitou situaci (s ohledem na 
spisovnost projevu). 
 
Dle komunikačního záměru vědomě 
moduluje a intonuje promluvu, užívá 
vhodně tempa a pauz řeči. 
Promluvu upraví podle změněného 
záměru. 
 
Správně aplikuje pravopisné a 
gramatické jevy v jednoduchých 
písemných projevech. 
Dodržuje kompoziční a jiné požadavky 
spojené s vypravováním a popisem. 
Vyplní správně jednoduché formuláře v 
tištěné i elektronické podobě. 
 
Sestaví osnovu vypravování, než začne 
psát souvislý text; tvoří nadpisy, člení 
text na odstavce. 
V souvislém textu zachovává časovou a 
příčinnou souvislost. 
Podle osnovy vypráví krátký příběh, 
užívá vhodný jazyk. 
Popíše svůj pokoj, členy rodiny, 
jednoduchý pracovní postup. 
 
 
 
 

Mluvená komunikace 
nonverbální prostředky 
 
 Dialog 
spisovná výslovnost 
 
Elektronická komunikace 
chat, sociální sítě, telefon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Písemný projev: dopis, 
blahopřání, vzkaz, zpráva, 
oznámení, inzerát, dotazník 
 
 
 
 
 
Vypravování 
 
Popis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSV – Sociální rozvoj – 
Komunikace 
(pravidla komunikace s 
ohledem na prostředí a 
adresáta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV – Morální rozvoj – 
Hodnoty, postoje, 
praktická etika (dodržování 
společenských norem a 
pravidel slušnosti v 
písemném projevu) 
 
 
 
 
 
 
 
MV – Vnímání autora 
mediálních sdělení 
(postoje a názory autora 
mediálního sdělení) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M: 
Číslo a početní operace. 
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Rozpoznává 
manipulativní 
komunikaci 
v reklamě. 

Za pomoci učitele rozpoznává v 
mediálních produktech (zejména v 
reklamě) některé manipulativní záměry a 
techniky a diskutuje o nich. 

 
Věcné naslouchání a čtení 
 
 

Literární výchova 

Vyjadřuje své dojmy 
z četby a 
zaznamenává je.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Volně reprodukuje 
text podle svých 
schopností, tvoří 
vlastní literární text 
na dané téma.  
 
Rozlišuje různé typy 
uměleckých a 
neuměleckých textů 

Sdělí své dojmy z přečteného literárního 
textu, argumentuje s oporou jeho 
konkrétní části. 
Své dojmy vyjádří písemně i ústně. 
Označí v krátkém odstavci literárního 
textu nejdůležitější část, svůj výběr 
zdůvodní. 
Vypíše z textu informace dle zadání 
učitele. 
Vypíše z textu informace, které jej 
zaujmou, formuluje otázky vyplývající 
z textu. 
 
Přednáší a volně reprodukuje text. 
Tvoří vlastní text na dané či vlastní 
téma. 
 
Rozliší poezii, prózu, drama; 
odliší umělecký text od neuměleckého. 

Zážitkové čtení 
Interpretace literárního díla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tvořivé činnosti s literárním 
textem 
 
 
Literární pojmy 
druhy a žánry 
literatura neumělecká 

  

 
Stupeň první, období druhé, ročník pátý 
 

Očekávané výstupy 

z RVP ZV: 

Žák: 

Dílčí výstupy: 

 

Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 

průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, rozšiřující 

učivo: 

Jazyková výchova 

Porovnává významy 
slov, zvláště slova 
stejného nebo 
podobného významu 
a slova 
vícevýznamová.  
 

Najde v textu větu, která obsahuje slovo 
vícevýznamové. 
 
 
Určí v běžných a jednoduchých slovech 
kořen, předponu a část příponovou a 
koncovku. 

Význam slov 
slovo vícevýznamové 
 
 
 
 
Slovotvorba 
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Rozlišuje ve slově 
kořen, část 
příponovou, 
předponovou a 
koncovku.  
 
 
Určuje slovní druhy 
plnovýznamových 
slov a využívá je v 
gramaticky 
správných tvarech ve 
svém mluveném 
projevu.  
 
 
 
 
 
 
 
Vyhledává základní 
skladební dvojici a v 
neúplné základní 
skladební dvojici 
označuje základ 
věty.  
 
Odlišuje větu 
jednoduchou a 
souvětí, vhodně 
změní větu 
jednoduchou 
v souvětí.  
 
Užívá vhodných 
spojovacích výrazů, 
podle potřeby 
projevu je obměňuje.  

Uvede slova příbuzná k českým slovům; 
uvede příklady slov odvozených stejnou 
příponou či předponou. 
Graficky označí ve slovech kořen, 
slovotvorný základ, předponu a 
příponovou část. 
 
Určí pád, číslo, vzor a rod podstatných 
jmen. 
Určí mluvnické kategorie slovesa – 
osobu, číslo, způsob, čas. 
Vyhledá složené tvary slovesa. 
Určí druh a vzor přídavných jmen. 
Píše správně koncovky podstatných jmen 
a přídavných jmen měkkých a tvrdých. 
Rozpoznává neohebné slovní druhy (s 
výjimkou částic). 
Správně píše předložku s/z. 
 
 
 
Označí základ podmětu a základ 
přísudku dvojčlenné věty. 
Na nevyjádřený podmět odkáže 
odpovídajícím osobním zájmenem. 
 
 
 
Pozná souvětí. 
Spojí věty, oddělí věty v souvětí čárkou 
nebo vhodným spojovacím výrazem. 
 
 
 
 
Upraví spojení vět v souvětí dle zadání, 
užije správný spojovací výraz. 
 
 

odvozování slov 
slovotvorný základ 
Stavba slova 
kořen slova 
příbuznost slov 
 
 
 
 
Tvarosloví 
vzory podstatných jmen, 
přídavných jmen tvrdých a 
měkkých 
způsob slovesa 
složené slovesné tvary v 
činném rodu 
předložky 
spojky 
Pravopis morfologický 
 
 
Skladba 
základní větné členy 
větný základ 
podmět vyjádřený a 
nevyjádřený 
 
 
Skladba 
věta jednoduchá a souvětí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

M: 
Číslo a početní operace 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozšiřující učivo: 
- valence – větný vzorec 
(minimální věta) 
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Zvládá základní 
příklady 
syntaktického 
pravopisu.  

Píše správně i/y v koncovkách příčestí 
minulého (činného) ve shodě přísudku 
s podmětem v základních případech. 
 

Pravopis syntaktický 

Komunikační a slohová výchova 

Čte s porozuměním 
přiměřeně náročné 
texty potichu i 
nahlas.  
 
 
Rozlišuje podstatné 
a okrajové informace 
v textu vhodném pro 
daný věk, podstatné 
informace 
zaznamenává.  
 
Posuzuje úplnost či 
neúplnost 
jednoduchého 
sdělení.  
 
Rozpoznává 
manipulativní 
komunikaci 
v reklamě.  
 
Rozlišuje spisovnou 
a nespisovnou 
výslovnost a vhodně 
ji užívá podle 
komunikační situace.  
 
 
Píše správně po 
stránce obsahové i 
formální jednoduché 
komunikační žánry.  

Vymyslí název úryvku textu. 
Rozhodne, zda je možno dozvědět se z 
textu danou informaci. 
Z přečteného textu vyvozuje závěry. 
Sdílí s ostatními čtenáři své pochopení 
textu a své prožitky. 
 
Rozhodne, které informace v textu jsou 
nepodstatné pro jeho smysl. 
Porovná informace ze dvou zdrojů. 
 
 
 
Doplní neúplné sdělení. 
Opraví neúplné sdělení jiného žáka. 
Zeptá se na podrobnosti slyšeného 
projevu. 
 
Při skupinové práci najde v reklamě nebo 
inzerci autorovu manipulaci, společný 
názor zdůvodní a obhajuje. 
 
Najde ukázku nespisovných jazykových 
prostředků v literárním textu, diskutuje 
vhodnosti jejich užití a o důvodu autora, 
proč tyto prostředky užil. 
Rozpozná vhodnost použití spisovné 
či nespisovné výslovnosti dle situace. 
Vhodně užívá spisovnou a nespisovnou 
výslovnost dle komunikační situace. 
 
Správně aplikuje osvojené gramatické 
a stylistické vědomosti a dovednosti při 
tvorbě vlastního textu. 

Čtení s porozuměním 
 
 
 
 
 
 
Poznámky a výpisky 
 
 
 
 
 
Celistvost a soudržnost textu 
 
 
 
 
Čtení a naslouchání 
s porozuměním 
 
 
Literární dialog 
přímá řeč 
věty uvozovací 
běžná komunikace 
 
 
 
 
Slohové útvary 
vypravování 
popis děje, popis pracovního 
postupu 

MV – Interpretace vztahu 
mediálních sdělení a 
reality (různé typy sdělení, 
jejich rozlišování a funkce) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MV – Vnímání autora 
mediálních sdělení 
(prostředky pro vyjádření 
nebo zastření názoru) 

M: 
Číslo a početní operace. 
Rozšiřující učivo: 
- autorský záměr 
- diskuse o porozumění 
textu 
 
M: 
Netradiční aplikační úlohy a 
problémy. 
 
 
 
 
 
Rozšiřující učivo: 

- tvořivá práce s reklamou 
- interpretace 
 
Rozšiřující učivo: 

- komunikace žáka s 
použitím ICT 
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Sestaví osnovu 
vyprávění a na jejím 
základě vytváří 
krátký mluvený nebo 
písemný projev s 
dodržením časové 
posloupnosti.  

Zdůvodní význam osnovy. 
Na základě osnovy vypráví příběh nebo 
popisuje postup práce. 

inzerát 
zpráva 
oznámení 
pozvánka 
vzkaz 
 
 

 
AJ: Osnova. 

Literární výchova 

Volně reprodukuje 
text podle svých 
schopností, tvoří 
vlastní literární text 
na dané téma.  
 
Rozlišuje různé typy 
uměleckých a 
neuměleckých textů.  
 
Při jednoduchém 
rozboru literárních 
textů používá 
elementární literární 
pojmy 

Napíše pohádku, povídku, bajku, dotvoří ji 
obrázky. 
Ohodnotí vlastní text a diskutuje o něm. 
 
 
Odliší jednoduché literární, publicistické 
a populárně naučné texty a svou 
klasifikaci zdůvodní. 
 
Charakterizuje základní žánry literatury 
pro děti. 
Pozná v textu zvláštní či zvláštně užité 
jazykové prostředky jazyka, za pomoci 
učitele vysvětlí, proč je autor užil, popíše, 
jak na něj působí. 
uvažuje o funkci verše, rýmu a rytmu 
poezie v konkrétním textu; 
popíše svými slovy kompozici povídky. 

Tvořivé činnosti s literárním 
textem 
 
 
 
Základní literární pojmy 
literatura umělecká a věcná 
 
Literární žánry 
pohádka, povídka, bajka, 
lyrická báseň 
 
Slohové útvary 
pohádka, povídka, bajka, 
lyrická báseň 
 
Populárně naučné texty 
encyklopedie, slovník 

EGS – Evropa a svět nás 
zajímá (zvyky a tradice 
národů) 
 
EV – Lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí (změny v krajině 
mého domova způsobené 
lidskou činností) 
 
 
EGS – Jsme Evropané  
(kořeny a zdroje evropské 
civilizace); Objevujeme 
Evropu a svět (poznávání 
života a zájmů dětí 
v různých zemích světa) 

Rozšiřující učivo: 
úvod do kritického čtení 
 
 
 
 
 
 
 
Rozšiřující učivo: 
beseda o knihách a četbě 

 

5.1.3.3. Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň 
 
Obsahové, časové a organizační vymezení 
Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících. 
   v 6., 7., 8. a 9. ročníku  -  5 hodiny týdně 
 
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk a literatura je zaměřeno na: 
• rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu 
• vyjádření reakcí a pocitů žáků 
• pochopení role v různých komunikačních situacích 
• orientaci při vnímání okolního světa i sebe sama. 
• porozumění různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů, 
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• poznání záměru autora, hlavní myšlenky 
• vnímání literatury jako specifického zdroje poznání a prožitků 
• využívání různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, katalogy, bibliografie, internet) pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu 

vzdělávání a sebevzdělávání 
Vyučovací předmět český jazyk a literatura je úzce spjat s dramatickou výchovou (literatura, sloh), dějepisem (např. období Velké Moravy – misijní činnost 
Konstantina a Metoděje, husitství, veleslavínské období, období národního obrození), informačními a komunikačními technologiemi (komunikace 
prostřednictvím elektronické pošty, dodržování vžitých konvencí a pravidel – forma vhodná pro danou technologii, náležitosti apod.), hudební výchovou (lidová 
slovesnost, melodrama, písničkáři, …). 

 
Strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků 

• vyhledávání 
• sebehodnocení 
• porozumění textu 
• výklad 

 
Klíčové kompetence žáků 
Kompetence k učení 

Učitel 
- vede žáky k vyhledávání a třídění informací 
- vede žáky k užívání správné terminologie 
- zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků 
- sleduje při hodině pokrok všech žáků 
- vede žáky k využívání výpočetní techniky 

Žák 
- vyhledává a třídí informace a propojuje je do širších významových celků 
- osvojuje si základní jazykové a literární pojmy 
- kriticky hodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 
- využívá prostředků výpočetní techniky 

 
Kompetence k řešení problémů 
 Učitel 

- zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 
- vede žáky k plánování postupů 

Žák  
- vyhledává informace vhodné k řešení problému 
- využívá získaných vědomostí a dovedností k objevování různých variant řešení 
- samostatně řeší problémy a volí vhodné způsoby řešení 
- uvážlivě rozhoduje  
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Kompetence komunikativní 
 Učitel 

- zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat 
- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 
- vede žáky k výstižné argumentaci 

Žák 
-  formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně a kultivovaně se vyjadřuje ústně i písemně 
- naslouchá promluvám druhých lidí a vhodné na ně reaguje 
-   účinně se zapojuje do diskuse a vhodně obhajuje své názory 
-   rozumí různým typům textů a záznamů 
-   využívá informačních a komunikačních prostředků 

 
Kompetence sociální a personální 
 Učitel 

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 
- dodává žákům sebedůvěru 
- vede žáky k dodržování pravidel 

 
Žák 

- účinně spolupracuje ve skupině 
- podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu 
- věcně argumentuje 

 
Kompetence občanské 
 Učitel  

- zadává skupině úkoly způsobem, který vylučuje, aby jeden žák pracoval za ostatní 
- motivuje žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních 
- motivuje žáky k zájmu o kulturní dědictví 

Žák 
- respektuje přesvědčení druhých lidí 
- chrání naše tradice, kulturní i historické dědictví 
- aktivně se zapojuje do kulturního dění  
- má pozitivní postoj k uměleckým dílům 

 
Kompetence pracovní 
            Učitel  

- vede žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví  
- učitel vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi 
- vede k dodržování bezpečnostních pravidel pro práci s výpočetní technikou 
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Žák 
- dodržuje hygienu práce 
- dodržuje bezpečnostní pravidla pro práci s výpočetní technikou 
- využívá svých znalostí v běžné praxi 

 

5.1.3.4. Učební osnovy – Český jazyk a literatura – 2. stupeň 
 

Stupeň druhý, období třetí, ročník šestý 
 

Očekávané výstupy 

z RVP ZV: 

Žák: 

Dílčí výstupy: 

 

Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 

průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, rozšiřující 

učivo: 

Jazyková výchova 

Spisovně vyslovuje 
česká a běžně 
užívaná cizí slova.  
 
Rozlišuje a příklady 
v textu dokládá 
nejdůležitější 
způsoby obohacování 
slovní zásoby a 
zásady tvoření 
českých slov, 
rozpoznává 
přenesená 
pojmenování, zvlášť 
ve frazémech.  
 
Samostatně pracuje 
s Pravidly českého 
pravopisu, se 
Slovníkem spisovné 
češtiny a s dalšími 
slovníky a příručkami  
 
Správně třídí slovní 
druhy, tvoří spisovné 
tvary slov a vědomě 

Spisovně vyslovuje česká a běžně 
užívaná cizí slova. 
 
 
Zaznamená stavbu slova, označí 
předponu, kořen, příponu a koncovku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samostatně a efektivně pracuje s 
jazykovými příručkami. 
 
 
 
 
Určí druhy všech slov v souvislém textu; 
správně tvoří tvary méně obtížných 
zájmen a číslovek. 
Určí druh a vzor přídavných jmen (tvrdá, 

Zvuková stránka jazyka 
spisovná a nespisovná 
výslovnost 
 
Stavba slova 
funkční morfémy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tvarosloví 
základní tvaroslovné 
kategorie 
Pravopis morfologický 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozšiřující učivo: 
- hlasová hygiena 
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jich používá ve 
vhodné komunikační 
situaci  
 
 
Rozlišuje významové 
vztahy gramatických 
jednotek ve větě a 
v souvětí.  
 
V písemném projevu 
zvládá pravopis 
lexikální, slovotvorný, 
morfologický i 
syntaktický ve větě 
jednoduché i souvětí.  

měkká, přivlastňovací). 
Určí druh zájmen a číslovek. 
Určí slovesný rod. 
Opraví výraznou tvaroslovnou chybu ve 
svém projevu a v projevech spolužáků. 
 
Určí slovesný a jmenný přísudek. 
 
 
 
 
Píše správně i/y ve shodě přísudku s 
několikanásobným podmětem. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Skladba: přísudek 
 
 
 
Syntaktický pravopis 
 
 

Komunikační a slohová výchova 

Využívá základy 
studijního čtení – 
vyhledá klíčová slova, 
formuluje hlavní 
myšlenky textu, 
vytvoří otázky a 
stručné poznámky, 
výpisky nebo výtah z 
přečteného textu. 
Samostatně připraví 
a s oporou o text 
přednese referát. 
 
Využívá poznatků o 
jazyce a stylu ke 
gramaticky i věcně 
správnému 
písemnému projevu a 
k tvořivé práci s 
textem nebo i k 

Vyhledá v textu klíčová slova. 
Podle klíčových slov napíše jednoduchý 
slohový útvar odpovídající věku. 
Vytvoří stručné poznámky, výpisky nebo 
výtah z textu. 
Zhodnotí, co nového se dozvěděl 
studiem textu. 
Přednese rozšířenou zprávu, doplní ji 
multimediálními prvky. 

 
 
 

 
Podle svých schopností a zadání učitele 
napíše gramaticky, kompozičně a věcně 
správně slohový útvar. 
Při psaní textů v elektronické podobě 
dodržuje typografická pravidla. 
 
 

Základy studijního čtení 
Písemný projev 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vlastní tvořivé psaní 
Slohové útvary 
krátké vypravování 
popis předmětu 
zpráva a oznámení 
osobní dopis/e-mail 
 

MV – Kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení (kritický přístup k 
různým druhům 
mediálních sdělení, 
informativní a 
společensky významné 
prvky sdělení) 
 
 
OSV – Morální rozvoj – 
Hodnoty, postoje, 
praktická etika 
(odpovědnost za 
napsané, respektování 
osobnosti a identity lidí) 
 
MV – Práce v realizačním 
týmu (redakce vybraného 
média) 

Rozšiřující učivo: 
záznamy o zlepšování 
dovednosti žáka, 
získávat, třídit a 
zpracovávat informace 
z textů  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AJ: Dopis 
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vlastnímu tvořivému 
psaní na základě 
svých dispozic a 
osobních zájmů.  
 
Dorozumívá se 
kultivovaně,výstižně, 
jazykovými 
prostředky vhodnými 
pro danou 
komunikační situaci.  
Odlišuje spisovný a 
nespisovný projev a 
vhodně užívá 
spisovné jazykové 
prostředky vzhledem 
ke svému 
komunikačnímu 
záměru.  
 
V mluveném projevu 
připraveném i 
improvizovaném 
vhodně užívá 
verbálních, 
nonverbálních i 
paralingválních 
prostředků řeči. 

 
 
 
 
 
Vyjadřuje se srozumitelně, věcně a 
jazykově správně. 
 
V mluveném a psaném projevu 
zohledňuje prostředí a adresáty projevu. 
Při mluveném projevu užívá vhodně 
dynamiku (hlasitost), tempo, větný 
přízvuk a melodii, pauzy. 
 
 
 
 
 
 
 
Mluvený projev doprovodí vhodnými 
gesty a mimikou. 
 

 
 
 
 
 
Mluvený projev 
 
 
 
zásady kultivovaného projevu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nonverbální prostředky 
 

 
OSV – Sociální rozvoj – 
Komunikace (efektivní a 
asertivní komunikace) 
 
 

 
 
 
 
 
 
Rozšiřující učivo: 
posouzení videonahrávky 
mluveného projevu 
(profesionálního i 
spolužáků) 

Literární výchova 

Rozlišuje základní 
literární druhy a 
žánry, porovná je i 
jejich funkci, uvede 
jejich výrazné 
představitele. 
 
Uceleně reprodukuje 
přečtený text, 
jednoduše popisuje 

Uvede základní znaky poezie, prózy, 
rozpozná lyrický a epický text. 
Uvede nejznámější autory knih pro děti a 
mládež na základě vlastní zkušenosti. 
 
 
 
Reprodukuje a shrne literární text po 
tematické stránce. 
Ukáže v textu odlišnosti literárního 

Základy literární teorie a 
historie 
Literární druhy a žánry 
dobrodružná a humoristická 
literatura 
moderní pohádka 
bajka 
nonsensová literatura, 
pověst, báje, ústní lidová 
slovesnost, balada 

EGS – Jsme Evropané  
(zdroje evropské 
civilizace) 
 
 
 
 
 
 
 

Rozšiřující učivo: 
dramatizace, vizualizace 
(interpretace literárního 
textu užitím jiných médií) 
 
 
 
M: 
Souměrnosti v geometrii.  
AJ: 
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strukturu a jazyk 
literárního díla a 
vlastními slovy 
interpretuje smysl 
díla. 
 
Formuluje ústně i 
písemně dojmy ze 
své četby, návštěvy 
divadelního nebo 
filmového 
představení a názory 
na umělecké dílo.  
 
Vyhledává informace 
v různých typech 
katalogů, v knihovně 
i v dalších 
informačních 
zdrojích. 

jazyka a jazyka (své) běžné komunikace. 
Popíše jednoduše výstavbu básně a 
kompozici prozaického textu. 
 
 
 
Zformuluje správně a výstižně své dojmy 
z navštíveného divadelního či filmového 
představení. 
 
 
 
 
 
Vyhledává informace z literární teorie a 
historie v tištěných a elektronických 
katalozích, encyklopediích a učebnici. 
 

Počátky interpretace 
literárních děl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studijní čtení 

 
 
 
 
 
 
OSV – Morální rozvoj – 
Hodnoty, postoje, 
praktická etika (analýza 
postojů a hodnot v 
chování druhých) 
 

Reprodukce obsahu textu. 
Rozšiřující učivo: 
jazyková tvořivost, básně 
podle tvaru písmen v 
abecedě, krátké literární 
texty na základě klíčových 
slov 

 
Stupeň druhý, období třetí, ročník sedmý 
 

Očekávané výstupy 
z RVP ZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Jazyková výchova 

Rozlišuje spisovný 
jazyk, nářečí a 
obecnou češtinu a 
zdůvodní jejich užití. 
 
 
 
 
 
 
Správně třídí slovní 
druhy, tvoří spisovné 

Uvede základní útvary národního jazyka, 
uvede a zdůvodní rozlišení národní jazyk 
– mateřský jazyk. 
Přiřadí vybrané evropské jazyky do 
příslušných skupin pomocí běžných 
informačních zdrojů (učebnice, ICT). 
Na příkladech uvede, kdy je možno užít 
spisovný jazyk, obecnou češtinu, nářečí, 
příklady zdůvodní. 
 
Správně tvoří tvary obtížnějších zájmen 
a číslovek (jenž, týž, dva, oba, tři apod.). 

Obecná jazykověda 
útvary národního jazyka 
(spisovný jazyk, obecná 
čeština, nářečí) 
příbuznost jazyků 
 
 
 
 
 
Tvarosloví 
neohebné slovní druhy 

 Rozšiřující učivo: 
hodnota a funkce 
spisovného jazyka 
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tvary slov a vědomě 
jich používá ve 
vhodné komunikační 
situaci. 
 
 
 
 
 
 
Rozlišuje významové 
vztahy gramatických 
jednotek ve větě a 
v souvětí.  
 
V písemném projevu 
zvládá pravopis 
lexikální, slovotvorný, 
morfologický i 
syntaktický ve větě 
jednoduché i souvětí. 

Určí vid slovesa. 
Vhodně užije druhy příslovcí v základní i 
stupňované podobě. 
Rozliší příslovečnou spřežku a správně ji 
napíše. 
Rozpozná typické příklady vlastních a 
nevlastních předložek. 
Rozliší spojky souřadicí a podřadicí a 
správně jich užívá při tvorbě vět a 
souvětí. 
Určí rozvíjející větné členy (včetně 
několikanásobných). 
Vyjádří větný člen vedlejší větou a 
obráceně. 
 
Správně píše: velká písmena (u 
neznámých slov/pojmenování rozhodne 
podle slovníku), hláskové skupiny se 
znělostní spodobou v českých slovech, 
čárku v souvětí podřadném. 

 
 
 
 
 
Skladba 
přívlastek 
předmět 
příslovečné určení 
tvorba věty 
 
 
 
 
 
Pravopis lexikální a 
syntaktický 

Komunikační a slohová výchova 

Odlišuje ve čteném 
nebo slyšeném textu 
fakta od názorů a 
hodnocení, ověřuje 
fakta pomocí otázek 
nebo porovnáváním s 
dostupnými 
informačními zdroji.  
 
Rozlišuje subjektivní 
a objektivní sdělení a 
komunikační záměr 
partnera v hovoru. 
 
Využívá poznatků o 
jazyce a stylu ke 
gramaticky i věcně 

V písemném sdělení odliší s pomocí 
učitele a v diskusi se spolužáky fakta a 
názory/hodnocení autora. 
Při čtení si klade otázky týkající se 
jeho vnímání textu. 
Vyhledá odpovědi na své otázky v 
učebnici, v odborné literatuře nebo na 
internetu (encyklopedie, slovník). 
 
S pomocí učitele a v diskusi skupiny 
rozliší subjektivní a objektivní sdělení v 
textu, rozpozná komunikační záměr 
autora (v běžné komunikaci i v 
komunikaci v elektronické podobě). 
 
 
 

Kritické čtení a naslouchání 
(analýza a hodnocení 
textu/promluvy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MV – Kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení (rozdíly mezi 
informativním, zábavním a 
reklamním sdělením) 
 
MV – Interpretace vztahu 
mediálních sdělení a 
reality (rozdíl mezi 
reklamou, zprávou 
a jiným sdělením) 
 
 
 
 
OSV – Morální rozvoj – 
Hodnoty, postoje, 

Rozšiřující učivo: 
záznamy o přečteném (např. 
formou podvojného deníku, 
I.N.S.E.R.T. a jiných metod 
aktivního čtenářství) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozšiřující učivo: 
kazuistika na základě 
dlouhodobého pozorování 
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správnému 
písemnému projevu a 
k tvořivé práci s 
textem nebo i k 
vlastnímu tvořivému 
psaní na základě 
svých dispozic a 
osobních zájmů. 

Napíše podle svých schopností 
gramaticky, kompozičně a věcně správně 
komunikáty podle zadání učitele. 

Slohové útvary 
vypravování 
popis děje a pracovního 
postupu 
charakteristika osoby 
 
 
 
 
 

praktická etika (analýza 
postojů a hodnot druhých 
lidí a jejich projevů v 
chování) 

(spolužáka, člena rodiny) 

Literární výchova 

Rozlišuje základní 
literární druhy a 
žánry, porovná je i 
jejich funkci, uvede 
jejich výrazné 
představitele.  
 
 
 
Uceleně reprodukuje 
přečtený text, 
jednoduše popisuje 
strukturu a jazyk 
literárního díla a 
vlastními slovy 
interpretuje smysl 
díla. 
 
Formuluje ústně i 
písemně dojmy ze 
své četby, návštěvy 
divadelního nebo 
filmového 
představení a názory 
na umělecké dílo. 

Zařadí vybraná díla k literárnímu druhu a 
příslušnému žánru. 
Uvede funkci textů daného žánru a 
srovná, zda text zařadil správně. 
Na základě školní práce a vlastní četby 
uvede významné představitele 
probíraných literárních žánrů a regionální 
literatury. 
 
Interpretuje smysl (funkci) díla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formuluje dojmy z představení v divadle 
či kině či z adaptace literatury 

Literární druhy a žánry 
fantazy, sci-fi, epos, legenda, 
romance 
Regionální literatura 
Základy literární teorie a 
historie 
 
 
 
Interpretace literárního díla 

EGS – Jsme Evropané  (co 
Evropu spojuje a 
rozděluje) 
 
 
 
 
 
 
MV – Tvorba mediálního 
sdělení (tvorba sdělení pro 
školní časopis a web) 

Rozšiřující učivo: 
dramatizace, vizualizace 
(interpretace literárního 
textu užitím jiných médií) 
kulturní deník 
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Stupeň druhý, období třetí, ročník osmý 
 

Očekávané výstupy 
z RVP ZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Jazyková výchova 

Rozlišuje spisovný 
jazyk, nářečí a 
obecnou češtinu a 
zdůvodní jejich užití.  
 
 
 
 
 
Rozlišuje významové 
vztahy gramatických 
jednotek ve větě a 
v souvětí.  
 
 
 
 
 
 
V písemném projevu 
zvládá pravopis 
lexikální, slovotvorný, 
morfologický i 
syntaktický ve větě 
jednoduché i souvětí. 
 
Rozlišuje a příklady v 
textu dokládá 
nejdůležitější 
způsoby obohacování 
slovní zásoby a 
zásady tvoření 
českých slov, 

Po poradě s učitelem a ve skupině 
spolužáků přiřadí správně české nebo 
moravské nářečí k vybrané textové 
ukázce. 
Vysvětlí pojmy obecná čeština, 
interdialekt a nářečí, zdůvodní, kdy je 
vhodné používat prostředků těchto 
útvarů národního jazyka. 
 
Odliší větu dvoučlennou, jednočlennou a 
větný ekvivalent. 
Určí druh podmětu – vyjádřený slovem, 
vyjádřený větou, nevyjádřený, 
všeobecný. 
Určí druh přísudku – slovesný, slovesně-
jmenný, vyjádřený větou. 
Určí příslovečná určení. 
Rozhodne, zda je rozvitý přívlastek 
připojen k členu řídícímu pevně, nebo 
volně. 
Pozná přívlastek postupně rozvíjející. 
Rozliší souvětí souřadné a podřadné. 
Určí poměr mezi souřadně spojenými 
větnými členy a větami. 
Správně navazuje věty a odstavce. 
 
Píše správně interpunkci v souvětí a větě 
jednoduché, aplikuje znalosti o přívlastku 
postupně rozvíjejícím a rozvitých větných 
členech. 
 
Uvede způsoby obohacování slovní 
zásoby. 

Obecná jazykověda 
obecná čeština 
interdialekt 
nářečí 
 
 
 
 
 
Skladba 
věta 
větný ekvivalent 
větné členy 
druhy souvětí 
nadvětná skladba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Syntaktický pravopis 
 
 
 
 
Nauka o slovní zásobě 
obohacování slovní zásoby 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AJ: 
Tvorba slov. 
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rozpoznává 
přenesená 
pojmenování, zvláště 
ve frazémech. 

Uvede příklad slova zkratkového, 
přejatého, složeného a víceslovného 
pojmenování. 
U známých slov uvede, jak vznikla, u 
neznámých určí jejich původ podle 
slovníku. 
Nevhodně užitá přejatá slova nahradí 
českými ekvivalenty. 
 

víceslovná pojmenování 
Tvorba slov 

Komunikační a slohová výchova 

Zapojuje se do 
diskuse, řídí ji a 
využívá zásad 
komunikace a 
pravidel dialogu.  
Odlišuje ve čteném 
nebo slyšeném textu 
fakta od názorů a 
hodnocení, ověřuje 
fakta pomocí otázek 
nebo porovnáváním s 
dostupnými 
informačními zdroji.  
 
Rozlišuje subjektivní 
a objektivní sdělení a 
komunikační záměr 
partnera v hovoru. 
Rozpoznává 
manipulativní 
komunikaci v 
masmédiích a 
zaujímá k ní kritický 
postoj. 
 
Využívá poznatků o 
jazyce a stylu ke 
gramaticky i věcně 
správnému 

Vytvoří a osvojí si pravidla vedení 
diskuse. 
Zapojuje se aktivně do diskuse. 
Dodržuje net-etiketu sociálních sítí a 
internetových diskusí. 
Ve čteném a slyšeném jazykovém 
projevu odliší fakta od názorů a 
hodnocení, pro ověření využije adekvátní 
odbornou literaturu a internet. 
 
 
 
 
 
Čte kriticky mediální sdělení v 
regionálních médiích, v diskusi s 
ostatními hledá možnou manipulaci 
autora a prezentuje závěry. 
 
 
 
 
 
 
 
Napíše gramaticky, kompozičně a věcně 
správně komunikáty podle zadání učitele. 

Komunikační žánry 
diskuse 
dialog 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kritické čtení a naslouchání 
Mluvený projev připravený a 
nepřipravený 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Písemný projev 
slohové útvary 
líčení, úvaha 
charakteristika literární 

VDO – občanská 
společnost a škola 
(uplatňování 
demokratických principů v 
životě školy) 
 
MV – Kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení (rozdíly mezi 
informativním, zábavním a 
reklamním sdělením) 
 
 
 
 
 
MV – Interpretace vztahu 
mediálních sdělení a 
reality (rozdíl mezi 
faktickým a fiktivním 
obsahem) 
 
MKV – Multikulturalita 
(člověk jako příslušník 
multikulturní společnosti, 
přínosy i rizika spojená se 
soužitím lidí různých 
kultur) 
 

AJ: 
Pravidla dialogu, 
plánování. 
Rozšiřující učivo: 
plánování práce 
bezpečnost na síti 
psychohygiena, zdravý 
životní styl 
 
AJ: 
Kritické čtení. 
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písemnému projevu a 
k tvořivé práci s 
textem nebo i k 
vlastnímu tvořivému 
psaní na základě 
svých dispozic a 
osobních zájmů.  

postavy EV – Lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí (hodnota přírodní 
a kulturní krajiny a lidské 
aktivity v ní) 

Literární výchova 

Uceleně reprodukuje 
přečtený text, 
jednoduše popisuje 
strukturu a jazyk 
literárního díla a 
vlastními slovy 
interpretuje smysl 
díla. 
 
 
 
Uvádí základní 
literární směry a 
jejich významné 
představitele v české 
a světové literatuře.  
 
 
Formuluje ústně i 
písemně dojmy ze 
své četby, návštěvy 
divadelního nebo 
filmového 
představení a názory 
na umělecké dílo.  
 
Porovnává různá 
ztvárnění téhož 
námětu v literárním, 
dramatickém i 
filmovém zpracování. 

Interpretuje stručně smysl přečteného 
díla v kontextu doby, v níž vzniklo, 
charakterů postav, výstavby děje a 
užitého jazyka. 
V literárním textu nalezne neobvyklé 
jazykové prostředky (příznačné pro 
umělecký styl) a s pomocí učitele, 
odborné literatury je zařadí. 
Popíše kompozici vybraného 
dramatického textu. 
 
Na základě četby ukázek stručně 
představí autory uměleckých epoch a 
žánrů v české a světové literatuře. 
V dramatickém textu označí a 
pojmenuje jeho základní znaky. 
Odliší tragédii a komedii. 
 
Představí významné autory literatury pro 
mládež podle vlastního výběru. 
 
Napíše jednoduché zhodnocení 
četby, návštěvy kulturní akce, a to v 
kontextu doby, v níž dílo vzniklo, z 
hlediska charakterů postav, výstavby 
děje a užitého jazyka. 
 
Porovná ztvárnění literatury pro televizi, 
film, divadlo a v hudbě 

Literární teorie 
Literární interpretace 
Literární historie 
Drama 
Literatura pro mládež 
Ústní lidová slovesnost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Adaptace literárních děl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV – Morální rozvoj – 
Hodnoty, postoje, 
praktická etika (postoje a 
hodnoty v chování lidí) 

AJ: 
Literární žánry, 
čtenářský deník. 
Rozšiřující učivo: 
dramatizace, vizualizace 
(interpretace literárního 
textu užitím jiných médií) 
 
 
Rozšiřující učivo: 
základní díla hlavních 
světových náboženství 
(křesťanství, islám, 
buddhismus, tao, 
hinduismus) 
 
 
 
 
 
Rozšiřující učivo: 
článek o navštívené kulturní 
akci pro místní média, účast 
ve vybrané soutěži pro 
mladé publicisty 
 
Rozšiřující učivo: 
čtenářská gramotnost – 
vyvozování závěrů z 
porovnání adaptací, 
generalizace 
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Stupeň druhý, období třetí, ročník devátý 
 

Očekávané výstupy 
z RVP ZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Jazyková výchova 

Rozlišuje spisovný 
jazyk, nářečí a 
obecnou češtinu a 
zdůvodní jejich užití. 
  
Rozlišuje a příklady v 
textu dokládá 
nejdůležitější 
způsoby obohacování 
slovní zásoby a 
zásady tvoření 
českých slov, 
rozpoznává 
přenesená 
pojmenování, zvláště 
ve frazémech.  
 
V písemném projevu 
zvládá pravopis 
lexikální, slovotvorný, 
morfologický i 
syntaktický ve větě 
jednoduché i souvětí. 
  
 
Správně třídí slovní 
druhy, tvoří spisovné 
tvary slov a vědomě 
jich používá ve 
vhodné komunikační 
situaci.  
 
 

Zařadí slovo do odpovídající funkční 
vrstvy jazyka s pomocí slovníku. 
S pomocí slovníku a mluvnických 
příruček nalezne v textu jazykové 
prostředky, jejichž funkce se změnila. 
 
 
 
Správně přechyluje slova. 
Popíše význam přeneseného 
pojmenování, uvede charakteristické 
příklady frazému. 
V textu vyhledá ustálené rčení a uvede 
jeho význam. 
 
 
Správně píše slova přejatá. 
Správně užívá interpunkci ve větě 
jednoduché, aplikuje pravidla týkající se 
vsuvky, rozvitého větného členu volně 
nebo těsně připojeného, přístavku, 
oslovení, citoslovce a samostatného 
větného členu. 
Správně užívá interpunkci v souvětí. 
 
Správně utvoří tvar podle zadaných 
tvaroslovných kategorií. 
Správně užívá slova přejatá a jejich 
tvary. 
Správně užívá všech neohebných slov, 
včetně částic. 
 
 

Obecná jazykověda 
vývoj jazyka 
útvary/poloútvary národního 
jazyka: nářečí, slang, 
profesionalismus, argot 
Jazyková norma a kodifikace 
výrazové prostředky 
hovorové, spisovné, archaické 
 
Tvorba slov 
Význam slov 
přenesená pojmenování 
(zejména metafora, 
metonymie) 
frazeologie 
 
Pravopis lexikální a 
syntaktický 
 
 
 
 
 
 
 
Tvarosloví 
tvaroslovné kategorie 
neohebná slova 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AJ: 
Slovní druhy. 
Rozšiřující učivo: 
přechodníky 
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Rozlišuje významové 
vztahy gramatických 
jednotek ve větě a 
v souvětí. 
 
 
Využívá znalostí o 
jazykové normě při 
tvorbě vhodných 
jazykových projevů 
podle komunikační 
situace. 

Graficky zaznamená syntaktické vztahy 
ve větě a souvětí. 
Dodržuje pravidla pro vazbu 
syntaktických jednotek a slovosled; 
určí doplněk. 
 
Správně aplikuje znalosti jazykové 
normy ve svých písemných i mluvených 
projevech. 

Skladba 
věta jednoduchá a souvětí 
aktuální členění výpovědí a 
vět 
 
 
Jazyková norma a kodifikace 
 

Komunikační a slohová výchova 

Využívá základy 
studijního čtení – 
vyhledá klíčová slova, 
formuluje hlavní 
myšlenky textu, 
vytvoří otázky a 
stručné poznámky, 
výpisky nebo výtah z 
přečteného textu. 
Samostatně připraví 
a s oporou o text 
přednese referát. 
Uspořádá informace 
v textu s ohledem na 
jeho účel, vytvoří 
koherentní text s 
dodržováním 
pravidel mezivětného 
navazování  
 
Využívá poznatků o 
jazyce a stylu ke 
gramaticky i věcně 
správnému 
písemnému projevu a 
k tvořivé práci s 

Zpracuje teze, z prostudované populární 
nebo odborné literatury vypracuje 
konspekt. 
 
 
 
 
 
 
Samostatně zpracuje referát, výklad a 
úvahu. 
 
Správně a přehledně rozvíjí myšlenku s 
ohledem na účel textu. 
Správně propojuje text prostředky 
nadvětného spojování. 
Uspořádá úryvky tak, aby sestavený text 
dával smysl a aby byla dodržena textová 
návaznost. 
 
Napíše gramaticky, kompozičně a věcně 
správně vybrané slohové útvary. 
 
 
 
 

Připravený mluvený a 
písemný projev 
 
 
 
 
 
 
 
Písemný projev 
Nadvětné spojování 
 
Písemný projev 
výklad 
formální dopis 
životopis 
žádost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EV – Lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí (krajina dříve a 
dnes, kulturní památky) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EV – Vztah člověka k 
prostředí (aktuální 
ekologické problémy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M: 
Netradiční aplikační úlohy a 
problémy 
 
 
 
 
 
 
 
Rozšiřující učivo: 
publicistické útvary: glosa, 
sloupek, fejeton, poznámka 
 
 
 
 
M: 
Čtení grafů. 
Rozšiřující učivo: 
tvorba reklamní kampaně 
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textem nebo i 
k vlastnímu 
tvořivému psaní na 
základě svých 
dispozic a osobních 
zájmů.  
 
Rozpoznává 
manipulativní 
komunikaci v 
masmédiích a 
zaujímá k ní kritický 
postoj. 
 
Odlišuje spisovný a 
nespisovný projev a 
vhodně užívá 
spisovné jazykové 
prostředky vzhledem 
ke svému 
komunikačnímu 
záměru. 

 
 
 
 
 
Čte kriticky mediální sdělení, rozumí 
grafickým záznamům dat. 
S pomocí učitele identifikuje účel užitých 
grafických znázornění v textu, popíše 
možný záměr autora. 
 
 
Užívá jazykové prostředky v souladu s 
jazykovou normou a vhodně vzhledem k 
situaci, adresátovi a komunikačnímu 
záměru. 

 
 
 
 
 
Kritické čtení 
Prožitkové čtení 
 
 
 
 
 
Mluvený projev 
kultivace projevu žáka 
 
 

 
 
 
 
 
 
MV – Vnímání autora 
mediálních sdělení 
(výběr a kombinace slov a 
záznamů z hlediska 
záměru autora) 

Literární výchova 

Uvádí základní 
literární směry a 
jejich významné 
představitele v české 
a světové literatuře.  
 
Rozpoznává základní 
rysy výrazného 
individuálního stylu 
autora.  
 
Porovnává různá 
ztvárnění téhož 
námětu v literárním, 
dramatickém i 
filmovém zpracování.  

Uvede zásadní díla vybraných epoch 
literární historie. 
Přiřadí dílo k literárnímu žánru. 
 
Rozpozná na ukázce prvky výrazného 
autorského stylu (autorů české a světové 
literatury 20. století podle výběru 
učitele), svá tvrzení zdůvodní. 
 
Stručně písemně porovná vybranou 
literární předlohu s její adaptací. 
 
 
 
 
 

Literární historie 
Literární žánry 
pověst, román, epos, epigram, 
epitaf, milostná lyrika, balada, 
tragédie, komedie 
 
 
 
 
Adaptace literárních děl 
filmová a divadelní adaptace 
tanec 
výtvarné zpracování  
komiks 
 
 

MV – Fungování médií ve 
společnosti (role médií a 
propagandy v politických 
změnách) 
 
 
 
 
MKV – Kulturní diference 
(člověk jako nedílná 
jednota tělesné a duševní 
stránky, poznávání 
vlastního kulturního 
zakotvení) 
 
 

AJ: 
Čtenářský deník, literární 
žánry 
 
 
 
 
 
Rozšiřující učivo: 
dramatizace, vizualizace 
(interpretace literárního 
textu užitím jiných médií) 
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Vyhledává informace 
v různých typech 
katalogů, v knihovně 
i v dalších 
informačních 
zdrojích. 
 
Uceleně reprodukuje 
přečtený text, 
jednoduše popisuje 
strukturu a jazyk 
literárního díla a 
vlastními slovy 
interpretuje smysl 
díla. 
 
Formuluje ústně i 
písemně dojmy ze 
své četby, návštěvy 
divadelního nebo 
filmového 
představení a názory 
na umělecké dílo.  
 
Rozlišuje literaturu 
hodnotnou a 
konzumní, svůj názor 
doloží argumenty. 
 
Tvoří vlastní literární 
text podle svých 
schopností a na 
základě osvojených 
znalostí základů 
literární teorie. 

Vyhledává informace ve spolehlivých 
zdrojích a databázích, nepřejímá 
informace bez ověření zdroje. 
 
 
Uvede a zhodnotí typické jazykové 
prostředky konkrétního díla, charakter 
postav a vztahy mezi nimi. 
Popíše kompozici literárního díla. 
Zaznamená zásadní myšlenky v textu, 
které jej zaujaly, a stručně vysvětlí svůj 
výběr. 
 
 
Sdělí ústně nebo písemně své dojmy z 
kulturní akce, vybere momenty, které ho 
zaujaly a stručně je okomentuje. 
 
 
 
 
 
Vyjádří svůj názor na hodnotu literárního 
díla, opřený o argumenty vycházející 
z textu. 
Rozliší jasný případ kýče či braku od díla 
umělecky poctivého. 
Vnímá s porozuměním fakt, že mezi 
těmito kategoriemi nemusí být vždy 
ostrá hranice. 
Diskutuje o hodnotě literárního díla a 
přínosu čtení pro člověka. 
 
Podle svých schopností, znalostí a zájmu 
vytvoří literární text. 
 

Připravený písemný a ústní 
projev 
 
 
 
Kritické čtení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Literární teorie a kritika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vlastní tvorba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MV – Tvorba mediálních 
sdělení (tvorba věcně a 
jazykově vhodných 
mediálních sdělení) 
 

 
 
 
Rozšiřující učivo: 
práce se zdroji 
ochrana duševního 
vlastnictví 
 
 
 
 
 
 
Rozšiřující učivo: 
záznam kritického čtení 
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5.1.4. Anglický jazyk 
 

5.1.4.1. Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň 
 
Obsahové, časové a organizační vymezení 
Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: 

v 1. a 2. ročníku  – 1 hodinu týdně 
v 3. až 5. ročníku  – 3 hodiny týdně 

 
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Anglický jazyk je zaměřeno na: 
• získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu 
• osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností k aktivnímu využití účinné komunikace v cizím jazyce 
• získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty v daném cizím jazyce 
• porozumění přiměřeně (jazykově, obsahově, rozsahem) náročnému ústnímu sdělení na úrovni osvojených znalostí 
• poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledání nejdůležitějších informací o zemích studovaného jazyka a k práci s nimi 
• pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování vzájemného porozumění mezi zeměmi, respektu a tolerance k odlišným kulturním 

hodnotám jiných národů. 
 

Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě. 
Pozornost v hodinách je zaměřena na nácvik porozumění mluvenému slovu, na osvojení zvukové podoby angličtiny a na gramatiku. Žáci pracují s 

bohatým obrazovým materiálem v učebnici a v pracovním sešitě. V kombinaci se zvukovou nahrávkou napodobují správnou výslovnost rodilých mluvčích. 
Bohatě jsou využívány jednoduché říkánky, písně, nacvičování dialogů a konverzace. 

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

Učebnice i pracovní sešity jsou koncipovány pro stávající časovou dotaci tří vyučovacích hodin týdně, od 3. do 5. ročníku. Učebnice obsahuje nejen 
přehledy gramatiky a slovník, ale i řadu textů z různých oblastí života dětí daného věku a seznamuje je s životem, zvyky a povinnostmi jejich vrstevníků v 
několika zemích všech světadílů. 

Ve vyučovací hodině: kromě výkladu, poslechu, četby, procvičování gramatiky, dialogů, reprodukce textu v písemné a ústní formě, je kladen důraz i na 
samostatnou práci žáků, práci se slovníkem a  jiné vyhledávání informací. Součástí vyučování jsou  hry, soutěže, recitace, zpěv, výukové programy na PC a 
různé zajímavé krátkodobé projekty. 
 
Strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

• Výklad 
• Skupinová práce 
• Samostatná práce 
• Konverzace 

 
Klíčové kompetence žáků 
Kompetence k učení 
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 Učitel  
- vede žáky k ověřování výsledků 
-    zadává úkolů, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace 

 
 Žák 

- vybírá a využívá vhodné způsoby a metody pro efektivní učení 
- propojuje získané poznatky do širších celků 
- poznává smysl a cíl učení 

  
Kompetence k řešení problémů 
 Učitel  

- klade vhodné otázky 
-  umožňuje volný přístup k informačním zdrojům 

 Žák 
- vybírá a využívá vhodné způsoby a metody pro efektivní učení 
- propojuje získané poznatky do širších celků 
- poznává smysl a cíl učení 

 
 
Kompetence komunikativní 
 Učitel  

- vede žáky k výstižnému a souvislému projevu 
-  vytváří příležitosti pro komunikaci mezi žáky 

   - vede žáky k aktivitám vykonávaným individuálně, ve dvojicích,… 
 Žák 

- komunikuje na odpovídající úrovni 
- umí naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat 

 
Kompetence sociální a personální 
 Učitel  

- hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok  
- vede žáky k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti 
- podněcuje žáky k argumentaci 

 Žák 
- spolupracuje ve skupině 
- podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu 
- je schopen sebekontroly 
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Kompetence občanské 
 Učitel  

- vede žáky k prezentaci jejich myšlenek a názorů 
-  vede žáky k diskusi 
- vede žáky ke vzájemnému naslouchání si 

 Žák 
- žák respektuje názory ostatních 
- žák se umí zodpovědně rozhodnout podle dané situace 

 
Kompetence pracovní 
 Učitel  

- napomáhá při cestě ke správnému řešení 
- zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu žáků 

 Žák 
- respektuje názory ostatních 
- se umí zodpovědně rozhodnout podle dané situace 

 

5.1.4.2. Učební osnovy – Anglický jazyk – 1. stupeň 
 
Stupeň první, období první, ročník první 
 

Očekávané 
výstupy z RVPZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti 

Vyslovuje a čte 
foneticky správně 
v přiměřeném 
rozsahu slovní 
zásoby. 
 
Rozumí 
jednoduchým 
pokynům a větám, 
adekvátně na ně 
reaguje. 
 
Rozlišuje grafickou 

Pozdraví, rozloučí se, vyjádří souhlas a 
nesouhlas, poprosí a poděkuje. 
Pojmenuje několik zvířat, hraček, 
školních potřeb, jídel, pití, oblečení, 
částí těla, dům, hygienických potřeb. 
Představí sebe a členy rodiny, 
pojmenuje běžné vybavení místnosti. 
Pojmenuje základní barvy. 
Rozumí základním pokynům. 
 
 

Čísla 1 - 10 
Školní potřeby 
Hračky 
Oblečení 
Zvířata 
Hygienické potřeby 
Školní potřeby a 
nábytek 
Jídlo a pití 
Oblečení 
Tělo 
Dům 
Krátké příběhy s obrázky 

 
EGS – Evropa a svět nás 
zajímá 
 
MKV – multikulturalita 
 
MV – kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení 
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a mluvenou podobu 
slova. 
 
Pochopí obsah a 
smysl jednoduché, 
pomalé a pečlivě 
vyslovované 
konverzace osob s 
dostatkem času pro 
porozumění. 

Pozdravy, poděkování 
Pokyny 
Dialogy 
Sloveso mít 
Sloveso být 
 

 
Stupeň první, období první, ročník druhý 
 

Očekávané 
výstupy z RVPZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti 

Vyslovuje a čte 
foneticky správně v 
přiměřeném 
rozsahu slovní 
zásoby. 
 
Rozumí 
jednoduchým 
pokynům a větám, 
adekvátně na ně 
reaguje. 
 
Rozlišuje grafickou 
a mluvenou podobu 
slova. 
 
Pochopí obsah a 
smysl jednoduché, 
pomalé a pečlivě 
vyslovované 
konverzace dvou 
osob s dostatkem 

Pojmenuje některé pomůcky, které 
používá při vyučování. 
Zná názvy některých potravin, ovoce, 
zeleniny. 
Pojmenuje základní i doplňkové barvy, 
seznamuje se s jejich psanou podobou. 
Zná bezpečně čísla 1 – 12 i jejich 
psanou podobou. 
Pojmenuje další zvířata, hračky, školní 
potřeby, jídlo, pití, oblečení, části těla, 
části domu, hygienické potřeby. 
Zná dny v týdnu. 
Vyjmenuje dopravní prostředky. 
 
 
Vede jednoduchý rozhovor. 
 
 
Rozumí pokynům. 
Zná pozdravy. 
 
 

Školní pomůcky 
Barvy základní a doplňkové 
Jednoduché rozhovory 
Čísla 1 – 12 
Ovoce, zelenina 
Dopravní prostředky 
Dny v týdnu 
Hračky 
Barvy 
Zvířata 
Školní potřeby a nábytek 
Jídlo a pití 
Oblečení 
Tělo 
Dům 
Rozumí jednoduchým 
pokynům a větám, adekvátně 
reaguje 
Rozumí správně pokynům 
učitele používaným při výuce 
Odpoví na jednoduchou 
otázku 

EGS – Evropa a svět nás 
zajímá 
 
 
MKV – multikulturalita 
 
MV – kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení 
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času pro 
porozumění. 
 

Používá sloveso mít a být. Pozdravy 
Pokyny 
Dialogy 
Sloveso mít 
Sloveso být 
 

 

Stupeň první, období první, ročník třetí 
 

Očekávané 
výstupy z RVPZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti 

Vyslovuje a čte 
foneticky správně v 
přiměřeném 
rozsahu slovní 
zásoby. 
 
Rozumí 
jednoduchým 
pokynům a větám, 
adekvátně na ně 
reaguje. 
 
Rozlišuje grafickou 
a mluvenou podobu 
slova. 
 
Pochopí obsah a 
smysl jednoduché, 
pomalé a pečlivě 
vyslovované 
konverzace dvou 
osob s dostatkem 
času pro 
porozumění. 
 
Používá abecední 

Čte a vyslovuje srozumitelně jednotlivá 
slova. 
Reprodukuje slovní zásobu ze známé 
tematické oblasti v přiměřeném rozsahu. 
 
 
Pozdraví a krátce se představí. 
Rozumí jednoduchým pokynům učitele. 
Zeptá se a jednoduše odpoví na 
dotaz na jméno/věk osoby. 
Klade krátké ano/ne otázky k ověření 
správnosti svého odhadu. 
 
 
Píše jednoduchá slova a věty dle 
předlohy a přečte je. 
Pojmenuje věci, které mu jsou blízké, a 
napíše je. 
 
 
Reaguje na jednoduché, každodenně 
užívané příkazy a žádosti. 
Rozumí pomalému a správně 
vyslovovanému dialogu. 
 
 

Typy textů: 
Pozdravy 
Pokyny a příkazy ve škole 
Jednoduchá žádost 
Dialog 
Dotazy a krátké odpovědi 
Říkanky, básničky a písničky 
Obrázkové knihy 
Komiksy 
 
Tematické okruhy: 
Abeceda 
Číslovky 1 – 20 
Základní barvy 
Školní potřeby a třída 
Vybraná domácí zvířata 
Nálady a pocity 
Obličej a tělo – základní 
smysly 
Rodina 
Můj pokoj 
Oblečení 
Dětské nápoje a jídlo 
Hračky 
Osobní údaje 
Dny v týdnu 

OSV – Sociální rozvoj – 
Komunikace (řeč zvuků a 
slov, porovnávání a 
naslouchání) 

 
ČJL: 
Respektování základních 
komunikačních pravidel. 



75 

slovník učebnice. S pomocí učitele vyhledá slovíčka ve 
slovníku učebnice. 

Člen neurčitý a základní 
podstatná jména 
Pravidelné tvoření množného 
čísla podstatných jmen 
Základní přídavná jména 
Osobní zájmena 
Základní číslovky 
Rozkazovací způsob 
Kladná a negativní odpověď 
Sloveso „have got“ v otázce a 
odpovědi 
Sloveso „like“ v kladné větě a 
otázce 
Hlásky a jejich výslovnost, 
slovní přízvuk 
Pravopis 
Předložky místa nebo času 

 
Stupeň první, období první, ročník čtvrtý 
 

Očekávané 
výstupy z RVPZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Receptivní řečové dovednosti    

Rozumí známým 
slovům a 
jednoduchým 
větám se vztahem 
k osvojovaným 
tématům. 
 
Rozumí obsahu a 
smyslu 
jednoduchých 
autentických 
materiálů (časopisy, 
obrazové a 
poslechové 
materiály) a 

Rozumí smyslu přiměřeně obtížných 
nahrávek. 
Rozumí hledané informaci v nahrávce. 
 
 
Rozumí jednoduchým pokynům 
učitele a reaguje na ně. 
 
 
Vyhledává známá slova a věty v 
jednoduchých textech. 
 
 
Přiřazuje známá slova a věty k obrázkům 
přečte nahlas a srozumitelně krátký text 

Typy textů: 
Pozdravy 
Jednoduchá žádost a 
jednoduché poděkování 
Jednoduché pokyny a příkazy 
ve škole 
Jednoduchý popis 
Pohlednice 
Jednoduchý e-mail, dopis, 
SMS 
Jednoduchý dotaz 
Říkanky, básničky a písničky 
Jednoduché obrázkové knihy 
Jednoduché návody 
Komiksy 

OSV – Sociální rozvoj – 
Komunikace (cvičení 
pozorování a empatické 
naslouchání) 
 

ČJL: 
Rozeznávání druhů slov. 
 



76 

využívá je při své 
práci. 
 
Čte nahlas plynule 
a foneticky správně 
jednoduché texty 
obsahující známou 
slovní zásobu. 
 
Vyhledá v 
jednoduchém textu 
potřebnou 
informaci a vytvoří 
odpověď na 
otázku. 
 
Používá 
dvojjazyčný 
slovník. 

obsahující známou slovní zásobu. 
V jednoduchých textech, které jsou 
doplněny obrázky a jsou o známých 
tématech, vyhledá požadovanou 
informaci. 
 
Správně odpoví na otázky 
k jednoduchému textu. 
 
 
Vyhledá neznámá slova v obrázkovém 
slovníku. 
 

 
Tematické okruhy: 
Abeceda 
Číslovky 1 – 20 
Můj dům: místnosti a nábytek 
Město 

Počasí 
Čas: hodiny, dny v týdnu, 
měsíce v roce 
Záliby a volný čas 
Zvířata v zoo 
Školní třída a škola 
Základní jídlo, potraviny a 
chutě 
Základní geometrické tvary 
Oslavy narozenin a vybraných 
svátků 
Děti a mládež v anglicky 
mluvících zemích 

 
Jazykové prostředky: 
Člen určitý a neurčitý 
Určování počitatelnosti s 
„much/many“ 
Podstatná jména 
Vybraná přídavná jména 
Tázací a přivlastňovací 
zájmena 
Základní číslovky 
Vazba „there is / there are“ 
Sloveso „can“ v kladných 
větách, v otázce a v záporu 
Předložky místa 
Kladné a záporné příkazy 
Otázky na zjištění pozice věcí 
a osob 
Určování času, otázky na čas 
Slovesa „to be / to have“ 
Přítomný čas prostý 

Produktivní řečové dovednosti   

Sestaví gramaticky 
a formálně správně 
jednoduché 
písemné sdělení, 
krátký text a 
odpověď na 
sdělení; vyplní své 
základní údaje do 
formulářů. 
 
Reprodukuje ústně 
i písemně obsah 
přiměřeně 
obtížného textu a 
jednoduché 
konverzace. 
 
Obměňuje krátké 
texty se 

Napíše pohlednici a jednoduchou zprávu 
kamarádovi. 

 

Jednoduše popíše obrázek. 

 

 

Zopakuje zpaměti básničku či říkanku. 

 

 
Vyjádří jednoduché základní informace, 
které obměňuje s použitím osvojené 
slovní zásoby. 

  



77 

zachováním smyslu 
textu. 

Slovosled kladné a záporné 
věty 
Otázka, krátká odpověď 
kladná i záporná 
Základní fonetické znaky 
Spojování hlásek do slov a 
jejich výslovnost 
Pravopis – základní pravidla 
psaní slov 
 
 
 

Interaktivní řečové dovednosti   

Aktivně se zapojí 
do jednoduché 
konverzace, 
pozdraví a rozloučí 
se s dospělým i 
kamarádem, 
poskytne 
požadovanou 
informaci. 

Pozdraví a rozloučí se. 
 
 
Zeptá se na čas a odpoví, kolik je hodin. 
 
Jednoduše o něco požádá a poděkuje. 

MKV – Lidské vztahy 
(význam kvality lidských 
vztahů, tolerance, empatie) 
 

M: 
Struktura: hodiny, dny, 
měsíce, roky. 
 

 
Stupeň první, období první, ročník pátý 
 

Očekávané 
výstupy z RVPZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Receptivní řečové dovednosti Typy textů: 

Pozdravy 
Blahopřání 
Pohlednice z prázdnin 
Leták a plakát 
Krátký neformální dopis 
Jednoduchý e-mail, dopis, SMS 
Jednoduchá žádost 
Jednoduché pokyny v textu 
Říkanky, básničky a písničky 
Jednoduché obrázkové knihy 
Jednoduché návody 
Komiksy 
 
Tematické okruhy: 
Číslovky 1 – 100 
Domov a rodina 
Město a venkov 
Názvy povolání 
Lidské tělo 
Volný čas a záliby 

  

Rozumí známým 
slovům a 
jednoduchým 
větám se vztahem 
k osvojovaným 
tématům. 
 
Rozumí obsahu a 
smyslu 
jednoduchých 
autentických 
materiálů (časopisy, 
obrazové a 
poslechové 
materiály) a 
využívá je při své 
práci. 
 
Čte nahlas plynule 
a foneticky správně 

Nalezne známá slova a věty 

v jednoduchých textech, např. o rodině a 

volném čase. 
 
Rozumí krátkým a jednoduchým 
pokynům v textu. 
 
Rozumí krátkému textu s obrázky, např. 
letáku, plakátu, blahopřání. 
Vyhledá informace k jednoduchému 
tématu v časopise nebo na webové 
stránce. 
 
 
Pochopí obsah a smysl jednoduchého 
dialogu a nahrávky. 
 
Srozumitelně vyslovuje jednoduchý 
čtený text se známou slovní zásobou. 
V jednoduchém textu vyhledá 

OSV – Sociální rozvoj – 
Komunikace (sdělení v 
různých situacích, aktivní 
naslouchání) 
 
MKV – Multikulturalita 
(specifické rysy jazyků a 
jejich rovnocennost, 
naslouchání druhých) 
 
VDO – Občanská 
společnost a škola 
(participace žáků na 
životě školy a místní 
komunity) 
 
EGS – Evropa a svět nás 
zajímá (zvyky a tradice 
národů Evropy) 
 

M 
Aplikace jednoduchých 
početních operací v oboru 
přirozených čísel, 
porovnávání větší, menší 
 
M 
Struktura: hodiny, dny, 
měsíce, roky. 
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jednoduché texty 
obsahující známou 
slovní zásobu. 
 
Vyhledá v 
jednoduchém textu 
potřebnou 
informaci a vytvoří 
odpověď na 
otázku. 
 
Používá 
dvojjazyčný 
slovník. 

požadovanou informaci. 
 
Vytvoří odpověď na otázku na základě 
jednoduchého a známého textu. 
 
Neznámé slovo vyhledá v anglicko -
české a česko-anglické části tištěného 
slovníku. 
 

Roční období a počasí 
Čas: hodiny, dny v týdnu, 
měsíce v roce 

Zvířata ve volné přírodě 
Škola a vyučovací předměty 

Jídlo a potraviny 
Vánoce, Velikonoce a jiné 
svátky 
Děti a mládež v jiných zemích 
Evropy 
 
Jazykové prostředky: 
Člen určitý a neurčitý 
Množné číslo podstatných 
jmen 
Přivlastňovací přídavná jména 
Zájmena ukazovací a 
přivlastňovací 
Základní a řadové číslovky 
Sloveso „to be, to have, can“ 
v oznamovací větě, v otázce 
a v záporu, plné a zkrácené 
tvary 
Plnovýznamová slovesa pro 
každodenní činnosti 
Předložky času a místa 
Otázky s 
„who/what/when/where/how/
why“ 
Pořádek slov ve větě 
oznamovací a v otázce 
Přítomný čas prostý 
Přítomný čas průběhový 
Základní fonetické znaky 
Základní pravidla výslovnosti 
slov 
Pravopis osvojených slov a 
tvarů 

 

Produktivní řečové dovednosti   

Sestaví gramaticky 
a formálně správně 
jednoduché 
písemné sdělení, 
krátký text a 
odpověď na 
sdělení; vyplní své 
základní údaje do 
formulářů. 
 
Reprodukuje ústně 
i písemně obsah 
přiměřeně 
obtížného textu a 
jednoduché 
konverzace. 
 
Obměňuje krátké 
texty se 
zachováním smyslu 
textu. 

Vyplní osobní údaje ve formuláři. 
 
Odpoví na krátkou jednoduchou zprávu. 
 
Napíše blahopřání, pohlednici nebo krátký 
neformální dopis kamarádovi. 
 
Ústně i písemně reprodukuje hlavní 
myšlenky textu s pomocí obrázku nebo 
osnovy. 
 
Na základě poslechu krátké konverzace 
shrne její obsah písemně i ústně. 
 
Pozdraví, zeptá se a odpoví na otázky a 
rozloučí se. 
 
Svými slovy vyjádří smysl textu. 
 
 

VDO – Občanská 
společnost a škola 
(participace žáků na životě 
školy a místní komunity) 

ČJ: Sestaví osnovu krátkého 
příběhu, např. vyprávění s 
jednoduchým dějem 

Interaktivní řečové dovednosti   

Aktivně se zapojí 
do jednoduché 

Mluví krátkými větami v zadané roli, 
pozdraví, zeptá se a odpoví na otázky a 

OSV – Sociální rozvoj – 
Poznávání lidí (vzájemná 
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konverzace, 
pozdraví, rozloučí 
se s dospělým i 
kamarádem, 
poskytne žádanou 
informaci. 

rozloučí se. 
 
Mluví o tom, co má a nemá rád, co se mu 
líbí a nelíbí. 

poznávání ve skupině a 
třídě, vyvarování se chyb 
při kontaktu s lidmi) 

 
5.1.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň 
 
Obsahové, časové a organizační vymezení 
Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: 

v 6. až 9. ročníku  – 3 hodiny týdně 
 

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Anglický jazyk je zaměřeno na: 
• získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu 
• osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností k aktivnímu využití účinné komunikace v cizím jazyce 
• získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty v daném cizím jazyce 
• porozumění přiměřeně (jazykově, obsahově, rozsahem) náročnému ústnímu sdělení na úrovni osvojených znalostí 
• poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledání nejdůležitějších informací o zemích studovaného jazyka a k práci s nimi 
• pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování vzájemného porozumění mezi zeměmi, respektu a tolerance k odlišným 

kulturním hodnotám jiných národů. 
 
Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě. 
Pozornost v hodinách je zaměřena na nácvik porozumění mluvenému slovu, na osvojení zvukové podoby angličtiny a na gramatiku. Žáci pracují s 

bohatým obrazovým materiálem v učebnici a v pracovním sešitě. V kombinaci se zvukovou nahrávkou napodobují správnou výslovnost rodilých mluvčích. 
Bohatě jsou využívány jednoduché říkánky, písně, nacvičování dialogů a konverzace. 

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

Učebnice i pracovní sešity jsou koncipovány pro stávající časovou dotaci tří vyučovacích hodin týdně. Učebnice obsahuje nejen přehledy gramatiky a 
slovník, ale i řadu textů z různých oblastí života dětí daného věku a seznamuje je s životem, zvyky a povinnostmi jejich vrstevníků v několika zemích všech 
světadílů. 

Ve vyučovací hodině: kromě výkladu, poslechu, četby, procvičování gramatiky, dialogů, reprodukce textu v písemné a ústní formě, je kladen důraz i na 
samostatnou práci žáků, práci se slovníkem a jiné vyhledávání informací. Součástí vyučování jsou  hry, soutěže, recitace, zpěv, výukové programy na PC a 
různé zajímavé krátkodobé projekty 
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Strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
• Výklad 
• Skupinová práce 
• Samostatná práce 
• Konverzace 

 
Klíčové kompetence žáků 
Kompetence k učení 
 Učitel  

- vede žáky k ověřování výsledků 
-  zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace 

 Žák 
- vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení 
- propojují získané poznatky do širších celků 
- poznávají smysl a cíl učení 

 
Kompetence k řešení problémů 
 Učitel 

- klade vhodné otázky 
- umožňuje volný přístup k informačním zdrojům 

 Žák 
- je schopen pochopit problém 
- umí vyhledat vhodné informace 

 
Kompetence komunikativní 
 Učitel  

- vede žáky k výstižnému a souvislému projevu 
-  vytváří příležitosti pro komunikaci mezi žáky 
-  vede žáky k aktivitám vykonávaným individuálně, ve dvojicích,… 

 Žák 
- komunikuje na odpovídající úrovni 
- umí naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat 

 
Kompetence sociální a personální 
 Učitel 

- hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok  
-  vede žáky k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti 
- podněcuje žáky k argumentaci 
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Žák 
- spolupracuje ve skupině 
- podílejí se na utváření příjemné atmosféry v týmu 
- je schopen sebekontroly 

 
Kompetence občanské 
 Učitel 

- vede žáky k prezentaci jejich myšlenek a názorů 
- vede žáky k diskusi 
- vede žáky ke vzájemnému naslouchání si 

  
 Žák 

- respektuje názor ostatních 
- se umí zodpovědně rozhodnout podle dané situace 

 
Kompetence pracovní 
 Učitel 

- zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu žáků 
- napomáhá při cestě ke správnému řešení 

 Žák 
- je schopen efektivně organizovat svou práci 

 
 

5.1.4.4. Učební osnovy – Anglický jazyk – 2. stupeň 
 
Stupeň druhý, období třetí, ročník šestý 
 

Očekávané výstupy 
z RVPZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Receptivní řečové dovednosti 

Čte nahlas plynule a 
foneticky správně 
texty přiměřeného 
rozsahu. 
 
Rozumí obsahu 
jednoduchých textů v 
učebnicích a obsahu 

Dodržuje základní fonetická pravidla a 
čte nahlas srozumitelně jednoduchý text. 
 
 
 
Rozumí základním informacím v 
jednoduchém autentickém textu 
s obrázky. 

Typy textů: 
Formální a neformální 
pozdravy 
Popis třídy 
Referát na známé téma 
Ilustrované příběhy, komiksy 
Písně 
Jednoduchá prosba a žádost 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rozšiřující učivo: 
- vzdělávání a typy škol v 
Británii 
- bydlení a typy staveb 
- anglický jazyk ve světě 
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autentických 
materiálů s využitím 

vizuální opory, v 
textech vyhledá 
známé výrazy, fráze 
a odpovědi na otázky.  
 
Rozumí jednoduché 
a zřetelně 
vyslovované 
promluvě a 
konverzaci. 
 
Odvodí 
pravděpodobný 
význam nových slov 
z kontextu textu. 
 
Používá dvojjazyčný 
slovník, vyhledá 
informaci nebo 
význam slova ve 
vhodném 
výkladovém 
slovníku. 

 
 
 
 
 
 
 
Rozumí důležitým informacím v 
jednoduché konverzaci.  
V pomalé promluvě zachytí 
nejpodstatnější informace. 
 
 
V novém krátkém textu odvodí význam 
neznámých slovíček, a slovních spojení. 
 
 
 
Samostatně vyhledá v dvojjazyčném 
slovníku význam neznámého slova nebo 
slovního spojení a ověří si výslovnost v 
elektronickém slovníku. 
 
 

Souhlas a nesouhlas 
Formuláře 
Recepty 
 
Tematické okruhy: 
Číslovky 1 - 1000 
Osobní údaje 
Jídelníček a stravovací návyky 
Denní režim 
Zboží v obchodě 
Volný čas a záliby 
Data – narozeniny, měsíce 

Škola a třídní klima 
Nakupování 
Zvířata, další domácí zvířata, 
obojživelníci, hmyz, plazi 
Člověk a jeho popis 
Základní zdravotní péče 
Život v přírodě 
Názvy některých států 
Moderní technologie a média 
 
Jazykové prostředky: 
Člen určitý a neurčitý 
Počitatelnost podstatných 
jmen se „some“ a „any“ 

Přídavná jména a příslovce 
Zájmena v pozici předmětu 
Řadové číslovky 
Přítomný čas průběhový 
Přítomný čas prostý 
Minulý čas prostý vybraných 
pravidelných sloves 
Vyjádření budoucnosti 
pomocí „will“ 
Fonetický přepis známých 
slov 
Základní pravidla výslovnosti 
větných celků 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produktivní řečové dovednosti 

Sestaví jednoduché 
(ústní i písemné) 
sdělení týkající se 
situací souvisejících s 
životem v rodině, 
škole a probíranými 
tematickými okruhy.  
 
Písemně, gramaticky 
správně tvoří a 
obměňuje jednoduché 
věty a krátké texty. 
 

Popíše svůj denní režimů, sdělí, co dělal o 
víkendu, stručně popíše vzhled věci, 
zvířete, člověka a místa. 
 
 
 
 
 
Na základě výchozího textu napíše 
několik vět o sobě a o své rodině. 
 
 
Na základě otázek a odpovědí k textu 

 



83 

A
N

G
L

IC
K

Ý
 J

A
Z

Y
K

 

Stručně reprodukuje 
obsah přiměřeně 
obtížného textu, 
promluvy i 
konverzace. 
 
Vyžádá si 
jednoduchou 
informaci.  

 
 

sdělí hlavní myšlenku textu. 
 
 
 
Zeptá se na cenu, např. jízdenky, zboží 
vyžádá si jednoduché informace v 
obchodě, v restauraci, na nádraží, na 
poště a u lékaře 

Pravopis – psaní malých a 
velkých písmen, dělení slov a 
základy interpunkce 
 

 
Rozšiřující učivo: 
malé seznámení s 
anglickou kuchyní 
(porovnání s českou 
kuchyní). 
 

Interaktivní řečové dovednosti 

Jednoduchým 
způsobem se domluví 
v běžných 
každodenních 
situacích.  

Domluví se s kamarády, v kolik hodin a 
kde se sejdou, při aktivitách se 
jednoduchým způsobem domluví se 
spolužáky na pravidlech. 
 

OSV – Sociální rozvoj – 
Komunikace (vedení 
dialogu, jeho pravidla a 
řízení, typy dialogu); 
Mezilidské vztahy (péče o 
dobré vztahy, empatie, 
pohled na svět očima 
druhého) 

 
Stupeň druhý, období třetí, ročník sedmý 
 

Očekávané výstupy 
z RVPZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Receptivní řečové dovednosti 

Čte nahlas plynule a 
foneticky správně 
texty přiměřeného 
rozsahu. 
 
Rozumí obsahu 
jednoduchých textů v 
učebnicích a obsahu 
autentických 
materiálů s využitím 
vizuální opory, v 
textech vyhledá 

Dodržuje fonetická pravidla a čte nahlas a 
srozumitelně jednoduchý text. 
 
 
 
Rozumí základním informacím v 
jednoduchém autentickém textu 
s obrázky.  
 
 
 
 

Typy textů: 
Pozdravy a seznámení 
Budoucí plány a rozhodnutí 
Návrhy a nabídky 
Promluva 
Jednoduchý popis 
Ilustrované příběhy, komiksy 
Písně 
Žádost a prosba 
Dopis a e-mail 
Poděkování a omluva 
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známé výrazy, fráze 
a odpovědi na otázky.  

 
Rozumí jednoduché 
a zřetelně 
vyslovované 
promluvě a 
konverzaci. 
 
Odvodí 
pravděpodobný 
význam nových slov 
z kontextu textu. 
 
 
Používá dvojjazyčný 

slovník, vyhledá 
informaci nebo 
význam slova ve 
vhodném 
výkladovém 
slovníku. 

 
 
 
Rozumí důležitým informacím v 
jednoduché konverzaci, v pomalé 
promluvě zachytí nejpodstatnější 
informace. 
 
 
V novém krátkém textu odvodí význam 
neznámých slovíček, a slovních spojení. 
 
 
 
 
Samostatně vyhledá v dvojjazyčném 
slovníku význam neznámého slova nebo 
slovního spojení. 
 
 

Tematické okruhy: 
Osobní údaje 
Můj život a události v mém 
okolí 
Širší příbuzenské vztahy 
Sporty a volný čas 
Prázdniny a dovolená  
Dopravní prostředky  
Místní údaje a časové údaje 

Nakupování 
Části a vybavení domu/bytu 
Domácí práce 
Příroda a počasí 
Zeměpisné názvy 
 
Jazykové prostředky: 
Člen určitý a neurčitý 
Stupňování přídavných jmen 
Vazba „like + -ing“ 
Minulý čas vybraných 
nepravidelných sloves 
Přítomný čas prostý 
Přítomný čas průběhový 
Vyjádření budoucnosti pomocí 
vazby „going to“ 
Frekvenční příslovce a fráze 
Předložky místa a času 

Vyjádření budoucnosti pomocí 
„will“ 
Fonetický přepis známých 
slov 
Pravopisné změny osvojených 
slov a tvarů 
Výslovnost obtížných hlásek 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ČJ: 
Napsání struktury budoucích 
plánů (v dopise nebo  
e-mailu kamarádovi). 
 
 
 
 
ČJ: 
Reprodukce jednoduchého 
vyprávění na základě 
znalostí slohového útvaru v 
mateřském jazyce. 

Produktivní řečové dovednosti 

Sestaví jednoduché 
(ústní i písemné) 
sdělení týkající se 
situací souvisejících s 
životem v rodině, 
škole a probíranými 
tematickými okruhy.  
 
Písemně, gramaticky 
správně tvoří a 
obměňuje jednoduché 
věty a krátké texty. 
 
Stručně reprodukuje 
obsah přiměřeně 
obtížného textu, 

Napíše kamarádovi jednoduchý e-mail o 
sobě a svých zálibách, popíše místo 
svého bydliště. 
 
 
 
 
 
Zdvořile požádá, poděkuje, omluví se. 
Vyjádří, co bude dělat o víkendu a o 
prázdninách. 
 
 
Po vyslechnutí jednoduchého rozhovoru 
na základě otázek shrne ústně i písemně 
hlavní informace; 

EGS – Evropa a svět nás 
zajímá (rodinné 
příběhy, zážitky a 
zkušenosti z cestování); 
Objevujeme Evropu a svět 
(styl života 
v evropských rodinách) 
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promluvy i 
konverzace. 
 
Vyžádá si 
jednoduchou 
informaci.  

 
Zeptá se na popis cesty, na vhodný typ 
dopravy a na časové údaje. 

 

Interaktivní řečové dovednosti 

Jednoduchým 
způsobem se domluví 
v běžných 
každodenních 
situacích.  

 

Omluví se, odpoví na omluvu, vyjádří 
souhlas a nesouhlas, adekvátně reaguje 
v každodenních situacích, požádá 
kamaráda o pomoc a pomoc nabídne. 
 

OSV – Sociální rozvoj – 
Komunikace (vedení 
dialogu, jeho pravidla a 
řízení, typy dialogu); 
Mezilidské vztahy (péče o 
dobré vztahy, empatie, 
pohled na svět očima 
druhého) 

 
Stupeň druhý, období třetí, ročník osmý 
 

Očekávané výstupy 
z RVPZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Receptivní řečové dovednosti 

Čte nahlas plynule a 
foneticky správně 
texty přiměřeného 
rozsahu. 
 
Rozumí obsahu 
jednoduchých textů v 
učebnicích a obsahu 
autentických 
materiálů s využitím 
vizuální opory, v 
textech vyhledá 
známé výrazy, fráze 
a odpovědi na otázky.  
 
Rozumí jednoduché 
a zřetelně 

Při čtení nahlas užívá správné frázování, 
slovní a větný přízvuk, výšku a sílu hlasu, 
tempo řeči pro zajištění plynulosti čtení. 
 
 
Vystihne hlavní myšlenky čteného textu 
přiměřeného rozsahu, v textu nalezne 
odpovědi na otázky, při práci s textem 
nalezne podstatnou informaci a 
specifickou informaci. 
 
 
 
 
 
Rozumí jednoduché konverzaci na 
každodenní téma, rozumí pomalu 

Typy textů: 
Omluva, žádost, prosba 
Poděkování a reakce na 
poděkování 
Navrhování, přijímání a 
odmítání návrhů 
Písně 
Jednoduché ilustrované 
příběhy, komiksy 
Zjednodušená literární díla 
Rozhovor 
Popis 
Jednoduché vyprávění 
 
 
Tematické okruhy: 
Cestování 

 
EV – Lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí (ochrana přírody 
a kulturních památek, 
význam ochrany) 
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vyslovované 
promluvě a 

konverzaci. 
 
Odvodí 
pravděpodobný 
význam nových slov 
z kontextu textu. 
 
Používá dvojjazyčný 
slovník, vyhledá 
informaci nebo 
význam slova ve 
vhodném 
výkladovém 
slovníku. 

pronášenému projevu na běžné téma. 
 
 
 
Odhadne význam nových a neznámých 
slov a frází v přiměřeně obtížném textu a 
z kontextu. 
 
Využívá slovníkové příručky, cizojazyčný 
i výkladový slovník v tištěné i elektronické 
podobě. 
 

Volný čas 
Hudba a film 
Divadlo 
Škola a pravidla školy v 
různých zemích 
Zaměstnání 
Přátelství 
Rodinné vztahy 
Rodokmen 
Zdraví a zdravý životní styl 
 
Jazykové prostředky: 
Člen určitý a neurčitý 
Neurčitá zájmena 
Přítomný čas prostý 
Minulý čas průběhový 
Vyjadřování modality pomocí 
„should/shouldn’t“ 
Trpný rod 
Podmínkové věty 
Neurčitá příslovce 
Stupňování příslovcí 
Spojky „and, but, because, 
while, if“ 
Druhy vět podle postoje 
mluvčího 
Slovní a větný přízvuk 
Výslovnost všech hlásek a 
slovních spojení 
Pravopisné změny při tvorbě 
mluvnických tvarů  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozšiřující učivo: 
- rodinný život 
- oblíbená země či město 
- život v budoucnosti a 
minulosti 
 
 
 
Rozšiřující učivo: 
- hlavní města evropských 
zemí 
- slavní Britové 
- světové osobnosti  
 
 

Produktivní řečové dovednosti 

Sestaví jednoduché 
(ústní i písemné) 
sdělení týkající se 
situací souvisejících s 
životem v rodině, 
škole a probíranými 
tematickými okruhy.  
 
 
Písemně, gramaticky 
správně tvoří a 
obměňuje jednoduché 
věty a krátké texty. 
 
Stručně reprodukuje 
obsah přiměřeně 
obtížného textu, 
promluvy i 
konverzace. 
 
Vyžádá si 
jednoduchou 

Ústně i písemně předá základní 
informace o sobě, své rodině a škole, 
napíše jednoduchý text o svém 
oblíbeném filmu, hudbě a knize, v 
samostatném ústním projevu mluví o 
každodenních tématech, aktivně se 
účastní rozhovoru a diskuse o 
každodenních tématech. 
 
Svými slovy vypráví jednoduchý příběh.  
 
 
 
Samostatně shrne obsah mluveného či 
čteného textu. 
 
 
 
 
Ústně sestaví otázku, žádost, prosbu. 

 
VDO – Občanská 
společnost a škola (škola 
jako model otevřeného 
partnerství) 
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informaci.  
 

 
ČJ: 
Dodržování zásad 
komunikace. Napsání 
životopisu. 
Rozšiřující učivo: 
- popis cesty s mapou, popis 
města 
- známá osobnost 
- dopis o oblíbených 
volnočasových činnostech 

Interaktivní řečové dovednosti 

Jednoduchým 
způsobem se domluví 
v běžných 
každodenních 
situacích.  

 

Zahájí, udrží a ukončí jednoduchý 
rozhovor na známé téma, jednoduše se 
domluví v reálných situacích, např. v 
obchodě, na nádraží, na poště a v 
restauraci, u lékaře, jednoduchým 
způsobem se vyjádří o současné situaci, 
věcech minulých a budoucích, rozlišuje 
a používá druhy vět podle postoje 
mluvčího. 

OSV – Sociální rozvoj – 
Komunikace (vedení 
dialogu, jeho pravidla a 
řízení, typy dialogu); 
Mezilidské vztahy (péče o 
dobré vztahy, empatie, 
pohled na svět očima 
druhého 

 
Stupeň druhý, období třetí, ročník devátý 
 

Očekávané výstupy 
z RVPZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Receptivní řečové dovednosti 

Čte nahlas plynule a 
foneticky správně 
texty přiměřeného 
rozsahu. 
 
Rozumí obsahu 
jednoduchých textů v 
učebnicích a obsahu 

autentických 
materiálů s využitím 

vizuální opory, v 
textech vyhledá 
známé výrazy, fráze 
a odpovědi na otázky.  
 
Rozumí jednoduché 
a zřetelně 
vyslovované 
promluvě a 
konverzaci. 

Při výslovnosti užívá správné frázování, 
slovní a větný přízvuk, výšku a sílu hlasu, 
tempo řeči pro zajištění plynulosti 
promluvy přiměřeného rozsahu. 
 
Pracuje s textem přiměřeného rozsahu 
a vytvoří odpovědi na informace z textu, 
pracuje s různými typy textů, např. s 
vybraným adaptovaným literárním dílem, 
pracuje s autentickými materiály pro 

vyhledání a zpracování nových informací, 

například s internetem, encyklopedií apod. 
 
 
 
Rozumí jednoduché konverzaci a diskusi 
na každodenní téma, rozumí pomalu 
pronášenému projevu na specifické 
téma, rozlišuje formální a neformální 
promluvu či rozhovor. 

Typy textů: 
Formální a neformální žádost, 
zpráva 
Detailní popis 
osoby/věci/události 
Příkazy, zákazy a rady 
Referát o přečtené knize 
Písně 
Jednoduché ilustrované 
příběhy, komiksy 
Zjednodušená literární díla 
Omluva a reakce na omluvu 
Žádost o pomoc a službu 
 
Tematické okruhy: 
Volba povolání 
Móda a módní trendy 
Věci denní potřeby 
Pocity, nálady 
Vnitřní a vnější charakteristika 

 
 
 
 
 
OSV – Sociální rozvoj – 
Komunikace (otevřená 
pozitivní komunita) 
 
 
 

 
ČJ: 
Literární výchova – 
vedení čtenářského 
deníku. 
Rozlišení stylů a žánrů. 
 
 
M: 
Vyhodnocení grafem 
výsledků jazykového 
portfolia 
 
 
 
ČJ: 
Určování vybraných 
slovních druhů. 
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Odvodí 
pravděpodobný 
význam nových slov 
z kontextu textu. 
 
Používá dvojjazyčný 
slovník, vyhledá 
informaci nebo 
význam slova ve 
vhodném 
výkladovém 
slovníku. 

 
Rozumí podstatě ústního i písemného 
projevu na známé téma, který obsahuje 
neznámou slovní zásobu. 
 
Využívá různé slovníkové příručky, 
samostatně pracuje s dvojjazyčným 
výkladovým slovníkem. 
 
 

člověka 
Volný čas a sport 
Kultura 
Životní prostředí 
Problémy mládeže 
Různé stravovací návyky 
 
Jazykové prostředky: 
Člen určitý a neurčitý 
Pořadí rozvíjejících přídavných 
jmen 
Abstraktní podstatná jména 
Přítomný čas prostý a 
průběhový 
Předpřítomný čas s „for“ a 
„since“ 
Minulý čas prostý a 
průběhový 
Částice „too, enough“ 
Modální slovesa 
Plynulost projevu – 
frázování, větný přízvuk, 
výška a síla hlasu, tempo 
řeči 
Fonetická transkripce 
Pravopis – pravidla 
interpunkce  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozšiřující učivo: 
- škola, její pravidla a vztahy 
ve škole 
- biografie blízké osobnosti 
- esej o oblíbených 
volnočasových aktivitách 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ČJ: 
Užívání jazyka a 
nonverbální komunikace s 
ohledem na situaci (popis 
cesty, doporučení…). 
 
Rozšiřující učivo: 

Produktivní řečové dovednosti 

Sestaví jednoduché 
(ústní i písemné) 
sdělení týkající se 
situací souvisejících s 
životem v rodině, 
škole a probíranými 
tematickými okruhy.  
 
 
Písemně, gramaticky 
správně tvoří a 
obměňuje jednoduché 
věty a krátké texty. 
 
Stručně reprodukuje 
obsah přiměřeně 
obtížného textu, 
promluvy i 
konverzace. 
 
Vyžádá si 
jednoduchou 
informaci.  
 

Ústně i písemně předá jednoduché 
informace o tématech z daných 
tematických okruhů, sestaví souvislý, 
přiměřeně dlouhý text na známá témata, 
v samostatném ústním projevu a 
konverzaci sdělí informace o sobě, 
blízkých a známých lidech. 
 
Při nedostatku známé slovní zásoby se 
vyjádří za použití jiných lexikálních 
prostředků. 
 
 
Obsah přiměřeně obtížného textu, 
promluvy či konverzace shrnuje různými 
způsoby.  
 
 
V reálných situacích si vyžádá informaci 
a při neporozumění klade doplňující 
otázky.  
 
 

 
MKV – Multikulturalita 
(význam užívání cizího 
jazyka jako nástroje k 
dorozumívání) 
 
OSV – Osobnostní rozvoj – 
Sebepoznání 
a  sebepojetí  (Já jako 
zdroj informací o sobě, 
druzí jako zdroj informací 
o mě) 

Interaktivní řečové dovednosti 
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Jednoduchým 
způsobem se domluví 
v běžných 
každodenních 
situacích.  

Vyjadřuje se o současných a minulých 
hypotetických situacích, adekvátně 
reaguje ve formálních i neformálních 
situacích, např. v obchodě, ve škole, v 
hovoru s kamarádem, aktivně diskutuje 
na známé téma a vyjadřuje svůj názor. 

OSV – Sociální rozvoj – 
Komunikace (vedení 
dialogu, pravidla a řízení, 
typy dialogu); Mezilidské 
vztahy (péče o dobré 
vztahy, empatie, pohled na 
svět očima druhého) 

- volný čas teenagerů v ČR 
a ve světě 
- vynálezy, známí vynálezci 

 
 

 

 

5.1.5.  Další cizí jazyk – Německý jazyk 
 
5.1.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
Obsahové, časové a organizační vymezení 
Vyučovací předmět Německý jazyk se vyučuje v 7. – 9. ročníku: 

v 7. až 9. ročníku  – 2 hodiny týdně 
 
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Německý jazyk: 

• přispívá k chápání a objevování skutečností  
• poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v rámci Evropy a světa 
• snižuje jazykové bariéry 
• umožňuje poznávat život lidí a kulturní tradice  
• prohlubuje mezinárodní porozumění 
• získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu 
• osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností k aktivnímu využití účinné komunikace v cizím jazyce 
• získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty v daném cizím jazyce 
• porozumění přiměřeně (jazykově, obsahově, rozsahem) náročnému ústnímu sdělení na úrovni osvojených znalostí 
• poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledání nejdůležitějších informací o zemích studovaného jazyka a k práci s nimi 
• pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování vzájemného porozumění mezi zeměmi, respektu a tolerance k odlišným 

kulturním hodnotám jiných národů 
Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykovou možnost pro komunikaci žáků v Evropě.  
Ve vyučovací hodině: kromě výkladu, poslechu, četby, procvičování gramatiky, dialogů, reprodukce textu v písemné a ústní formě, je kladen důraz i na 

samostatnou práci žáků, práci se slovníkem a jiné vyhledávání informací. Součástí vyučování jsou hry, soutěže, recitace, zpěv, výukové programy na PC a 
různé zajímavé krátkodobé projekty. 
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Strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
• vyhledávání 
• sebehodnocení 
• porozumění textu 
• práce s chybou 

 
Klíčové kompetence žáků 
Kompetence k učení 
 Učitel 

- vede žáky k ověřování výsledků 
- zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace 

  
 Žák 

- vybírá a využívá vhodné způsoby a metody pro efektivní učení 
- propojuje získané poznatky do širších celků 
- poznává smysl a cíl učení 
 

Kompetence k řešení problémů 
 Učitel 

- klade vhodné otázky 
- umožní volný přístup k informačním zdrojům 

 Žák 
- je schopen pochopit problém 
- umí vyhledat vhodné informace 

 
Kompetence komunikativní 
 Učitel 

- vede žáky k výstižnému a souvislému projevu 
- vytváření příležitostí pro komunikaci mezi žáky 
- vedení žáků k aktivitám vykonávaným individuálně, ve dvojicích,… 

 Žák 
- žáci komunikují na odpovídající úrovni 
- žáci umí naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat 

 
Kompetence sociální a personální 
 Učitel 

- hodnocení žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok 
- vedení žáků k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti 
- podněcování žáků k argumentaci 
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Žák 
- žáci spolupracují ve skupině 
- žáci se podílejí na utváření příjemné atmosféry v týmu 
- žáci jsou schopni sebekontroly 

 
Kompetence občanské 
 Učitel 

- vedení žáků k prezentaci jejich myšlenek a názorů 
- vedení žáků k diskusi 
- vedení žáků ke vzájemnému naslouchání si 

  
  
 Žák 

- žáci respektují názory ostatních 
- žáci se umí zodpovědně rozhodnout podle dané situace 

 
Kompetence pracovní 
 Učitel 

- napomáhání při cestě ke správnému řešení 
- zohledňování rozdílů ve znalostech a pracovním tempu žáků 

 Žák 
- žáci jsou schopni efektivně organizovat svou práci 

 

5.1.5.2. Učební osnovy – Německý jazyk 
 
Stupeň druhý, období třetí, ročník sedmý 
 

Očekávané výstupy 
z RVPZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Receptivní řečové dovednosti 

Čte nahlas plynule a 
foneticky správně texty 
přiměřeného rozsahu. 
 
Rozumí obsahu 
jednoduchých textů v 
učebnicích a obsahu 

Opakuje foneticky správně. 
Čte podle obrázků 
Opakuje repliky. 
Čte oznamovací větu. 
Čte tázací větu. 
Rozumí základním příkazům. 
Říká zpaměti. 

Úvodní audioorální kurz 
Přítomný čas slovesa 
heiβen v 1. a 2. osobě 
singuláru. 
Jednoduchá oznamovací věta. 
Otázka doplňovací s Wer?, Wie? 
Číslovky do 20 

 
OSV-komunikace 
 
 
 
EGS- Evropa a svět 
nás zajímá - pomáhá 
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autentických materiálů 
s využitím vizuální opory, v 
textech vyhledá známé 
výrazy, fráze a odpovědi na 
otázky.  
 
Rozumí jednoduché a 
zřetelně vyslovované 
promluvě a konverzaci. 
 
Odvodí pravděpodobný 
význam nových slov z 
kontextu textu. 
 
 
Používá dvojjazyčný 
slovník, vyhledá informaci 
nebo význam slova ve 
vhodném výkladovém 
slovníku. 

Učí se psát správně. 
Chápe prakticky gramatiku. 
 
 
 
 

Zahlenspiel 
Pozdravy Hallo, Leute, Guten 
Tag 
3. osoba singuláru a plurálu 
sloves heiβen a sein 
3. osoba osobních zájmen 
singuláru a plurálu 
Určitý člen der, die/die(plurál) 
Předložka von 
Přivlastňovací zájmena 
mein/meine, dein/deine 
Projekt Meine Familie 
Přítomný čas 1. a 2. osoby 
singuláru slovesa haben 
Zdvořilostní forma Sie 
Číslovky 21-1000 
Přítomný čas probraných 
pravidelných sloves 
Přítomný čas pomocných sloves 
Otázka zjišťovací, doplňovací 
Tázací zájmena Wer, Wie, Wo, 
Wie alt? 
Německá města, světové strany 
Porozumění slyšenému 
textu-krátké interview 
Porozumění psanému textu – 
jednoduchá sdělení o sobě 
Psaní jednoduchých 
oznamovacích vět a otázek 
zjišťovacích a doplňovacích 
Krátké dialogy na probraná 
témata, vyprávění o sobě  
Souhrnné opakování dosud 
probrané gramatiky 
Hledání neznámých výrazů ve 
slovníku 

překonávat stereotypy 
a předsudky, kultivuje 
postoje k Evropě jako 
k širší oblasti 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z - Evropa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produktivní řečové dovednosti 

Sestaví jednoduché (ústní i 
písemné) sdělení týkající se 
situací souvisejících s 
životem v rodině, škole a 
probíranými tematickými 
okruhy.  
 
Písemně, gramaticky 
správně tvoří a obměňuje 
jednoduché věty a krátké 
texty. 
 
Stručně reprodukuje obsah 
přiměřeně obtížného textu, 
promluvy i konverzace. 
 
Vyžádá si jednoduchou 
informaci.  

Tvoří rozhovory na téma rodina a 
sourozenci. 
Čte foneticky správně dialogy. 
Překládá správně jednoduché věty. 
Doplňuje správné tvary. 
Rozeznává známá slova. 
Sestaví jednoduché věty se vztahem 
k osvojovaným tématům. 
Vytvoří odpověď na otázku. 
Sestaví gramaticky a formálně 
správně jednoduché písemné 
sdělení. 
 

OSV-komunikace 
 
EGS- objevujeme 
Evropu a svět - 
přispívá 
k porozumění, 
schopnosti a nadání 
sociálních a kulturních 
odlišností mezi národy 
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Interaktivní řečové dovednosti 

Jednoduchým způsobem se 
domluví v běžných 
každodenních situacích.  

 

Vyhledá v jednoduchém textu 
potřebnou informaci. 
Reprodukuje ústně a písemně obsah 
jednoduché konverzace, pozdraví, 
rozloučí se. 
Rozpozná jednoduchou a zřetelně 
vyslovovanou konverzaci. 

OSV-komunikace 

 
Stupeň druhý, období třetí, ročník osmý 
 

Očekávané výstupy 
z RVPZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Receptivní řečové dovednosti 

Čte nahlas plynule a 
foneticky správně texty 
přiměřeného rozsahu. 
 
Rozumí obsahu 
jednoduchých textů v 
učebnicích a obsahu 
autentických materiálů 
s využitím vizuální opory, v 
textech vyhledá známé 
výrazy, fráze a odpovědi na 
otázky.  
 
Rozumí jednoduché a 
zřetelně vyslovované 
promluvě a konverzaci. 
 
Odvodí pravděpodobný 
význam nových slov z 
kontextu textu. 
 
 
Používá dvojjazyčný 
slovník, vyhledá informaci 

Vyhledává neznámá slovíčka a fráze 
z textů ve slovníku. 
Čte plynule. 
Překládá. 
Tvoří jednoduché rozhovory k 
danému 
Tématu. 
Umí a používá slovní zásobu 
k danému tématu. 
Pracuje s textem, kterému rozumí. 
Vyhledává v článcích zadaná témata. 
Rozumí a reaguje správně na 
slyšený text. 
Čte jednoduché texty 
s porozuměním. 
Formuluje jednoduché otázky 
doplňovací a zjišťovací a dokáže na 
ně odpovědět. 
Časuje probraná nepravidelná, 
pomocná a způsobová slovesa. 
Používá dosud probrané předložky. 
Čte jednoduché texty s 
porozuměním, k danému textu 
dokáže vymyslet jednoduché otázky 

Určitý a neurčitý člen 
Zápor kein a nicht 
Otázka doplňovací s Was 
Ukazovací zájmeno das 
Tématický okruh slovíček k 
bydlení 
Podmiňovací způsob slovesa 
mögen v přítomnosti 
Osobní zájmena ich, du, sie - 
plurál ve 3. pádě 
Texty a slovní zásoba na téma 
Ein Besuch 
Tvary způsobového slovesa 
mögen 
Přítomný čas slovesa haben 
4. pád podstatných jmen se 
členem určitým i neurčitým 
Množné číslo podstatných jmen 
označující názvy zvířat 
Rozhovor na téma Magst du 
Tiere? 
Přítomný čas slovesa sprechen 
Názvy států a jazyků Evropy 
Otázka s Woher a odpověď 

 
OSV-komunikace 
 
 
EGS- Evropa a svět 
nás zajímá - pomáhá 
překonávat stereotypy 
a předsudky, kultivuje 
postoje k Evropě jako 
k širší oblasti 
 
EGS- objevujeme 
Evropu a svět - 
přispívá 
k porozumění, 
schopnosti a nadání 
sociálních a kulturních 
odlišností mezi národy 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z - státy 
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nebo význam slova ve 
vhodném výkladovém 
slovníku. 

a odpovědět na ně. 
Pracuje s dosud probranou slovní 
zásobou. 
 
 
 

Předložka aus 
Názvy států 
Hra se stavbou vět 
Interview k danému tématu 
Porozumění slyšenému textu 
Odpovědi na otázky týkající se 
slyšeného textu 
Porozumění čteného textu 
Reprodukce textu jednoduchými 
větami 
Otázky k textu 
Tvorba jednoduchých dialogů 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produktivní řečové dovednosti 

Sestaví jednoduché (ústní i 
písemné) sdělení týkající se 
situací souvisejících s 
životem v rodině, škole a 
probíranými tematickými 
okruhy.  
 
Písemně, gramaticky 
správně tvoří a obměňuje 
jednoduché věty a krátké 
texty. 
 
Stručně reprodukuje obsah 
přiměřeně obtížného textu, 
promluvy i konverzace. 
 
Vyžádá si jednoduchou 
informaci.  

Vytváří rozhovory související 
s probíranými tématy. 
Rozhoduje o správnosti přečtených 
textů. 
Pracuje s dosud probranou slovní 
zásobou. 
Tvoří jednoduché rozhovory. 
Reprodukuje text vlastními slovy. 
Napíše jednoduchý text k danému 
tématu a odříká jej. 
 

OSV-komunikace 

Interaktivní řečové dovednosti 

Jednoduchým způsobem se 
domluví v běžných 
každodenních situacích.  

 

Popíše obrázky.  
Doplňuje věty. 
Používá známá fakta z minulých 
článků. 
Doplňuje rozhovory. 
Povídá si. 
Vymýšlí odpovědi. 
Hraje hry podle zadání. 

OSV-komunikace 
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Stupeň druhý, období třetí, ročník devátý 
 

Očekávané výstupy 
z RVPZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Receptivní řečové dovednosti 

Čte nahlas plynule a 
foneticky správně texty 
přiměřeného rozsahu. 
 
Rozumí obsahu 
jednoduchých textů v 
učebnicích a obsahu 
autentických materiálů 

s využitím vizuální opory, v 
textech vyhledá známé 
výrazy, fráze a odpovědi na 
otázky.  
 
Rozumí jednoduché a 
zřetelně vyslovované 
promluvě a konverzaci. 
 
Odvodí pravděpodobný 
význam nových slov z 
kontextu textu. 
 
 
Používá dvojjazyčný 
slovník, vyhledá informaci 
nebo význam slova ve 
vhodném výkladovém 
slovníku. 

Rozezná sloveso, podstatné jméno, 
osobní zájmeno, probrané předložky. 
Pracuje s dosud probranými 
nepravidelnými slovesy. 
Tvoří rozhovory k danému tématu. 
Umí a používá probrané vazby a 
fráze. 
Pracuje s osobními zájmeny. 
Umí a používá časové údaje. 
Rozumí základním příkazům. 
Chápe prakticky gramatiku. 
Pracuje s časovými předložkami. 
Správně reaguje na otázky ke 
slyšenému textu. 
 
 

Přítomný čas sloves essen, 
nehmen 
4. pád se členem neurčitým 
Zápor kein v 1. a 4. pádě 
Práce s texty na téma Essen, 
Getränke 
Rozhovory k danému tématu 
Přítomný čas sloves brauchen, 
finden 
4. pád podstatných jmen se 
členem určitým 
Množné číslo podstatných jmen 
Příslovečné určení času 
Přítomný čas slovesa sehen 
Vazba Es gibt 
4. pád osobních zájmen ve 3. 
osobě singuláru a plurálu 
Časové údaje 
Otázka s Wann?, Um wie viel 
Uhr? 
Složená slova 
Rozhovory k probíranému tématu 
Přítomný čas nepravidelného 
slovesa fahren 
Slovesa s odlučitelnou 
předponou 
Otázka s  Wohin? 
Předložka in se 4. pádem 
Časové předložky am, um 
Otázka s  Wann? Wie lange? 
Mein Tagesplan, Mein 
Wochenplan 
Porozumění slyšenému textu – 

 
 
OSV-komunikace 
 
OSV- kreativita, 
poznávání lidí, 
mezilidské vztahy, 
praktická etika 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VZ- výživa, člověk a 
zdraví 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produktivní řečové dovednosti 

Sestaví jednoduché (ústní i 
písemné) sdělení týkající se 
situací souvisejících s 
životem v rodině, škole a 
probíranými tematickými 

Napíše mail k tématu Schule. 
Odpoví na mail. 
Umí a používá probrané vazby a 
fráze.  
Tvoří rozhovory k danému tématu. 

OSV-komunikace 
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okruhy.  
 
Písemně, gramaticky 
správně tvoří a obměňuje 
jednoduché věty a krátké 
texty. 
 
Stručně reprodukuje obsah 
přiměřeně obtížného textu, 
promluvy i konverzace. 
 
Vyžádá si jednoduchou 
informaci.  

Reprodukuje jednoduchý text. 
Ústně i písemně sestaví svůj denní a 
týdenní harmonogram. 
Tvoří otázky zjišťovací. 
Používá časové údaje. 
Tvoří otázky k psanému textu. 
 

krátká interwiew, otázky- Was 
stimmt? 
Práce s texty – časové údaje, 
anketa na téma Fernsehen 
Napsat E-mail 
Krátké rozhovory 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interaktivní řečové dovednosti 

Jednoduchým způsobem se 
domluví v běžných 
každodenních situacích.  

 

Formuluje otázky týkající se jídla a 
nápojů, dokáže si o ně říct. 
Dokáže se zeptat na cenu v 
souvislosti 
s dosud probranou slovní zásobou. 
Tvoří rozhovory, ve kterých si smluví 
schůzku s kamarády i dospělými. 

OSV-komunikace 

 
5.2. Matematika a její aplikace 

 

5.2.1.  Charakteristika vzdělávací oblasti 
 

Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a 
pro užití matematiky v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. 
Pro tuto svoji nezastupitelnou roli prolíná celým základním vzděláváním a vytváří předpoklady pro další úspěšné studium. 

Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si 
postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití. 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tematické okruhy. V tematickém okruhu Čísla a početní operace na 
prvním stupni, na který navazuje a dále ho prohlubuje na druhém stupni tematický okruh Číslo a proměnná, si žáci osvojují aritmetické operace v jejich třech 
složkách: dovednost provádět operaci, algoritmické porozumění (proč je operace prováděna předloženým postupem) a významové porozumění (umět operaci 
propojit s reálnou situací). Učí se získávat číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním. Seznamují se s pojmem proměnná a s její rolí 
při matematizaci reálných situací. 

V dalším tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty žáci rozpoznávají určité typy změn a závislostí, které jsou projevem běžných jevů reálného 
světa, a seznamují se s jejich reprezentacemi. Uvědomují si změny a závislosti známých jevů, docházejí k pochopení, že změnou může být růst i pokles a že 
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změna může mít také nulovou hodnotu. Tyto změny a závislosti žáci analyzují z tabulek, diagramů a grafů, v jednoduchých případech je konstruují a vyjadřují 
matematickým předpisem nebo je podle možností modelují s využitím vhodného počítačového software nebo grafických kalkulátorů. Zkoumání těchto 
závislostí směřuje k pochopení pojmu funkce. 

V tematickém okruhu Geometrie v rovině a v prostoru žáci určují a znázorňují geometrické útvary a geometricky modelují reálné situace, hledají 
podobnosti a odlišnosti útvarů, které se vyskytují všude kolem nás, uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině (resp. v prostoru), učí se porovnávat, 
odhadovat, měřit délku, velikost úhlu, obvod a obsah (resp. povrch a objem), zdokonalovat svůj grafický projev. Zkoumání tvaru a prostoru vede žáky k řešení 
polohových a metrických úloh a problémů, které vycházejí z běžných životních situací. 

Důležitou součástí matematického vzdělávání jsou Nestandardní aplikační úlohy a problémy, jejichž řešení může být do značné míry nezávislé na 
znalostech a dovednostech školské matematiky, ale při němž je nutné uplatnit logické myšlení. Tyto úlohy by měly prolínat všemi tematickými okruhy 
v průběhu celého základního vzdělávání. Žáci se učí řešit problémové situace a úlohy z běžného života, pochopit a analyzovat problém, utřídit údaje a 
podmínky, provádět situační náčrty, řešit optimalizační úlohy. Řešení logických úloh, jejichž obtížnost je závislá na míře rozumové vyspělosti žáků, posiluje 
vědomí žáka ve vlastní schopnosti logického uvažování a může podchytit i ty žáky, kteří jsou v matematice méně úspěšní. 

Žáci se učí využívat prostředky výpočetní techniky (především kalkulátory, vhodný počítačový software, určité typy výukových programů) a používat 
některé další pomůcky, což umožňuje přístup k matematice i žákům, kteří mají nedostatky v numerickém počítání a v rýsovacích technikách. Zdokonalují se 
rovněž v samostatné a kritické práci se zdroji informací. 
 

5.2.2. Cílové zaměření vzdělávací oblasti: 
 
Vzdělávání v oblasti směřuje k: 

 využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech - odhady, měření a porovnávání velikostí a vzdáleností, orientace  
 rozvíjení paměti žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si nezbytných matematických vzorců a algoritmů  
 rozvíjení kombinatorického a logického myšlení, ke kritickému usuzování a srozumitelné a věcné argumentaci prostřednictvím řešení matematických 

problémů  
 rozvíjení abstraktního a exaktního myšlení osvojováním si a využíváním základních matematických pojmů a vztahů, k poznávání jejich 

charakteristických vlastností a na základě těchto vlastností k určování a zařazování pojmů  
 vytváření zásoby matematických nástrojů (početních operací, algoritmů, metod řešení úloh) a k efektivnímu využívání osvojeného matematického 

aparátu  
 vnímání složitosti reálného světa a jeho porozumění; k rozvíjení zkušenosti s matematickým modelováním (matematizací reálných  situací), k 

vyhodnocování matematického modelu a hranic jeho použití; k poznání, že realita je složitější než její matematický model, že daný model může být 
vhodný pro různorodé situace a jedna situace může být vyjádřena různými modely  

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

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

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

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

5.2.3.1. Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň 
 
Obsahové, časové a organizační vymezení 
Předmět Matematika se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících. 

v 1. ročníku           - 4 hodiny týdně 
v 2. až 5. ročníku      - 5 hodin týdně 

 
Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy: 

• čísla a početní operace  
• osvojení aritmetických operací ve třech složkách  
• dovednost provádět operaci 
• algoritmické porozumění 
• významové porozumění 
• získávání číselných údajů, seznámení se s pojmem proměnná 
• závislosti, vztahy a práce s daty 
• rozpoznávání a uvědomění si určitých typů změn a závislostí, jejich analyzování z tabulek, diagramů a grafů  
• geometrie v rovině a prostoru 
• určování a znázorňování geometrických útvarů a modelování reálných situací, zkoumání tvarů a prostoru 
• nestandardní aplikační úlohy a problémy 
• uplatňování logického myšlení, řešení problémových situací a úloh z běžného života 

 
Formy realizace 
Žáci z každého ročníku pracují během vyučovací hodiny ve třídě nebo v počítačové učebně a využívají k učení různé formy práce.Během hodiny učitel a žáci 
používají všechny dostupné vyučovací pomůcky. 
 
Strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

• výklad 
• poznávání 
• samostatná práce 
• sebehodnocení 

 
Klíčové kompetence žáků 
Kompetence k učení 

Učitel 
- umožňuje žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků 
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- srozumitelně jim vysvětluje, co se mají naučit 
- stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu 
- vede žáky k ověřování výsledků 

Žák 
- učí se přesně a stručně vyjadřovat užíváním matematického jazyka včetně symboliky, prováděním rozborů a zápisů při řešení úloh a 

zdokonaluje grafický projev 
- rozvíjí abstraktní, exaktní, kombinatorické a logické myšlení k věcné a srozumitelné argumentaci 

 
Kompetence k řešení problémů 

Učitel 
- zajímá se o náměty, názory, zkušenosti žáků 
- klade otevřené otázky a vybízí žáky k pojmenování cíle činnosti 
- vede žáky k plánování úkolů a postupů 
- zařazuje metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům sami žáci 
- umožňuje, aby žáci v hodině pracovali s odbornou literaturou 
- podle potřeby žákům v činnostech pomáhá, pracuje s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení 
- dodává žákům sebedůvěru 

Žák 
- učí se rozvíjet důvěru ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k sebekontrole, k systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti 
- učí se provádět rozbor problémů a plánu řešení, odhadování výsledků, volbě správného postupu, vyhodnocování správností výsledků 

 
Kompetence komunikativní  

Učitel 
- zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 
- vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky 
- vede žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu  

Žák 
- učí se přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky 

 
Kompetence sociální a personální  

Učitel 
- umožňuje každému žákovi zažít úspěch 
- podněcuje žáky k argumentaci 
- hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok  

Žák 
- je veden ke kritickému usuzování, srozumitelné a věcné argumentaci prostřednictvím řešení matematických problémů,ke kolegiální radě a 

pomoci 
- učí se pracovat v týmu 
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Kompetence občanská  

Učitel 
- podle potřeby žákům v činnostech pomáhá a umožňuje jim, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky 

 
Žák                             

- při zpracovávání informací je veden ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení 
- učí se hodnotit svoji práci a práci ostatních 
- je veden k ohleduplnosti a taktu 
- učí se vnímat složitosti světa 

 
Kompetence pracovní 

Učitel 
- zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace z různých informačních zdrojů a které vyžadují využití poznatků z různých 

předmětů,  
- vede žáky ke správným způsobům užití vybavení, techniky a pomůcek 
- vytváří příležitosti k interpretaci různých textů, obrazových materiálů, grafů a jiných forem záznamů 

Žák 
- vytváří si zásoby matematických nástrojů pro řešení reálných situací v životě 
- učí se využívat matematické poznatky a dovednosti v praktických činnostech 
- má k dispozici vhodně přizpůsobené pracovní materiály 

 

5.2.3.2. Učební osnovy – Matematika – 1. stupeň 
 
Stupeň první, období první, ročník první 

 
Očekávané 
výstupy z RVPZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Číslo a početní operace 

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

Spočítá prvky daného souboru. 
Vytvoří skupinu s daným počtem prvků. 
Podle obrázku rozhodne o vztahu více, 
méně, porovnává soubory (i bez 
počítání). 
Využívá univerzální modely čísel. 
 
 

Přirozená čísla 1 – 20 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
OSV – rozvoj schopnosti 
poznávání 
 
 

ČJL - Psaní číslic a znaků. 
Orientace na stránce 
knihy, počet slabik. 
Čtení slovní úlohy s 
porozuměním.  
 
Rozšiřující učivo: 
Komutativnost sčítání, 
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Čte, zapisuje 
 a porovnává 
přirozená čísla do  
1 000, užívá a 
zapisuje vztah 
rovnosti a 
nerovnosti. 
 
Užívá lineární  
uspořádání; zobrazí 
číslo na číselné ose  
 
Provádí zpaměti 
jednoduché početní 
operace s 
přirozenými čísly. 
 
Řeší a tvoří úlohy, 
ve kterých aplikuje 
a modeluje 
osvojené početní 
operace. 

Napíše a přečte číslice; doplní chybějící 
čísla v řadě. 
Porovnává čísla, používá znaky rovnosti 
a nerovnosti, řeší slovní úlohy s 
porovnáváním čísel. 
 
 
 
Využívá číselnou osu, orientuje se na ní, 
zobrazí na ní číslo. 
Správně používá pojmy před, za, hned 
před, hned za, mezi. 
 
Sčítá a odčítá zpaměti bez přechodu přes 
desítku. 
 
Řeší a tvoří slovní úlohy s využitím 
sčítání a odčítání bez přechodu přes 
desítku; řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí 
ke vztahu „o x více (méně)“. 

Číslice 0 – 9, čísla 0 – 20 
Znaky < , >, = 
 
 
 
 
 
 
Číselná osa 
 
 
 
 
Číselný obor  0 – 10, 10 – 20. 
 
 
Práce s textem slovní úlohy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EV – Vztah člověka k 
prostředí (náš životní styl – 
spotřeba věcí v rodině, 
škole) 

sčítání a odčítání  
s přechodem přes desítku. 
 
Další náměty do výuky: 
Praktické úkoly  
s využitím základních 
jednotek délky, 
propedeutika zlomku, vztah 
části a celku. 

Závislost, vztahy a práce s daty 

Orientuje se v čase, 
provádí jednoduché 
převody jednotek 
času. 
 
Popisuje 
jednoduché 
závislosti z 
praktického života.  
 
Doplňuje tabulky, 
schémata, 
posloupnosti čísel  

Čte a nastavuje celé hodiny; orientuje se 
ve struktuře času. 
 
 
 
Zaznamenává jednoduché situace 
související s časem pomocí tabulek a 
schémat. 
 
Doplní zadanou tabulku. 
Orientuje se v jednoduchých 
schématech. 
 
 
 

Struktura času: hodina, den, 
týden, měsíc, rok. 
 
 
 
Tabulky a schémata. 
 
 
 
 

OSV – rozvoj schopnosti 
poznávání 
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Geometrie v rovině a prostoru 

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

Porovnává velikost 
útvarů, měří a 
odhaduje délku 
úsečky. 

Rozezná, pojmenuje a načrtne základní 
rovinné útvary, uvede příklady těchto 
útvarů ve svém okolí. 
Rozezná a pojmenuje základní tělesa, 
uvede příklady těchto těles ve svém 
okolí. 
Orientuje se v prostoru, užívá prostorové 
pojmy. 
Pomocí stavebnic modeluje rovinné i 
prostorové útvary. 
 

Porovná rovinné útvary stejného typu 
podle velikosti. 
Porovná tělesa stejného typu podle 
velikosti. 
Odhaduje a srovnává délky úseček s 
využitím pomůcek. 

Rovinné útvary: čtverec, 
obdélník, trojúhelník, kruh 
Tělesa: krychle, kvádr, koule, 
válec 
Orientace v prostoru: před, 
za, vpravo, vlevo, nahoře, 
dole 
 
 
 
 
 

Porovnávání: větší, menší, 
stejný, nižší, vyšší. 
Délka úsečky, poměřování 
úseček 

OSV – rozvoj schopnosti 
poznávání 

ČJL -  Vyjádření jednoduché 
prostorové orientace (např. 
procházkou po čtvercové 
síti). 
 
Rozšiřující učivo: 
prostředí sirkových obrazců 
- plán krychlové stavby při 
sestavo- vání prostorového 
útvaru složeného  
z jednotkových krychlí 
Další náměty do výuky: 
- skládání origami 
- parketování daných 
obdélníků 

 
Stupeň první, období první, ročník druhý 
 

Očekávané 
výstupy z RVPZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Číslo a početní operace 

Používá přirozená 
čísla k modelování 
reálných situací, 
počítá předměty v 
daném souboru, 
vytváří soubory s 
daným počtem 
prvků. 
 
 
Čte, zapisuje a 
porovnává 
přirozená čísla do  
1 000, užívá a 

Používá přirozená čísla k modelování 
situací běžného života. 
Samostatně pracuje s univerzálními 
modely přirozených čísel. 
 
 
 
 
 
 
Zapisuje a čte čísla v daném oboru; 
počítá po jednotkách a desítkách, 
rozliší sudá a lichá čísla. 
Porovnává čísla, chápe rovnost a 

Přirozená čísla 1 – 100 
Počítání s penězi 
Peníze: způsoby placení 
 
 
 
 
 
 
 
Číselný obor 0 – 100 
Lichá a sudá čísla 
 
 

 
 
OSV – rozvoj schopnosti 
poznávání 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČJL - Orientace v textu, práce 
s knihou, čtení s 
porozuměním, věta 
oznamovací a tázací, 
odpověď na otázku. 
 
Rozšiřující učivo: 
komutativnost sčítání při 
pamětném i písemném 
počítání 
grafické znázornění slovních 
úloh 
 
Další náměty do výuky: 
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zapisuje vztah 
rovnosti a 
nerovnosti. 
 
Užívá lineární 
uspořádání; zobrazí 
číslo na číselné ose. 
 
Provádí zpaměti 
jednoduché početní 
operace s 
přirozenými čísly.  
 
 
 
 
 
 
 
Řeší a tvoří úlohy, 
ve kterých aplikuje 
a modeluje 
osvojené početní 
operace. 

nerovnost i v různých významových 
kontextech (délka, čas, peníze). 
 
 
Zobrazí číslo na číselné ose. 
Využívá číselnou osu k porovnání čísel. 
 
 
Orientuje se v zápisu desítkové 
soustavy, sčítá a odčítá zpaměti 
dvojciferné číslo s jednociferným i 
dvojciferným číslem s přechodem 
násobků deseti. 
Násobí zpaměti formou opakovaného 
sčítání i pomocí násobilky, dělí zpaměti v 
oboru osvojených násobilek. 
 
 
 
Řeší a tvoří slovní úlohy na sčítání a 
odčítání, násobení a dělení. 
Řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí ke 
vztahu „o x více (méně)“. 

 
 
 
 
Řád jednotek a desítek 
 
 
 
Násobilka 2, 3, 4, 5, 10 
Součet a rozdíl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategie řešení úloh z 
běžného života 

 
EV – Vztah člověka k 
prostředí (náš životní styl 
– spotřeba věcí, množství 
odpadu ve spojení s „o x 
více (méně)“) 

propedeutika zlomků, 
význam slov polovina, 
čtvrtina, třetina 
modelování násobení a 
dělení na různých 
souborech 
 
Poznámka: 
Učitel používá pojmy: 
sčítanec, menšenec, 
menšitel, činitel, součin, 
dělenec, dělitel, podíl, 
záměna činitelů. 

Závislost, vztahy a práce s daty 

Orientuje se v čase, 
provádí jednoduché 
převody jednotek 
času.  
 
Popisuje 
jednoduché 
závislosti z 
praktického života. 
 
Doplňuje tabulky, 
schémata, 
posloupnosti čísel.  

Čte časové údaje na různých typech 
hodin, orientuje se v kalendáři. 
Sleduje různé časové intervaly. 
Používá vhodně časové jednotky a 
provádí jednoduché převody mezi nimi. 
 
Zachycuje výsledky měření pomocí 
tabulek a schémat. 
Provádí odhady délky a množství. 
 
 
Navrhne a použije tabulku k organizaci 
údajů, třídí soubor objektů. 
 

Časové údaje: čtvrt hodiny, 
půl hodiny, tři čtvrtě hodiny, 
celá hodina 
 
 
 
Měření délky, hmotnosti, 
objemu 
Jednotky: centimetr, litr, 
kilogram 
 
Tabulková evidence zadaných 
údajů 

EGS – Evropa a svět nás 
zajímá (zážitky a 
zkušenosti z Evropy a 
světa – zkušenosti 
s časovými údaji při 
cestování); Objevujeme 
Evropu a svět (život 
Evropanů – odlišnosti při 
vážení a měření 
 
OSV – rozvoj schopnosti 
poznávání 

Rozšiřující učivo: 
časové tabulky 
Poznámka: 
Časové intervaly volí učitel 
z běžného života žáka, např. 
délka vyučovací hodiny, 
délka přestávky, délka 
spánku. 
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Geometrie v rovině a prostoru 

Rozezná, 
pojmenuje, 
vymodeluje a 
popíše základní 
rovinné útvary a 
jednoduchá tělesa; 
nachází v realitě 
jejich reprezentaci.  
 
Porovnává velikost 
útvarů, měří a 
odhaduje délku 
úsečky. 

Rozezná, pojmenuje a načrtne základní 
rovinné útvary, uvede příklady těchto 
útvarů ve svém okolí. 
Rozezná a pojmenuje základní tělesa, 
uvede příklady těchto těles ve svém 
okolí. 
Pomocí stavebnic modeluje rovinné a 
prostorové útvary podle zadání. 
 
Změří délku úsečky, používá jednotky 
délky; provádí odhad délky úsečky. 
 
 

Rovinné útvary: lomená 
čára, křivá čára, bod, 
úsečka, přímka, 
polopřímka 
Tělesa: kužel, jehlan 
 
 
 
 
Práce s pravítkem 
Jednotky délky: milimetr, 
centimetr, metr, kilometr 

OSV – rozvoj schopnosti 
poznávání 

 
Rozšiřující učivo: 
kružnice, hranol 
shodnost útvarů 
Další náměty do výuky: 
využití čtverečkovaného 
papíru 
využití počítačových 
programů pro matematiku 
na 1. stupni ZŠ 
 
 
 
 

 
Stupeň první, období druhé, ročník třetí 
 

Očekávané 
výstupy z RVPZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Číslo a početní operace 

Čte, zapisuje a 
porovnává 
přirozená čísla do  
1 000, užívá a 
zapisuje vztah 
rovnosti a 
nerovnosti.  
 
Užívá lineární 
uspořádání; zobrazí 
číslo na číselné 
ose.  
 
Provádí zpaměti 
jednoduché početní 
operace s 
přirozenými čísly.  

Zapisuje a čte čísla v daném oboru; 
počítá po jednotkách, po desítkách a 
stovkách, porovnává čísla. 
 
 
 
 
 
Zobrazí číslo na číselné ose a jejích 
úsecích; využívá číselnou osu k 
porovnání čísel. 
 
Rozloží číslo v desítkové soustavě v 
oboru do tisíce. 
Sčítá a odčítá zpaměti čísla bez 
přechodu násobků sta. 
Násobí a dělí zpaměti v oboru 

Číselný obor 0 – 1 000 
Rozklad čísla v desítkové 
soustavě 
 
 
 
 
Číselná osa – nástroj 
modelování 
 
 
 
 
Zápis čísla v desítkové 
soustavě 
Násobilka 6, 7, 8, 9 
Nejbližší, nižší a vyšší 

 
OSV – rozvoj schopnosti 
poznávání 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EV – Vztah člověka k 
prostředí (náš životní styl 

ČJL - Orientace v textu, 
práce s knihou, křížovky 
(sloupec, řádek), stylizace a 
reprodukce odpovědí, 
významová stránka slov, 
čtení s porozuměním, druhy 
slov, dějová posloupnost. 
Rozšiřující učivo: 
pohyb po číselné ose 
(propedeutika záporných 
čísel) 
aritmetické operace i vztahy 
mezi čísly v různých 
jazycích, různých kontextech 
významových a Rozšiřující 
učivo: 
- čtení údajů z grafů, 
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Řeší a tvoří úlohy, 
ve kterých aplikuje 
a modeluje 
osvojené početní 
operace. 
 

osvojených násobilek. 
Násobí zpaměti dvojciferná čísla 
jednociferným činitelem mimo obor malé 
násobilky. 
Násobí a dělí součet nebo rozdíl dvou 
čísel. 
Používá závorky při výpočtech. 
 
Řeší a tvoří slovní úlohy na sčítání, 
odčítání, násobení, dělení. 
Řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí ke 
vztahu „o x více (méně)“ a „xkrát více 
(méně)“. 
Ovládá jednoduché řešitelské strategie 

násobek čísla 
 
 
 
 
 
 
 
 
Řešitelské strategie: pokus-
omyl, řetězení od konce, 
vyčerpání všech možností, 
zjednodušování 
 
 

– spotřeba energie ve 
spojení s „o x více 
(méně)“ a „xkrát více 
(méně)“) 
 
 
 
EGS – Evropa a svět nás 
zajímá (zážitky a 
zkušenosti z Evropy a 
světa – cestujeme 
letadlem, lodí, autobusem, 
vlakem) 
 

diagramů, tabulek 
- pozorování závislostí a 
jejich vlastností 
- využití specifických 
počítačových programů pro 
matematiku 
na 1. stupni ZŠ 
- využití tabulkového 
procesoru (např. Excel)  
strukturálních  
Poznámka: 
Učitel používá 
zjednodušený model 
jízdního řádu. 

Závislost, vztahy a práce s daty 

Orientuje se v čase, 
provádí jednoduché 
převody jednotek 
času.  
 
Popisuje 
jednoduché 
závislosti z 
praktického života  
 
Doplňuje tabulky, 
schémata, 
posloupnosti čísel. 

Využívá časové údaje při řešení různých 
situací z běžného života. 
 
 
 
Eviduje složitější statické i dynamické 
situace pomocí slov a tabulek. 
 
 
 
Čte a sestavuje tabulky násobků. 
Doplní chybějící údaje do strukturované 
tabulky podle zadání. 

Jízdní řády 
 
 
 
 
Teplota, teploměr, stupeň 
celsia 
Evidence sportovních výkonů 
 
 
Tabulka jako nástroj pro 
řešení úloh 
 

 
MV – Kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení (pěstování 
kritického přístupu 
ke zpravodajství a reklamě 
– tabulky cen produktů z 
reklamních letáků) 
 
OSV – rozvoj schopnosti 
poznávání 

 

Geometrie v rovině a prostoru 

Rozezná, 
pojmenuje, 
vymodeluje a 
popíše základní 
rovinné útvary a 
jednoduchá tělesa, 
nachází v realitě 
jejich reprezentaci. 
 

Rozezná, pojmenuje a načrtne rovinné 
útvary, uvede příklady těchto útvarů ve 
svém okolí. 
Třídí trojúhelníky dle délek stran, uvede 
příklady těchto útvarů ve svém okolí. 
Určí obvod mnohoúhelníku sečtením 
délek jeho stran. 
Pomocí stavebnic modeluje rovinné 
útvary podle zadání. 

Klasifikace trojúhelníků 
(obecný, rovnostranný, 
rovnoramenný) 
Rovinné útvary: 
mnohoúhelník 
(čtyřúhelník, pětiúhelník, 
šestiúhelník) 
Vrchol, strana, úhlopříčka 
mnohoúhelníku 

OSV – rozvoj schopnosti 
poznávání 

 
Rozšiřující učivo: 
pravoúhlý trojúhelník 
osa souměrnosti útvarů v 
rovině 
využití počítačových 
programů pro geometrii na 
1. stupni ZŠ  
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Rozezná a 
modeluje 
jednoduché 
souměrné útvary 
v rovině. 
 
 
 
 
 

 
Rozezná a modeluje osově souměrné 
rovinné útvary, uvede konkrétní příklady. 
 
 

 
Osově souměrné rovinné 
útvary 

 
 
 
 
 

 
Stupeň první, období druhé, ročník čtvrtý 
 

Očekávané 
výstupy z RVPZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Číslo a početní operace 

Využívá při 
pamětném i 
písemném počítání 
komutativnost a 
asociativnost 
sčítání a násobení.  
 
Provádí písemné 
početní operace v 
oboru přirozených 
čísel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Využívá při pamětném i písemném 
počítání komutativnost a 
asociativnost sčítání a násobení. 
 
 
 
Čte a zapisuje čísla v daném oboru. 
Počítá po statisících, desetitisících a 
tisících, používá rozvinutý zápis čísla v 
desítkové soustavě. 
Porovnává čísla a znázorní je na 
číselné ose a jejích úsecích. 
Sčítá a odčítá čísla v daném oboru 
(zpaměti pouze čísla, která mají nejvýše 
dvě číslice různé od nuly). 
Písemně násobí jednociferným a 
dvojciferným činitelem, písemně dělí 
jednociferným dělitelem. 
Účelně propojuje písemné i pamětné 
počítání (i s použitím kalkulátoru). 
Používá římské číslice při zápisu čísel. 
 

Komutativnost a 
asociativnost 
 
 
 
 
Číselný obor 0 – 1 000 000 
Písemné algoritmy sčítání, 
odčítání, násobení a 
dělení 
Římské číslice 
Hospodaření domácnosti: 
rozpočet, příjmy a výdaje 
domácnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
OSV – rozvoj schopnosti 
poznávání 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČJL - Správný zápis 
slovních úloh, stylizace a 
reprodukce odpovědí, čtení 
s porozuměním, dějová 
posloupnost. 
Rozšiřující 
učivo: 
znázornění celého 
záporného čísla na číselné 
ose 
- kmenové zlomky v 
kontextu části 
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Zaokrouhluje 
přirozená čísla, 
provádí odhady a 
kontroluje výsledky 
početních operací v 
oboru přirozených 
čísel.  
 
 
Řeší a tvoří úlohy, 
ve kterých aplikuje 
osvojené početní 
operace v celém 
oboru přirozených 
čísel.  
 

Zaokrouhluje přirozená čísla na statisíce, 
desetitisíce, tisíce, sta a desítky. 
Provádí odhady a kontroluje výsledky 
početních operací (sčítání a jeho 
kontrola záměnou sčítanců, odčítání a 
jeho kontrola sčítáním, dělení a jeho 
kontrola násobením). 
Provádí kontrolu výpočtů pomocí 
kalkulátoru. 
 
Řeší a tvoří slovní úlohy na sčítání, 
odčítání, násobení, dělení a slovní 
úlohy se dvěma početními 
operacemi. 
Řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí ke 
vztahu „o x více (méně)“ a „xkrát 
více (méně)“. 

 
Zaokrouhlování čísel 
Odhad a kontrola výsledku 
Práce s kalkulátorem 
 
 
 
 
 
 
 
Matematizace reálné situace 
 
 

 
 
 
 
EV – Vztah člověka k 
prostředí (naše obec 
– využití přírodních zdrojů 
nacházejících se v 
blízkosti bydliště ve 
spojení s „o x více (méně)“ 
a „xkrát více (méně)“) 

Závislost, vztahy a práce s daty 

Vyhledává, sbírá a 
třídí data.  
 
Čte a sestavuje 
jednoduché tabulky 
a diagramy. 

Provádí a zapisuje jednoduchá 
pozorování (např. měření teploty). 
 
Používá tabulky k evidenci, 
modelování a řešení různých 
situací. 
Doplňuje údaje, které chybí ve 
strukturované tabulce. 
Vytvoří na základě jednoduchého textu 
tabulku a sloupkový diagram. 

Zásady sběru a třídění dat 
 
 
Strukturovaná tabulka 
Sloupkové diagramy 

EGS – Objevujeme Evropu 
a svět (naše vlast a 
Evropa, Evropa a svět – 
sběr údajů o teplotě a 
jejich porovnání v různých 
částech světa) 
 
OSV – rozvoj schopnosti 
poznávání 

AJ - Zápis hodin, dnů, měsíců 
a roků. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geometrie v rovině a prostoru 

Narýsuje a znázorní 
základní rovinné 
útvary (čtverec, 
obdélník, 
trojúhelník a 
kružnici); užívá 
jednoduché 
konstrukce.  
 
Sčítá a odčítá 

Dodržuje zásady rýsování. 
Narýsuje přímku, vyznačí polopřímku. 
Narýsuje různoběžky a označí jejich 
průsečík. 
Narýsuje kružnici s daným středem a 
poloměrem. 
Narýsuje čtverec, obdélník, trojúhelník ve 
čtvercové síti. 
 
Měří vzdálenosti, používá vhodné 

Zásady rýsování 
Rýsování jednoduchých 
rovinných útvarů 
Čtvercová síť 
 
 
 
 
 
Jednotky délky a jejich 

 Rozšiřující učivo: 
další rovinné útvary, např. 
pravý úhel a pravidelné 
mnohoúhelníky 
sítě těles, papírové 
modely těles, stavby 
těles podle půdorysu 
Další náměty do výuky: 
- využití počítačových 
programů pro geometrii na 
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graficky úsečky; 
určí délku lomené 
čáry, obvod 
mnohoúhelníku 
sečtením délek 
jeho stran.  
 
Sestrojí 
rovnoběžky a 
kolmice.  
 
Určí obsah obrazce 
pomocí čtvercové 
sítě a užívá 
základní jednotky 
obsahu.  
 
Rozpozná a 
znázorní ve 
čtvercové síti 
jednoduché osově 
souměrné útvary a 
určí osu 
souměrnosti útvaru 
překládáním papíru. 

jednotky délky a převodní vztahy 
mezi nimi. 
Sčítá a odčítá graficky úsečky, porovná 
úsečky podle délky. 
Určí délku lomené čáry a obvod 
mnohoúhelníku sečtením délek jeho 
stran. 
 
Sestrojí rovnoběžné a kolmé přímky 
pomocí trojúhelníku s ryskou. 
Určí vzájemnou polohu přímek v rovině. 
 
Určí pomocí čtvercové sítě obsah 
čtverce, obdélníku, trojúhelníku a 
obsahy porovná. 
Používá základní jednotky obsahu. 
 
Rozpozná a znázorní ve čtvercové síti 
jednoduché osově souměrné útvary. 
Určí osu souměrnosti útvaru 
překládáním papíru. 
Rozpozná a využije osovou souměrnost i 
v praktických činnostech a situacích. 

převody: milimetr, centimetr, 
metr, kilometr 
Grafické sčítání a odčítání 
úseček 
Obvod mnohoúhelníku 
 
 
 
Vzájemná poloha přímek v 
rovině: rovnoběžky, 
různoběžky, kolmice 
 

Jednotky obsahu: mm2, cm2, 

m2 

 
 
Osová souměrnost rovinného 
útvaru 
 
 
 
 

1. stupni ZŠ 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy 

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

Využívá úsudek pro řešení jednoduchých 
slovních úloh a problémů. 

Řešení úloh úsudkem 
Číselné a obrázkové řady 

OSV – rozvoj schopností 
poznávání (cvičení 
dovednosti zapamatování, 
řešení problémů); 
Kreativita (cvičení pro 
rozvoj základních rysů 
kreativity – skupinová 
práce žáků) 
 
 

Rozšiřující učivo: 
algebrogramy, magické 
čtverce, pyramidy, 
zašifrované příklady, 
sudoku 
součtové trojúhelníky, 
násobilkové obdélníky 
Poznámka: 
Učitel v hodinách využívá 
uvolněné úlohy výzkumu 
TIMSS a úlohy 
z mezinárodní soutěže 
Klokan. 
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Stupeň první, období druhé, ročník pátý 
 

Očekávané 
výstupy z RVPZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Číslo a početní operace 

Provádí písemné 
početní operace v 
oboru přirozených 
čísel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaokrouhluje 
přirozená čísla, 
provádí odhady a 
kontroluje výsledky 
početních operací v 
oboru přirozených 
čísel. 
 
Řeší a tvoří úlohy, 
ve kterých aplikuje 
osvojené početní 
operace v celém 
oboru přirozených 
čísel. 

Čte a zapisuje čísla v daném oboru. 
Počítá po milionech, používá rozvinutý 
zápis čísla v desítkové soustavě. 
Porovnává čísla a znázorní je na 
číselné ose a jejích úsecích. 
Písemně sčítá tři až čtyři přirozená čísla 
Písemně odčítá dvě přirozená čísla. 
Písemně násobí až čtyřciferným 
činitelem. 
Písemně dělí jednociferným nebo 
dvojciferným dělitelem. 
Účelně propojuje písemné i pamětné 
počítání (i s použitím kalkulátoru). 
 
Zaokrouhluje přirozená čísla na miliony. 
Provádí odhady a kontroluje výsledky 
početních operací v daném oboru. 
Provádí kontrolu výpočtu pomocí 
kalkulátoru. 
 
Řeší a tvoří slovní úlohy z praktického 
života s využitím matematizace reálné 
situace. 

Číselný obor 0 – miliarda 
Písemné algoritmy sčítání, 
odčítání, násobení a dělení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaokrouhlování 
 
 
 
 
 
 
Fáze řešení problému: zápis, 
grafické znázornění, 
stanovení řešení, odhad a 
kontrola výsledku, po- 
souzení reálnosti výsledku, 
formulace odpovědi 

 
 
 
OSV – rozvoj schopnosti 
poznávání 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EV – Vztah člověka k 
prostředí (naše obec: 
přírodní zdroje, náš životní 
styl: energie a odpady – 
komplexní pojetí úloh 
včetně pochopení 
významu a nezbytnosti 
ekologického chování) 

ČJL - Správný zápis slovních 
úloh, stylizace a reprodukce 
odpovědí, čtení 
s porozuměním.  
 
AJ - Aplikace jednoduchých 
početních 
operací v oboru 
přirozených čísel, 
porovnávání větší, 
menší. 
Rozšiřující učivo: 
- vyjadřování části celku 
zlomkem se jmenovatelem 
10 nebo 100 

Závislost, vztahy a práce s daty 

Vyhledává, sbírá a 
třídí data.  
 
Čte a sestavuje 
jednoduché tabulky 
a diagramy.  

Vybírá z textu data podle zadaného 
kritéria. 
 
Zjistí požadované údaje z kruhového 
diagramu, ve kterém nejsou k popisu 
použita procenta. 

Statistické údaje a jejich 
reprezentace 
 

Kruhový diagram 
Finanční produkty: úspory 

MV – Kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení (pěstování 
kritického přístupu ke 
zpravodajství a reklamě – 
využití jednoduchých 

AJ - Porovnání některých 
statistických údajů anglicky 
mluvících zemí. 

Rozšiřující učivo: 

další typy diagramů 
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diagramů); Interpretace 
vztahů mediálních sdělení 
a reality (identifikace 
zjednodušení mediovaných 
sdělení) 
 
OSV – rozvoj schopnosti 
poznávání 

Další náměty do výuky: 
- využití tabulkového 
kalkulátoru ke zpracování 
dat 

Geometrie v rovině a prostoru 

Narýsuje a znázorní 
základní rovinné 
útvary (čtverec, 
obdélník, 
trojúhelník a 
kružnici); užívá 
jednoduché 
konstrukce.  
 
Sestrojí 
rovnoběžky a 
kolmice.  
 
Určí obsah obrazce 
pomocí čtvercové 
sítě a užívá 
základní jednotky 
obsahu 

Při konstrukcích rovinných útvarů 
využívá elementární geometrické 
konstrukce a základní vlastnosti těchto 
útvarů. 
 
Sestrojí k dané přímce rovnoběžku a 
kolmici vedoucí daným bodem pomocí 
trojúhelníku s ryskou. 
 
Určí pomocí čtvercové sítě obsah 
rovinného obrazce, který je tvořen 
čtverci, obdélníky a trojúhelníky a 
obsahy porovná. 
 

Konstrukce čtverce a 
obdélníku 
Konstrukce pravoúhlého, 
rovnostranného a 
rovnoramenného trojúhelníku 
 
Konstrukce rovnoběžky a 
kolmice daným bodem 
 
Složené obrazce ve 
čtvercové síti 

OSV – rozvoj schopnosti 
poznávání 

Další náměty do výuky: 
slovní úlohy na obsahy 
obdélníku, čtverce (práce s 
plánem bytu – velikost 
koberce, nákup tapet, 
obložení, podlahové 
plochy apod.) 
geometrie a výtvarné umění 
využití počítačových 
programů pro geometrii na 
1. stupni ZŠ 
- origami ve čtvercové síti 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy 

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

ovládá některé řešitelské strategie, v 
průběhu řešení nestandardních úloh 
objevuje zákonitosti a využívá je. 

Magické čtverce, pyramidy, 
sudoku 

OSV – Osobnostní rozvoj – 
Rozvoj schopností 
poznávání (cvičení 
zapamatování řešení 
problémů); Kreativita 
(cvičení pro rozvoj 
základních rysů kreativity) 

Rozšiřující učivo: 
- zašifrované příklady, 
hlavolamy, rébusy 
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5.2.3.3. Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň 
 
Obsahové, časové a organizační vymezení 
Předmět Matematika se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících. 

v 6. a 7. ročníku         - 4 hodiny týdně 
v 8. a 9. ročníku          - 5 hodin týdně 
 

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Matematika je zaměřeno na: 
 

• užití matematiky v reálných situacích 
• osvojení  pojmů, matematických postupů 
• rozvoj abstraktního a exaktního myšlení 
• logické a kritické usuzování 

Předmět matematika je úzce spjat s ostatními předměty ( např. fyzika – převody jednotek, rovnice, zeměpis – měřítko, výpočty chemie - řešení rovnic, 
převody jednotek,...) 
Formy realizace  
Žáci z každého ročníku pracují během vyučovací hodiny ve třídě nebo v počítačové učebně a využívají k učení různé formy práce. Během hodiny učitel a žáci 
používají všechny dostupné vyučovací pomůcky. 
 
Strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
• Výklad 
• Skupinová práce 
• Samostatná práce 
• Porozumění textu 
 
Klíčové kompetence žáků 
Kompetence k učení 

Učitel 
-  zařazuje metody, při kterých docházejí k řešení a závěrům žáci sami 
-  vede žáky k plánování postupů a úkolů 
-  zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 
-  zadává úkoly s využitím informačních a komunikačních technologií 
-  vede žáky k aplikaci znalostí v ostatních vyučovacích předmětech a v reálném životě 

Žák 
-  si osvojuje základní matematické pojmy a vztahy postupnou abstrakcí a zobecňováním reálných jevů 
-  je veden k vytváření zásoby matematických nástrojů (pojmů a vztahů, algoritmů, metod řešení úloh) 
-  využívá prostředků výpočetní techniky 
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Kompetence k řešení problémů 
Učitel 

-  s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení 
-  vede žáky k ověřování výsledků  

Žák  
-  zjišťuje, že realita je složitější než její matematický model 
-  provádí rozbor problému a plánu řešení, odhadování výsledků 
-  učí se zvolit správný postup při řešení slovních úloh a reálných problémů  

 
Kompetence komunikativní 

Učitel 
-  vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky 
-  podle potřeby pomáhá žákům  

Žák  
-  zdůvodňuje matematické postupy 
-  vytváří hypotézy 
-  komunikuje na odpovídající úrovni 

 
Kompetence sociální a personální 

Učitel 
-  zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat 
-  vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

Žák 
-  spolupracuje ve skupině 
-  podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu 
-  učí se věcně argumentovat, schopnosti sebekontroly 

 
Kompetence občanské 

Učitel 
-  vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 
-  umožňuje, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její výsledky 
-  se zajímá, jak vyhovuje žákům jeho způsob výuky 

Žák 
-  respektuje názory ostatních 
-  formuje si volní a charakterové rysy 
-  zodpovědně se rozhoduje podle dané situace 
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Kompetence pracovní 
Učitel 

-  požaduje dodržování dohodnuté kvality, termínů  
-  vede žáky k ověřování výsledků 

Žák 
-  zdokonaluje si grafický projev 
-  je veden k efektivitě při organizování vlastní práce 

 

5.2.3.4. Učební osnovy – Matematika – 2. stupeň 
 
Stupeň druhý, období třetí, ročník šestý 
 

Očekávané 
výstupy z RVPZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

  Číslo a proměnná   

Provádí početní 
operace v oboru 
celých a 
racionálních čísel. 
ZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ 

UČIVO, POZNÁM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čte, zapíše, porovná desetinná čísla a 
zobrazí je na číselné ose. 
Zpaměti a písemně provádí početní 
operace s desetinnými čísly (sčítání, 
odčítání, násobení a dělení desetinného 
čísla děliteli 10, 100, 1000), využívá 
komutativnost a asociativnost sčítání a 
násobení. 
Převádí jednotky délky a hmotnosti v 
oboru desetinných čísel. 
Provádí jednoduché výpočty (sčítá, 
odčítá, násobí, dělí) v prostředí 
tabulkového kalkulátoru i s použitím 
funkce SUMA. 
Čte, zapíše, porovná zlomky a zobrazí je 
na číselné ose. 
Vyjádří část celku graficky i zlomkem; 
sečte zlomky se stejným jmenovatelem. 
Vysvětlí pojem číselný výraz, určí 
hodnotu číselného výrazu v daném 
oboru.ŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ 

UČIV 

 

Desetinná čísla 
Algoritmy početních operací v 
prostředí  tabulkových  
kalkulátorů 
 
Zlomky: polovina, čtvrtina, 
třetina, pětina, zlomky se 
jmenovatelem 10 a 100 
(desetinné zlomky) 
 

Číselný výraz 

PŘESAHY, VAZBY, 
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV – rozvoj schopnosti 
poznávání 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozšiřující učivo: 
záporná čísla 
zlomky bez omezení 
základní množinová 
symbolika, intervaly 
Další náměty do výuky: 
starověké kultury a zápis 
čísel 
zajímavé vlastnosti 
přirozených čísel a 
prvočísel 
propedeutika používání 
proměnné v matematice 
Poznámka: 
Učitel vede žáky k 
přehlednému 

zápisu.ŘESAHY, VAZBY, 

ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 

POZNÁM 
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Zaokrouhluje a 
provádí odhady s 
danou přesností, 
účelně využívá 
kalkulátor 

 

 

 

Modeluje a řeší 
situace s využitím 
dělitelnosti v oboru 
přirozených čísel.  
 

 

 

 

 

 

Užívá různé 
způsoby 
kvantitativního 
vyjádření vztahu 
celek – část 
(přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, 
desetinným číslem, 
procentem). 
 

Analyzuje a řeší 
jednoduché 
problémy, modeluje 
konkrétní situace, v 
nichž využívá 
matematický aparát 
v oboru celých a 
racionálních čísel. 

Ovládá a používá pravidla pro 
zaokrouhlování desetinných čísel. 
Provádí odhady početních operací s 
desetinnými čísly s danou přesností. 
Účelně využívá kalkulátor, využívá 
formát čísla při zaokrouhlení v 
tabulkovém kalkulátoru. 
 

Vysvětlí základní pojmy týkající se 
dělitelnosti přirozených čísel. 
Určí podle znaků dělitelnosti, čím je 
dané přirozené číslo dělitelné. 
Určí nejmenší společný násobek a 
největší společný dělitel dvou až tří 
přirozených čísel, používá algoritmus 
rozkladu čísla na součin prvočísel 
modeluje a řeší úlohy s využitím 
dělitelnosti v oboru přirozených čísel. 
 
 
 
 

Převede desetinné číslo na desetinný 
zlomek a naopak. 
 

 

 

 

Vytváří a řeší úlohy, modeluje a 
matematizuje reálné situace, ve kterých 
uplatňuje osvojené početní operace s 
desetinnými čísly a zlomky. 
Posoudí reálnost výsledku řešené slovní 
úlohy a ověří ho zkouškou. 

Zaokrouhlování desetinných 
čísel 
Formát čísla v tabulkovém 
kalkulátoru  
 
 

 

 

Dělitelnost přirozených čísel, 
základní pojmy: násobek, 
dělitel, prvočíslo, číslo 
složené, sudé a liché číslo, 
společný násobek, společný 
dělitel, největší společný 
dělitel (D), nejmenší společný 
násobek (n), soudělná a 
nesoudělná čísla 
Znaky dělitelnosti dvěma, 
třemi, pěti a deseti 
(čtyřmi, šesti, osmi, devíti, 
stem) 
 
Převod desetinných zlomků a 
desetinných čísel 
 
 
 
 
Slovní úlohy 
 
Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍCÍ UČIVO, POZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV – Základní podmínky 
života (energie: 
využívání energie, 
možnosti a způsoby 
šetření, přírodní zdroje: 
zdroje surovinové 
a energetické a jejich 
vyčerpatelnost – využití 
statistických údajů při 
tvorbě úloh); 
Vztah člověka k prostředí 
(náš životní styl: energie, 
odpady – komplexní úlohy 
k formování ekologického 
myšlení žáků) 
 

 

KY 

Závislost, vztahy a práce s daty 

Vyhledává, 
vyhodnocuje a 

Vyznačí bod v pravoúhlé soustavě 
souřadnic.          

Pravoúhlá soustava souřadnic 
Aritmetický průměr 

MV – Kritické čtení a 
vnímání mediálních 

Další náměty do výuky: 
zpracování jednoduchého 
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zpracovává data. Na základě zadaných souřadnic, zapíše 
souřadnice daného bodu. 
Spočítá aritmetický průměr a 
aplikuje jej v úlohách z praxe. 
Vkládá data do tabulky v prostředí 
tabulkového kalkulátoru, seřadí 
data v tabulce podle jednoho 
kritéria. 

Využití tabulkového 
kalkulátoru k práci s daty 

sdělení (pěstování 
kritického přístupu 
ke zpravodajství a reklamě 
– porovnávání a třídění 
údajů) 
 
OSV – rozvoj schopnosti 
poznávání 

statistického šetření 
INF – Excel 
Z – uspořádání a 
porovnávání statistických 
údajů (např. složení 
obyvatel, ukazatele 
průmyslové výroby apod.) 
 

Geometrie v rovině a prostoru 

Zdůvodňuje a 
využívá polohové a 
metrické vlastnosti 
základních 
rovinných útvarů 
při řešení úloh a 
jednoduchých 
praktických 
problémů; využívá 
potřebnou 
matematickou 
symboliku. 
 
 
 
Charakterizuje a 
třídí základní 
rovinné útvary.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Určuje velikost úhlu 
měřením a 
výpočtem.  
 

Využívá při řešení úloh a jednoduchých 
praktických problémů vzájemnou polohu 
dvou přímek v rovině, totožné, kolmé a 
rovnoběžné přímky, vzdálenost bodu od 
přímky. 
Při řešení problému provádí rozbor 
(náčrt) úlohy a rozhodne, zda zvolit pro 
řešení známý algoritmus, nebo řešit 
úlohu úsudkem. 
Při řešení úloh používá trojúhelníkovou 
nerovnost. 
Rozpozná shodné geometrické útvary; 
používá příslušnou matematickou 
symboliku. 
 
Rozezná základní rovinné útvary a 
určí jejich vzájemnou polohu. 
Rozlišuje a používá různé druhy čar; 
modeluje úhel pomocí polorovin, 
rozlišuje druhy úhlů podle jejich 
velikosti (ostrý, tupý, pravý, přímý), 
odhaduje jejich velikost. 
Charakterizuje vlastnosti dvojic úhlů 
(vrcholové, vedlejší, střídavé, 
souhlasné). 
Používá pro označení úhlů písmena 
řecké abecedy. 
Třídí a popisuje trojúhelníky (rozdělení 
podle délky stran a velikosti vnitřních 
úhlů). 

Vzájemná poloha dvou přímek 
v rovině 
Trojúhelníková nerovnost 
Shodnost geometrických 
útvarů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Základní rovinné útvary: bod, 
přímka, polopřímka, úsečka, 
čtyřúhelník, trojúhelník, kruh, 
kružnice, polorovina 
Druhy čar 
Úhel a jeho velikost 
Druhy trojúhelníků 
Vnitřní a vnější úhly 
trojúhelníku 
Výšky, těžnice a těžiště 
trojúhelníku 
Pravidelný mnohoúhelník 
 
 
 

 
OSV – rozvoj 
schopnosti poznávání 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČJL - Souměrnost písmen, 
písma 
 
Rozšiřující učivo: 
střední příčka trojúhelníku 
shodné geometrické 
útvary v přírodě 
význam těžiště ve fyzice 
Další náměty do výuky: 
symetrie a asymetrie 
fraktály 
Poznámka: 
Učitel využívá v hodinách 
grafické geometrické 
programy. 
 
 
 
Z – zeměpisná šířka a 
délka  
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Odhaduje a 
vypočítá obsah a 
obvod základních 
rovinných útvarů.  
 
 
 
Načrtne a sestrojí 
rovinné útvary.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Užívá k 
argumentaci a při 
výpočtech věty o 
shodnosti a 
podobnosti 
trojúhelníků.  
 
 

Charakterizuje a používá vlastnosti úhlu 
v trojúhelníku, vlastnosti výšky a 
těžnice trojúhelníku. 
Vysvětlí pojem pravidelný mnohoúhelník. 
 
Určuje velikost úhlu pomocí úhloměru a 
výpočtem, využívá vlastnosti dvojic 
úhlů. 
Používá jednotky velikosti úhlu a 
převody mezi nimi; 
Sčítá a odčítá úhly graficky i početně; 
Graficky i početně násobí a dělí úhel 
dvěma; 
 
Používá a převádí jednotky délky a 
obsahu; 
Využívá centimetrovou čtvercovou 
síť pro výpočet obvodu a obsahu 
mnohoúhelníků; 
Odhaduje a vypočítá obvod a obsah 
čtverce, obdélníku a trojúhelníku; 
 
Sestrojí různé velikosti úhlů (i bez 
použití úhloměru), přenese úhel, porovná 
dva úhly. 
Sestrojí výšky a těžnice trojúhelníku; 
sestrojí pravidelný šestiúhelník a 
osmiúhelník. 
Sestrojí trojúhelník ze zadaných údajů 
sss, sus, usu (provede rozbor úlohy a 
náčrt bez zápisu postupu konstrukce). 
Sestrojí čtyřúhelník s využitím 
rovnoběžnosti a kolmosti přímek 
(provede rozbor úlohy a náčrt bez 
zápisu postupu konstrukce). 
 
Vysvětlí pojem shodnost trojúhelníků, 
matematicky jej vyjádří. 
Používá věty o shodnosti trojúhelníků k 

 
 
 
 
 
Jednotky velikosti úhlu 
Operace s úhly 
 
 
 
 
Obsah a obvod čtverce, 
obdélníku, trojúhelníku, 
mnohoúhelníku 
 
 
 
 
Konstrukce rovinných 
útvarů: úhlu, trojúhelníku, 
čtyřúhelníku 
Výšky, těžnice a těžiště 
trojúhelníku 
Pravidelný šestiúhelník, 
osmiúhelník 
 
 
 
 
Věty o shodnosti trojúhelníků 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EGS – Evropa a svět 
nás zajímá (zážitky a 
zkušenosti z Evropy a 
světa – osová 
souměrnost v 
architektuře a přírodě) 
 
 
 
 
EGS – Evropa a svět nás 
zajímá (zážitky a 
zkušenosti z Evropy a 
světa – tělesa 
v architektuře a 
přírodě) 
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Určuje a 
charakterizuje 
základní prostorové 
útvary (tělesa), 
analyzuje jejich 
vlastnosti.  
 
Načrtne a sestrojí 
sítě základních 
těles.  
 
Načrtne a sestrojí 
obraz jednoduchých 
těles v rovině.  
 
 
 
Analyzuje a řeší 
aplikační 
geometrické úlohy 
s využitím 
osvojeného 
matematického 
aparátu. 
 
Odhaduje a 
vypočítá objem a 
povrch těles.  

řešení geometrických úloh. 
 
Přiřadí k sobě vzor a obraz, rozezná 
samodružný bod a samodružný útvar, 
charakterizuje osově souměrné útvary. 
Sestrojí osu úhlu a úsečky. 
Rozpozná útvary souměrné podle osy, 
určí osu souměrnosti, sestrojí obraz 
rovinného útvaru v osové souměrnosti. 
 
Charakterizuje krychli a kvádr, 
využívá při řešení úloh metrické a 
polohové vlastnosti krychle a kvádru. 
 
Používá a převádí jednotky délky, 
obsahu a objemu. 
Odhaduje a vypočítá objem a povrch 
krychle a kvádru. 
 
Načrtne a sestrojí síť krychle a kvádru, 
tělesa vymodeluje. 
 
Načrtne a sestrojí krychli a kvádr ve 
volném rovnoběžném promítání. 
 
Řeší aplikační geometrické úlohy na 
výpočet obsahu a obvodu rovinných 
útvarů (čtverec, obdélník, trojúhelník), 
povrchu a objemu těles (krychle, kvádr), 
při řešení úloh provede rozbor úlohy a 
náčrt, vyhodnotí reálnost výsledku. 
Řeší aplikační geometrické úlohy s 
využitím vlastností trojúhelníku, osově 
souměrných rovinných útvarů, při řešení 
úloh provede rozbor úlohy a náčrt, 
vyhodnotí reálnost výsledku. 

 
 
Osová souměrnost 
 
 
 
 
 
 
 
Krychle a kvádr 
 
 
 
 
Objem a povrch krychle a 
kvádru 
 
Síť krychle a kvádru 
 
 
Volné rovnoběžné promítání 
 
 
 
Postup při řešení slovní úlohy 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
PP – souměrnost v přírodě 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F - Převody jednotek 
 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy 

Užívá logickou 
úvahu a kombinační 

Doplní číselnou a obrázkovou řadu. 
Doplní početní tabulky, čtverce a jiné 

Číselné a obrázkové řady 
Početní obrazce 

 
 

Poznámka: 
Učitel využívá uvolněných 
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úsudek při řešení 
úloh a problémů a 
nalézá různá řešení 
předkládaných 
nebo zkoumaných 
situací. 
 
Řeší úlohy na 
prostorovou 
představivost, 
aplikuje a 
kombinuje 
poznatky a 
dovednosti z 
různých 
tematických a 
vzdělávacích 
oblastí. 

obrazce. 
Vysvětlí způsob řešení úlohy. 
 
 
 
 
 
Rozdělí nebo vytvoří geometrický útvar 
podle zadaných údajů, při řešení využívá 
vlastnosti rovinných a prostorových 
geometrických útvarů. 

Úlohy o šachovnicích a 
tabulkách 
 
 
 
 
 
Vlastnosti rovinných a 
prostorových geometrických 
útvarů 
 

 
 
OSV – Rozvoj 
schopností poznávání 
(cvičení dovednosti 
zapamatování, řešení 
problémů); Kreativita 
(cvičení pro rozvoj 
základních rysů 
kreativity) 

úloh výzkumu TIMSS. 

 
Stupeň druhý, období třetí, ročník sedmý 
 

Očekávané 
výstupy z RVPZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Číslo a proměnná 

Provádí početní 
operace v oboru 
celých a 
racionálních čísel; 
užívá ve výpočtech 
druhou mocninu a 
odmocninu.  
 
 
 
 
 
 
 

Čte a zapíše celé číslo, rozliší číslo 
kladné a záporné, určí číslo opačné. 
Znázorní celá čísla na číselné ose a 
porovná je. 
Provádí početní operace (sčítání, 
odčítání, násobení a dělení) v oboru 
celých čísel. 
Určí absolutní hodnotu celého čísla a 
uvede její praktický význam. 
Zapíše převrácený zlomek, rozšíří a zkrátí 
zlomek, zapíše zlomek v základním tvaru, 
převede smíšené číslo na zlomek a 
naopak, upraví složený zlomek. 
Provádí početní operace se zlomky 

Celá čísla 
Absolutní hodnota čísla 
Zlomky 
Racionální čísla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
OSV – rozvoj schopnosti 
poznávání 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozšiřující učivo: 
dvojková soustava a další 
soustavy 
Další náměty do výuky: 
historický vývoj záporného 
čísla 
 
 
 
F – jednotky ve tvaru 
zlomku (km/h) 
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Zaokrouhluje a 
provádí odhady s 
danou přesností, 
účelně využívá 
kalkulátor. 
 
Modeluje a řeší 
situace s využitím 
dělitelnosti v oboru 
přirozených čísel. 
 
Užívá různé 
způsoby 
kvantitativního 
vyjádření vztahu 
celek – část 
(přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, 
desetinným číslem, 
procentem). 
 
Řeší modelováním 
a výpočtem situace 
vyjádřené 

(sčítání, odčítání, násobení a dělení). 
Vyjádří racionální čísla více způsoby a 
vzájemně je převádí (zlomky, desetinná 
čísla). 
Provádí početní operace (sčítání, 
odčítání, násobení a dělení) v oboru 
racionálních čísel. 
Zapíše periodické číslo a porovná ho s 
jinými čísly. 
Určí hodnotu číselného výrazu v daném 
oboru. 
Účelně využívá kalkulátor a tabulkový 
kalkulátor při provádění početních 
operací v oboru racionálních čísel. 
 
Používá pravidla pro zaokrouhlování 
racionálních čísel. 
Provádí odhady výsledků početních 
operací s racionálními čísly s danou 
přesností. 
 
Využívá nejmenší společný násobek při 
určování společného jmenovatele 
zlomků. 
 
 
Rozlišuje a využívá pojmy procento, 
základ, počet procent, procentová 
část, promile. 
Vyjádří část celku procentem, 
desetinným číslem, zlomkem. 
Užívá poměr ke kvantitativnímu 
vyjádření vztahu celek – část. 
Navzájem převádí různá vyjádření vztahu 
celek část. 
 
Dělí celek na části v daném poměru, 
změní číslo v daném poměru. 
Upravuje poměr rozšiřováním a krácením. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaokrouhlování racionálních 
čísel 
 
 
 
 
Společný jmenovatel 
zlomků 
 
 
 
Procenta 
Poměr 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poměr, zvětšení, zmenšení 
Trojčlenka 
Měřítko plánu a mapy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INF - Práce s tabulkovým 

editorem  
 
Z - Měřítko mapy  
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poměrem; pracuje s 
měřítky map a 
plánů.  
 
 
 
 
 
 
 
Řeší aplikační úlohy 
na procenta (i pro 
případ, že 
procentová část je 
větší než celek). 
 
 
 
 
 
 
Analyzuje a řeší 
jednoduché 
problémy, modeluje 
konkrétní situace, v 
nichž využívá 
matematický aparát 
v oboru celých a 
racionálních čísel. 

Vysvětlí, co znamená postupný a 
převrácený poměr, zapíše jej a upraví. 
Používá pojem úměra a vypočítá 
neznámý člen úměry. 
Řeší aplikační úlohy s využitím poměru a 
trojčlenky. 
Využívá měřítko mapy (plánu) k výpočtu, 
odvodí měřítko mapy (plánu) ze zadaných 
údajů. 
 
Určí z textu úlohy, které z hodnot (počet 
procent, procentová část a základ) jsou 
zadány a které má vypočítat, provede 
výpočet. 
Rozhodne, zda zvolit pro řešení úlohy 
známý algoritmus, nebo zda řešit 
úlohu úsudkem, provede odhad 
výsledku a ověří správnost svého 
řešení. 
Řeší jednoduché úlohy z oblasti finanční 
matematiky (úrok). 
 
Vytváří a řeší úlohy, modeluje a 
matematizuje reálné situace, ve 
kterých uplatňuje osvojené početní 
operace s celými a racionálními čísly. 
Posoudí reálnost výsledku řešené slovní 
úlohy a ověří ho zkouškou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finanční matematika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slovní úlohy 
 
 
 
 

 
EGS – Evropa a svět nás 
zajímá (zážitky 
a zkušenosti z Evropy a 
světa – použití map, 
navigace, GPS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EV – Základní podmínky 
života (energie: využívání 
energie, možnosti a 
způsoby šetření, přírodní 
zdroje: zdroje surovinové a 
energetické a jejich 
vyčerpatelnost 
– s využitím procentového 
počtu) 

 
 

Závislost, vztahy a práce s daty 

Vyhledává, 
vyhodnocuje a 
zpracovává data.  
 
 
 
 
 
 

Doplňuje a vytváří tabulky, orientuje se 
v nich. 
Orientuje se v sloupkových a kruhových 
diagramech, ze vstupních dat vytvoří 
vhodný diagram. 
Využívá graf přímé a nepřímé úměrnosti 
při zpracování dat. 
Účelně využívá tabulkový kalkulátor. 
 

Tabulky, grafy, diagramy 
Přímá a nepřímá úměrnost 
Hospodaření domácnosti: 
rozpočet domácnosti 
 
 
 
 
 

EGS – Objevujeme 
Evropu a svět (naše 
vlast a Evropa, Evropa a 
svět – práce se 
statistickými údaji při 
porovnávání životní 
úrovně v různých 
částech světa) 
 

Rozšiřující učivo: 
základy statistiky 
Další náměty do výuky: 
- seznámení s grafickými 
kalkulátory 
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Porovnává soubory 
dat.  
 
 
 
 
 
Určuje vztah přímé 
anebo nepřímé 
úměrnosti. 

Porovná kvantitativní vztahy mezi 
soubory dat v tabulkách, grafech a 
diagramech. 
Vybere data tabulky podle jednoho 
kritéria. 
S pomocí tabulkového kalkulátoru setřídí 
data v tabulce podle více kritérií. 
Rozpozná přímou a nepřímou úměrnost v 
příkladech reálného života. 
Určuje vztah přímé a nepřímé úměrnosti 
z textu úlohy, z tabulky a grafu. 
Sestrojí graf přímé a nepřímé úměrnosti. 
Využívá vztahy a grafy přímé a nepřímé 
úměrnosti k řešení aplikačních úloh a 
problémů. 

Tabulky, grafy, diagramy 
Třídění dat 
 
 
 
 
 
Přímá a nepřímá úměrnost 

 
 
MV – Kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení (pěstování 
kritického přístupu ke 
zpravodajství a reklamě – 
vhodné použití typu 
diagramů v mediálním 
sdělení) 
 
OSV – rozvoj schopnosti 
poznávání 

Geometrie v rovině a prostoru 

Charakterizuje a 
třídí základní 
rovinné útvary.  
 
 
 
Odhaduje a 
vypočítá obsah a 
obvod základních 
rovinných útvarů. 
 
Načrtne a sestrojí 
rovinné útvary.  
 
 
Načrtne a sestrojí 
obraz rovinného 
útvaru ve středové 
a osové 
souměrnosti, určí 
osově a středově 
souměrný útvar.  
 

Třídí a popisuje čtyřúhelníky. 
Rozlišuje jednotlivé druhy 
rovnoběžníků a lichoběžníků. 
Využívá vlastnosti čtyřúhelníků při řešení 
úloh. 
 
Odhaduje a vypočítá obvod obecného 
čtyřúhelníku. 
Odhaduje a vypočítá obvod a obsah 
rovnoběžníku a lichoběžníku. 
 
Sestrojí čtyřúhelník ze zadaných údajů 
(provede rozbor úlohy a náčrt bez zápisu 
konstrukce). 
 
Přiřadí k sobě vzor a obraz, určí střed 
souměrnosti, rozezná samodružný bod a 
samodružný útvar, charakterizuje 
středově souměrný útvar. 
Rozpozná útvary souměrné podle středu 
sou- měrnosti a sestrojí obraz útvaru ve 
středové souměrnosti. 
 

Čtyřúhelníky (rovnoběžníky a 
lichoběžníky) 
 
 
 
 
Obvod a obsah čtyřúhelníků 
 
 
 
 
Konstrukce čtyřúhelníku 
 
 
 
Středová souměrnost 
 
 
 
 
 
 
 

OSV – rozvoj schopnosti  
 
EGS – Evropa a svět nás 
zajímá (zážitky a 
zkušenosti z Evropy a 
světa – středová 
souměrnost v architektuře 
a přírodě)poznávání 

Rozšiřující učivo: 
kružnice ve spojení s 
rovinnými útvary 
Poznámka: 
Učitel využívá v hodinách 
grafické geometrické 
programy. 
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Určuje a 
charakterizuje 
základní prostorové 
útvary (tělesa), 
analyzuje jejich 
vlastnosti. 
 
 
Odhaduje a 
vypočítá objem a 
povrch těles. 
 
Načrtne a sestrojí 
sítě základních 
těles. 
 
Načrtne a sestrojí 
obraz jednoduchých 
těles v rovině.  
 
Analyzuje a řeší 
aplikační 
geometrické úlohy 
s využitím 
osvojeného 
matematického 
aparátu. 

Rozlišuje pojmy rovina a prostor, správně 
používá pojmy podstava, hrana, stěna, 
vrchol, stěnová a tělesová úhlopříčka. 
Charakterizuje kolmý hranol, pravidelný 
hranol. 
Pracuje s půdorysem a nárysem kolmého 
hranolu. 
 
Odhaduje a vypočítá objem a povrch 
hranolu. 
 
 
Načrtne a sestrojí sítě kolmých hranolů a 
tělesa vymodeluje. 
 
Načrtne hranol ve volném rovnoběžném 
promítání. 
 
Řeší aplikační slovní úlohy s využitím 
znalostí o obsahu a obvodu 
čtyřúhelníků, s využitím znalostí o 
hranolech, o středově souměrných 
rovinných útvarech, při řešení úloh 
provede rozbor úlohy a náčrt, 
vyhodnotí reálnost výsledku. 
 

Hranoly 
 
 
 
 
 
 
 
Objem a povrch hranolu 
 
 
 
Síť kolmého hranolu 
 
 
Volné rovnoběžné promítání 
 
 
Postup při řešení aplikační 
slovní úlohy 
s využitím znalostí geometrie 
v rovině a prostoru 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy 

Užívá logickou 
úvahu a kombinační 
úsudek při řešení 
úloh a problémů a 
nalézá různá řešení 
předkládaných 
nebo zkoumaných 
situací. 
 
Řeší úlohy na 
prostorovou 

Doplní číselnou řadu v oboru celých a 
racionálních čísel, doplní obrázkovou 
řadu; 
Doplní početní tabulky, čtverce či jiné 
obrazce; 
Prezentuje způsob řešení úlohy; 
 
Rozdělí nebo vytvoří geometrický útvar 
podle zadaných parametrů s využitím 
vlastností rovinných a prostorových 
geometrických útvarů 

Číselné řady v oboru celých 
a racionálních čísel, 
obrázkové řady 
Početní obrazce 
Prezentace řešení úlohy 
 
 
Postupy při řešení 
netradičních geometrických 
úloh 

OSV – Rozvoj schopností 
poznávání (cvičení 
dovednosti zapamatování, 
řešení problémů); 
Kreativita (cvičení pro 
rozvoj základních rysů 
kreativity – práce ve 
skupině) 

Rozšiřující učivo: 
posloupnosti a řady 
Poznámka: 
Učitel využívá v hodinách 
grafické geometrické 
programy. 
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představivost, 
aplikuje a 
kombinuje 
poznatky a 
dovednosti z 
různých 
tematických a 
vzdělávacích 
oblastí 
 

 
Stupeň druhý, období třetí, ročník osmý 
 

Očekávané 
výstupy z RVPZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Číslo a proměnná 

Provádí početní 
operace v oboru 
celých a 
racionálních čísel; 
užívá ve výpočtech 
druhou mocninu a 
odmocninu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Matematizuje 
jednoduché reálné 
situace s využitím 
proměnných; určí 
hodnotu výrazu, 
sčítá a násobí 
mnohočleny, 

Rozlišuje pojmy umocňování a 
odmocňování. 
Určuje zpaměti druhou mocninu čísel  
1 – 20 a odmocninu těchto mocnin, 
určuje druhou mocninu a odmocninu 
přirozených a desetinných čísel pomocí 
tabulek a kalkulátoru. 
Ovládá pravidla pro umocňování a 
odmocňování zlomku a součinu dvou 
čísel. 
Určuje hodnotu číselného výrazu s 
druhou mocninou a odmocninou. 
Využívá geometrický význam druhé 
mocniny v praxi. 
 
Vysvětlí pojem proměnná, výraz s 
proměnnou, člen výrazu, jednočlen, 
mnohočlen, rovnost dvou výrazů. 
Zapíše slovní text pomocí výrazů s 
proměnnými (a naopak), vypočte 
hodnotu výrazu pro dané hodnoty 
proměnných. 

Druhá mocnina a 
odmocnina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lineární rovnice 
Výpočet neznámé ze vzorce 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
OSV – rozvoj schopnosti 
poznávání 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EV – Lidské aktivity a 

Rozšiřující učivo: 
mocniny s přirozeným 
mocnitelem 
zápis čísla v desítkové 
soustavě pomocí mocnin 

deseti, ve tvaru a.10n, 
kde a < 10 
Další náměty do výuky: 
- propedeutika využití 
parametru v matematice 
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provádí rozklad 
mnohočlenu na 
součin pomocí 
vzorců a vytýkáním  
 
 
 
 
 
Analyzuje a řeší 
jednoduché 
problémy, modeluje 
konkrétní situace, v 
nichž využívá 
matematický aparát 
v oboru celých a 
racionálních čísel 

Provádí početní operace (sčítání, 
odčítání, násobení, dělení) s 
mnohočleny, výsledný mnohočlen je 
nejvýše druhého stupně. 
Provádí rozklad mnohočlenu na součin 
pomocí vytýkání. 
Umocní dvojčleny a rozloží dvojčleny na 

součin pomocí vzorců (a + b)2,  (a – b)2, 

a2 – b2. 
Využívá kalkulátor. 
 
Matematizuje reálné situace využitím 
vlastnosti rovnic, při řešení úloh označí 
neznámou a sestaví rovnici. 
Posoudí reálnost výsledku řešené slovní 
úlohy a ověří ho zkouškou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matematizace reálné situace 
s použitím proměnné 

problémy životního 
prostředí (doprava a 
životní prostředí: druhy 
dopravy a ekologická 
zátěž, doprava a 
globalizace); Základní 
podmínky života 
(energie: využívání 
energie, možnosti 
a způsoby šetření, přírodní 
zdroje: zdroje surovinové a 
energetické a jejich 
vyčerpatelnost) 
 

Závislost, vztahy a práce s daty 

Vyhledává, 
vyhodnocuje a 
zpracovává data.  
 
Matematizuje 
jednoduché reálné 
situace s využitím 
funkčních vztahů.  

Vypočítá aritmetický průměr. 
 

Aritmetický průměr 
 

OSV – rozvoj schopnosti 
poznávání 
 
EGS – Evropa a svět nás 
zajímá (průměrný počet 
obyvatel, apod.) 

Z – Hospodářský zeměpis,  

Geometrie v rovině a prostoru 

Zdůvodňuje a 
využívá polohové a 
metrické vlastnosti 
základních 
rovinných útvarů 
při řešení úloh a 
jednoduchých 
praktických 
problémů; využívá 
potřebnou 
matematickou 

Vysvětlí pojmy odvěsna a přepona v 
pravoúhlém trojúhelníku. 
Používá Pythagorovu větu pro 
výpočet třetí strany pravoúhlého 
trojúhelníku. 
Vypočítá délku hrany, tělesovou a 
stěnovou úhlopříčku krychle a kvádru. 
Řeší praktické úlohy s využitím 
Pythagorovy věty, situaci načrtne, 
odhadne výsledek a ověří jeho reálnost, 
využívá potřebnou matematickou 

Pravoúhlý trojúhelník 
Pythagorova věta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozšiřující učivo: 
vzorce a jejich geometrické 
zobrazení 
elipsa 
goniometrické funkce pro 
pravoúhlý trojúhelník 
Další náměty do výuky: 
propedeutika důkazů 
matematických vět 
Poznámka: 
Učitel využívá v hodinách 
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symboliku. 
 
 
 
 
Charakterizuje a 
třídí základní 
rovinné útvary  
 
 
Odhaduje a 
vypočítá obsah a 
obvod základních 
rovinných útvarů  
 
Využívá pojem 
množina všech 
bodů dané 
vlastnosti k 
charakteristice 
útvaru a k řešení 
polohových a 
nepolohových 
konstrukčních úloh.  
 
 
Načrtne a sestrojí 
rovinné útvary.  
 
Určuje a 
charakterizuje 
základní prostorové 
útvary (tělesa), 
analyzuje jejich 
vlastnosti.  
Odhaduje a 
vypočítá objem a 
povrch těles.  
 

symboliku. 
 
Definuje a sestrojí kružnici a kruh, 
vysvětlí vztah mezi poloměrem a 
průměrem. 
Určí vzájemnou polohu kružnice a přímky 
(tečna, sečna, vnější přímka), vzájemnou 
polohu dvou kružnic (body dotyku) a 
narýsuje je. 
 
Účelně používá tvar zápisu Ludolfova 
čísla (desetinné číslo, zlomek). 
Vypočítá obvod a obsah kruhu a délku 
kružnice pomocí vzorců. 
 
Pomocí množiny všech bodů dané 
vlastnosti charakterizuje osu úhlu, osu 
úsečky a sestrojí je. 
Využívá Thaletovu kružnici při řešení 
úloh, sestrojí tečnu ke kružnici z bodu 
vně kružnice. 
 
Sestrojí rovinné útvary dle zadaných 
prvků. 
Při řešení konstrukční úlohy provádí 
rozbor úlohy, náčrt, diskusi o počtu.  
Řešení, zapisuje postup konstrukce s 
využitím matematické symboliky 
(případně ji kombinuje se slovním 
vyjádřením). 
Narýsuje kružnici opsanou a vepsanou 
trojúhelníku. 
 
Charakterizuje válec a kouli. 
Pracuje s půdorysem a nárysem válce a 
koule. 
 
Odhaduje a vypočítá objem a povrch 
válce a koule. 

 
 
Kruh, kružnice 
 
 
 
 
 
 
 
Obvod a obsah kruhu 
Délka kružnice 
 
 
 
Množiny bodů dané vlastnosti 
Thaletova kružnice a věta 
 
 
 
 
 
Konstrukce rovinných útvarů: 
trojúhelníku, čtyřúhelníku 
(rovnoběžníku, lichoběžníku), 
kružnice 
 
 
 
 
 
 
 
Válec 
Koule 
 
 
Objem a povrch válce a koule 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
OSV – rozvoj schopnosti 
poznávání 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EGS – Evropa a svět nás 
zajímá (zážitky a 
zkušenosti z Evropy a 
světa – tělesa 
v architektuře a přírodě) 

grafické geometrické 
programy. 
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Načrtne a sestrojí 
sítě základních 
těles.  
Načrtne a sestrojí 
obraz jednoduchých 
těles v rovině.  
 
Analyzuje a řeší 
aplikační 
geometrické úlohy 
s využitím 
osvojeného 
matematického 
aparátu.  

Načrtne a sestrojí síť válce, válec 
vymodeluje. 
 
Načrtne obraz rotačního válce v rovině. 
 
 
 
 
Řeší aplikační slovní úlohy s využitím 
osvojených znalostí o válci a kouli, při 
řešení úloh provede rozbor úlohy a náčrt, 
vyhodnotí reálnost výsledku. 
Účelně využívá kalkulátor. 

Síť válce 
 
 
Volné rovnoběžné promítání 
 
 
 
 
Postup při řešení aplikační 
slovní úlohy 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy 

Užívá logickou 
úvahu a kombinační 
úsudek při řešení 
úloh a problémů a 
nalézá různá řešení 
předkládaných 
nebo zkoumaných 
situací. 
 
Řeší úlohy na 
prostorovou 
představivost, 
aplikuje a 
kombinuje 
poznatky a 
dovednosti z 
různých 
tematických a 
vzdělávacích 
oblastí. 

Řeší kombinatorické úlohy úsudkem a 
vysvětlí způsob řešení. 
 
 
 
 
 
 
 
Využívá při řešení netradičních 
geometrických úloh prostorovou 
představivost. 

Kombinační úsudek v úlohách 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prostorová představivost 

OSV – Osobnostní rozvoj – 
Rozvoj schopností 
poznávání (cvičení 
dovednosti zapamatování, 
řešení problémů); 
Kreativita (cvičení pro 
rozvoj základních rysů 
kreativity) 

Rozšiřující učivo: 
kombinatorika (permutace, 
variace, kombinace) 
Další náměty do výuky: 
algoritmy (Hanojská věž) 
Poznámka: 
Učitel využívá uvolněných 
úloh výzkumu TIMSS. 
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Stupeň druhý, období třetí, ročník devátý 
 

Očekávané 
výstupy z RVPZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Číslo a proměnná 

Řeší aplikační úlohy 
na procenta (i pro 
případ, že 
procentová část je 
větší než celek). 
 
Matematizuje 
jednoduché reálné 
situace s využitím 
proměnných; určí 
hodnotu výrazu, 
sčítá a násobí 
mnohočleny, 
provádí rozklad 
mnohočlenu na  
pomocí vzorců a 
vytýkáním. 
 
Formuluje a řeší 
reálnou situaci 
pomocí rovnic a 
jejich soustav.  

Objasní a používá základní pojmy 
finanční matematiky (jistina, úroková 
míra, úrok, úrokovací doba, daň, inflace). 
Vypočítá úrok z vkladu za jeden rok 
a daň z úroku. 
Získá základní informace o půjčkách a 
úvěrech. 
Řeší aplikační úlohy na procenta. 
 
Řeší soustavu dvou rovnic se dvěma 
neznámými metodou dosazovací a 
sčítací. 
Řeší slovní úlohy z praxe, provede rozbor 
úlohy, pro řešení zvolí známý algoritmus 
nebo řeší úlohu úsudkem, provede 
zkoušku správnosti řešení. 

Základy finanční 
matematiky 
Peníze: inflace 
Finanční produkty: úročení 
 
 
 
 
 
Soustavy lineárních rovnic o 
dvou neznámých 

OSV – Řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti 
(dovednosti pro řešení 
problémů a rozhodování z 
hlediska různých typů 
problémů); Hodnoty, 
postoje, praktická etika 
(vytváření povědomí o 
kvalitách typu 
odpovědnost, spolehlivost, 
spravedlivost, 
respektování) 
 
OSV – rozvoj schopnosti 
poznávání 
 

Rozšiřující učivo: 
lomený výraz 
složené úrokování 
produkty bank a peněžních 
ústavů (bankovní karty, 
mince, bankovky, měna) 
- grafické řešení soustavy 
dvou rovnic 

Závislost, vztahy a práce s daty 

Vyhledává, 
vyhodnocuje a 
zpracovává data.  
 
 
 
 
 
 
 

Vysvětlí základní statistické pojmy 

(statistický soubor, statistická jednotka, 

statistický znak, statistické šetření) a 

používá je. 

Určí četnost, aritmetický průměr, modus, 

medián. 

Provede jednoduché statistické šetření, 

zapíše jeho výsledky a zvolí vhodný 

diagram k jejich znázornění. 

 

Základy statistiky 
Typy diagramů 
 
 
 
 
 
 

EGS – Objevujeme Evropu 

a svět (naše vlast a 

Evropa, Evropa a svět – 

porovnávání statistických 

údajů) 

 

MV – Kritické čtení a 

vnímání mediálních 

sdělení (pěstování 

ČJL - Rozpoznání 
manipulativní komunikace v 
masmédiích. 

AJ - Vyhodnocení výsledků 
portfolia grafem. 

Rozšiřující učivo: 
- kvadratická funkce 
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Vyjádří funkční 
vztah tabulkou, 
rovnicí, grafem.  
 
 
 
 
Matematizuje 
jednoduché reálné 
situace s využitím 
funkčních vztahů  
 
 

Účelně využívá kalkulátor, výpočty 

provádí pomocí vzorců a funkcí, jež 

nabízí tabulkový kalkulátor. 

V tabulkovém kalkulátoru vytváří grafy 
 

Rozhodne, zda je daná závislost mezi 

dvěma veličinami funkcí, uvede 

příklady z běžného života. 

Určí definiční obor funkce, obor hodnot, 

funkční hodnotu. 

Vyjádří lineární funkci, konstantní 

funkci, přímou a nepřímou úměrnost 

tabulkou, rovnicí, grafem. 

Účelně využívá tabulkového kalkulátoru 
k vyjádření funkce. 
 

Odhalí funkční vztah v textu úlohy. 
Využívá znalostí o funkcích k řešení 
praktických úloh. 

 
 
 
 
 

Funkce 
Grafy funkcí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkční vztah 
 
 

kritického přístupu 

ke zpravodajství a 
reklamě) 
 
VDO – Formy participace 
občanů v politickém životě 
(volební systémy a 
demokratické volby a 
politika) 
 
OSV – rozvoj schopnosti 
poznávání 

Geometrie v rovině a prostoru 

Užívá k 
argumentaci a při 
výpočtech věty o 
shodnosti a 
podobnosti 
trojúhelníků.  
 
Určuje a 
charakterizuje 
základní prostorové 
útvary (tělesa), 
analyzuje jejich 
vlastnosti. 
  
Odhaduje a 
vypočítá objem a 
povrch těles.  
Načrtne a sestrojí 

Rozlišuje shodné a podobné rovinné 
útvary. 
Určí poměr podobnosti z rozměru útvaru 
a naopak (na základě poměru podobnosti 
určí rozměry útvarů). 
Využívá věty o podobnosti trojúhelníků 
(věta sss, uu, sus). 
 
Charakterizuje jehlan a kužel. 
Pracuje s půdorysem a nárysem 
jehlanu a kužele. 
Využívá při řešení úloh metrické a 
polohové vlastnosti jehlanu a kuželu. 
 
Odhaduje a vypočítá objem a povrch 
jehlanu a kužele. 
Využívá Pythagorovu větu při řešení 
metrických úloh v rovině a prostoru. 

Podobnost 
Věty o podobnosti 
trojúhelníků 
 
 
 
 
 
Jehlan a rotační kužel 
 
 
 
 
 
Objem a povrch jehlanu a 
kužele 
 
 

OSV – rozvoj schopnosti 
poznávání 
 
 
 
 
 
 
EGS – Evropa a svět nás 
zajímá (zážitky a 
zkušenosti z Evropy a 
světa – tělesa 
v architektuře a přírodě) 

Rozšiřující učivo: 
orientovaný úhel, 
jednotková kružnice 
goniometrické funkce 
(sinus, kosinus, tangens a 
kotangens), včetně jejich 
vztahů 
trigonometrie pravoúhlého 
trojúhelníku 
využití trigonometrie a 
goniometrie k řešení 
rovinných úloh a úloh z 
praxe 
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sítě základních 
těles.  
 
Načrtne a sestrojí 
obraz jednoduchých 
těles v rovině.  
 
Analyzuje a řeší 
aplikační 
geometrické úlohy s 
využitím 
osvojeného 
matematického 
aparátu. 

 
Narýsuje síť jehlanu a kužele, 
vymodeluje tato tělesa. 
 
Načrtne a sestrojí jehlan ve volném 
rovnoběžném promítání. 
Načrtne kužel ve volném rovnoběžném 
promítání. 
 
Využívá podobnost při řešení slovních 
úloh, využívá měřítko mapy (plánu) k 
určení skutečných rozměrů a naopak. 
Řeší aplikační slovní úlohy s využitím 
osvojených znalostí o tělesech (jehlan, 
kužel), při řešení úloh provede rozbor 
úlohy a náčrt, vyhodnotí reálnost.  

 
Sítě jehlanu a kužele 
 
 
Volné rovnoběžné promítání 
 
 
 
 
Podobnost v úlohách z praxe 

 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy 

Užívá logickou 
úvahu a kombinační 
úsudek při řešení 
úloh a problémů a 
nalézá různá řešení 
předkládaných 
nebo zkoumaných 
situací  
 
Řeší úlohy na 
prostorovou 
představivost, 
aplikuje a 
kombinuje 
poznatky a 
dovednosti z 
různých 
tematických a 
vzdělávacích 
oblastí. 

Řeší úlohy různým způsobem, zdůvodní 
optimální řešení. 
 
 
 
 
 
 
Řeší úlohy na prostorovou představivost 
s využitím poznatků a dovedností z 
jiných tematických a vzdělávacích 
oblastí. 

Optimalizace řešení úloh OSV – Rozvoj schopností 
poznávání (cvičení 
dovednosti zapamatování, 
řešení problémů); 
Kreativita (cvičení pro 
rozvoj základních rysů 
kreativity – rozdíl mezi 
skupinovou prací a prací 
jednotlivce 

Další náměty do výuky: 
rozvoj podnikatelských 
kompetencí a strategického 
myšlení 
Poznámka: 
Učitel využívá uvolněných 
úloh výzkumu PISA. 



130 

5.3.  Informační a komunikační technologie 
 
5.3.1.  Charakteristika vzdělávací oblasti 
 

Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat 
elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi 
a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. Vzhledem k narůstající potřebě osvojení si základních dovedností práce s výpočetní technikou byla 
vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie zařazena jako povinná součást základního vzdělávání na 1. a 2. stupni. Získané dovednosti jsou v 
informační společnosti nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti. 

Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných informací pomocí internetu a jiných digitálních médií, umožňuje 
realizovat metodu „učení kdekoliv a kdykoliv“, vede k žádoucímu odlehčení paměti při současné možnosti využít mnohonásobně většího počtu dat a informací 
než dosud, urychluje aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje standardní učební texty a pomůcky. 

Dovednosti získané ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou 
vzdělávacího software a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání. Tato aplikační rovina přesahuje rámec 
vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie, a stává se součástí všech vzdělávacích oblastí základního vzdělávání. 

 
5.3.2.  Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti 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 
• porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem, zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím 
• schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem algoritmické myšlení 
• porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních informačních zdrojů, a tím k dosahování větší věrohodnosti vyhledaných 

informací 
• využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení efektivnosti své učební činnosti a racionálnější organizaci práce 
• tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce 
• pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i sociálních jevů a procesů 
• respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání SW 
• zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujících se na internetu či jiných médiích 
• šetrné práci s výpočetní technikou 
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5.3.3.  Informatika 
 
5.3.3.1. Charakteristika vyučovacího předmětu  
 
Obsahové, časové a organizační vymezení 
Předmět Informatika se vyučuje jako samostatný předmět v 5. až 7. ročníku. 

v 5. až 7. ročníku         - 1 hodina týdně 
 

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Informatika je zaměřeno na: 
 
• pochopení a správné užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti 
• praktické zvládnutí práce s grafikou, textem, s tabulkami a k tvorbě prezentací, 
• použití všech těchto nástrojů pro zpracování informací, 
• zvládnutí vyhledávání na Internetu,  
• vzájemnou komunikaci a předávání souborů pomocí elektronické pošty. 

 
Strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

• výklad 
• vyhledávání 
• samostatná práce 
• sebehodnocení 

 
Klíčové kompetence žáka 
Kompetence k učení 
 Učitel: 

-  zadávanými úkoly vede žáky k samostatnému objevování možností využití informačních a komunikačních technologií v praktickém životě 
Žák: 

- využívá zkušeností s různými SW 
- spolupracuje s ostatními žáky 
- vyžívá nápovědu (help) u jednotlivých programů, literaturu apod. 
- učí se pořizovat si takové poznámky, které mu pomohou při praktické práci s technikou 

 
Kompetence k řešení problémů 
 Učitel: 

-  vede žáky zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení 
- má roli konzultanta – vede žáky k nalézání řešení, ale také k jeho praktickému provedení a dotažení do konce 
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Žák: 
- učí se chápat, že v životě se při práci s informačními a komunikačními technologiemi budou často setkávat s problémy, které nemají jen jedno 

správné řešení, ale že způsobů řešení je více 
 
Kompetence komunikativní 
 Učitel: 

- učí žáky při komunikaci dodržovat vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou technologii, náležitosti apod.) 
 Žák: 

- pro komunikaci na dálku využívá vhodné technologie, některé práce odevzdává prostřednictvím elektronické pošty 
 

Kompetence sociální a personální 
 Učitel: 

-  vede žáky ke kolegiální radě či pomoci, případně při projektech se učí pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový 
harmonogram apod. 

 Žák: 
- učí se pracovat v týmu 
- rozděluje a plánuje si práci, hlídá časový harmonogram 
- je přizván k hodnocení prací 
- při vzájemné komunikaci je veden k ohleduplnosti a taktu, učí se chápat, že každý člověk je různě chápavý a zručný 

  
Kompetence občanské 
 Učitel: 

-  seznamuje žáky s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, autorský zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla)  
- při zpracovávání informací vede žáky ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke kterým se mohou dostat prostřednictvím Internetu i jinými 

cestami  
 Žák: 

- dodržuje legislativu a morální zákony tím, že je musí dodržovat (citace použitého pramene, ve škole není žádný nelegální SW, žáci si chrání 
své heslo) 

 
Kompetence pracovní 
 Učitel: 

-  učí žáky dodržovat bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou 
 Žák: 

-  využívá ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst 
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5.3.3.2. Učební osnovy – Informatika  
 
Stupeň první, období druhé, ročník pátý 
 

Očekávané 
výstupy z RVPZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, 
vazby, 
rozšiřující 
učivo: 

Využívá základní 
standardní funkce 
počítače a jeho 
nejběžnější 
periferie. 
 
Respektuje 
pravidla bezpečné 
práce s hardware i 
software a 
postupuje poučeně 
v případě jejich 
závady. 
 
Chrání data před 
poškozením, 
ztrátou a 
zneužitím. 
 
Při vyhledávání 
informací na 
internetu používá 
jednoduché a 
vhodné cesty. 
 
Vyhledává 
informace na 
portálech, v 
knihovnách a 
databázích. 
 

Vysvětlí pojem informatika, informace a uvede 
příklady informací a zdrojů (klasických a 
digitálních), z nichž se informace získává. 
Zná základní pravidla bezpečnosti práce 
s počítačem a aktivně je dodržuje. 
Ví, jak postupovat, či na koho se obrátit v případě 
závady počítače. 
Popíše počítač, vysvětlí jeho funkci.  
Zapne a správně počítač vypne. 
Rozliší a určí, k čemu se využívají přídavná vstupní 
a výstupní zařízení.  
Aktivně pracuje s myší. 
Zadá vstupní informace pomocí klávesnice, popíše 
funkci a význam některých kláves (enter, esc, del , 
shift). 
Orientuje se v základním uživatelském prostředí 
(Windows), pozná a označí základní prvky. 
Provádí základní operace s ikonou – označení, 
přesun, zrušení, založení, kopie, přejmenování, 
otevření ikony do okna, zavření. 
Ovládá práci s okny – zavření, minimalizace, 
maximalizace. 
Ovládá pohyb v hlavní nabídce, otevře v ní 
program, pohybuje se po hlavní nabídce, opustí ji. 
 
Žák aktivně pracuje s různými typy výukových 
programů – spustí, ovládá, zavře.  
Otevře jednoduchý grafický program, nakreslí 
obrázek, uloží a vytiskne jej. 
Nakreslí daný obrázek za použití kreslících nástrojů 
a nástrojů pro kreslení geometrických tvarů. 

Základy práce s počítačem 
základní pojmy 
bezpečnost práce a rizika,  
péče o počítač 
závady, poruchy 
struktura, funkce a popis 
počítače 
přídavná zařízení, vstupní, 
výstupní 
klávesnice, funkce kláves,  
myš 
operační systém, funkce  
základní pojmy a  prvky (ikony, 
okna, složky, soubory, hlavní 
nabídka, plocha,hlavní panel) 
principy ovládání – operace 
s ikonami, s okny, s hlavní 
nabídkou 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracování a využití informací 
výukové programy, práce s nimi 
grafický editor 
malování  
textový editor 
základy psaní a editace textu 

OSV – rozvoj 
schopnosti poznávání, 
komunikace, kreativita, 
řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 
 
VDO – občan, 
občanská společnost a 
stát 
 
EGS – Evropa a svět 
nás zajímá, 
objevujeme Evropu a 
svět 
 
EV – lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí 
 
MKV – lidské vztahy 
 
MV – kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení, fungování a 
vliv médií ve 
společnosti, práce 
v realizačním týmu 
 

 



134 

Komunikuje 
pomocí internetu či 
jiných běžných 
komunikačních 
zařízení. 

Napíše jednoduchý text v textovém editoru, opraví 
případné chyby, kterých se v textu dopustí. 
Označí blok textu, blok zformátuje. 
Vloží do dokumentu obrázek. 
Použije ozdobné prvky – ozdobné písmo a grafiku. 
Textový dokument uloží a vytiskne. 
 
Žák vysvětlí, co je internet a jaký je jeho význam. 
Vysvětlí a uvede příklad, jak informace vzniká, jak ji 
lze přenášet, zpracovat a dále využít. 
Uvede na příkladech, jak se informace (a její spol. 
tok) v průběhu historie mění. 
Ovládá práci s internetovým prohlížečem. 
Pohybuje se na stránkách pomocí hypertextu. 
Napíše do adresového políčka danou adresu a 
stránku otevře. 
Vyhledá požadovanou informaci za pomoci učitele 
(adresa, kde hledat). 
Za pomoci učitele založí svou emailovou adresu a 
napíše e-mail. 
Aktivně komunikuje pomocí chatu. 
 

označování bloků 
formátování textu 
vkládání obrázků 
grafické prvky 
písmo 
tisk a úpravy před tiskem 

 
Vyhledávání informací a 
komunikace 
Internet jako zdroj informací 
společenský tok informací 
(vznik, přenos, transformace, 
zpracování, distribuce informací) 
vývojové trendy informačních 
technologií (historie a 
budoucnost) 
základy práce s internetovým  
prohlížečem 
vyhledávání informací na 
Internetu 
základní způsoby komunikace 
(E-mail, chat, telefonování) 
 

 
Stupeň druhý, období třetí, ročník šestý 
 

Očekávané 
výstupy z RVPZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, 
vazby, 
rozšiřující 
učivo: 

Ověřuje 
věrohodnost 
informací a 
informačních 
zdrojů, posuzuje 
jejich závažnost 
a vzájemnou 
návaznost. 
 

Umí korektně zapnout a vypnout 
stanici a přihlásit se do a odhlásit ze 
sítě. 
 
Vysvětlí význam pojmu HARDWARE, 
pojmenuje a zařadí nejběžnější 
součásti a zařízení počítače. 
 
 

Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení 
do a odhlášení ze sítě 
 
 
HW - HARDWARE 
Skříň (základní jednotka) – procesor, pevný 
disk (HDD), operační paměť (RAM), základní 
deska, zdroj, mechaniky (disketová, CD, 
DVD) 

OSV – rozvoj 
schopnosti poznávání, 
komunikace, kreativita, 
řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 
 
VDO – občan, 
občanská společnost a 

D – historie 
přenosu 
informací 
 
ČJ – správná 
gramatika psaní, 
stylistický projev 
 
VV – grafické a 
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Ovládá práci s 
textovými a 
grafickými editory i 
tabulkovými editory 
a využívá 
vhodných aplikací. 
 
 
Uplatňuje základní 
estetická a 
typografická 
pravidla pro práci s 
textem a obrazem. 
 
Pracuje s 
informacemi v 
souladu se zákony 
o duševním 
vlastnictví. 
 
Používá informace 
z různých 
informačních 
zdrojů a 
vyhodnocuje 
jednoduché vztahy 
mezi údaji. 
 
Zpracuje a 
prezentuje na 
uživatelské úrovni 
informace v 
textové, grafické a 
multimediální 
formě. 

 
 
 
Vysvětlí význam pojmu SOFTWARE. 
Orientuje se na klávesnici, zná funkce 
nejdůležitějších kláves (Enter, Esc, 
Delete, Shift). 
S myší ovládá základní operace: klik - 
výběr, tažení se stisknutým levým 
tlačítkem, dvojklik, klik pravým 
tlačítkem – místní menu. 
 
S použitím nástrojů dokáže nakreslit 
obrázek a uložit jej, příp. otevřít pro 
změny a změněný znovu uložit. 
 
 
 
 
Ve WordPadu dokáže napsat krátký 
text včetně dodržení základních 
typografických pravidel, otevřít 
existující soubor, upravit vlastnosti 
písma a odstavce, příp. vložit obrázek, 
změnit jeho vlastnosti a umístit jej 
v textu. 
Dokáže uložit změny na stejné místo 
nebo jinam, příp. pod jiným názvem. 
 
 
 
 
 
 
 
Nezaměňuje pojmy Internet a web. 
 
 
Dokáže napsat zprávu, přečíst si 

Periferie – klávesnice, myš, monitor, tiskárna, 
skenner, reproduktory 
 
SW – SOFTWARE 
= programy 
Práce s klávesnicí a myší 
části klávesnice 
pojmy: klik, dvojklik, uchopení a tažení 
 
 
 
 
Grafika 
programy na tvorbu obrázků 
uložení vytvořeného obrázku nebo změn, 
otevření obrázku 
základní nástroje a možnosti nastavení (tvary 
štětce, barvy, základní tvary) 
 
Textové editory 
pojem: textové editory (příklady: NotePad, 
Writer, WordPad, Word) 
uložení, otevření souboru 
pohyb v dokumentu (klávesnice, myš) 
označení části textu do bloku 
psaní, oprava textu (diakritika, další znaky) 
základní typografická pravidla (psaní mezer 
za interpunkčními a dalšími znaky) 
písmo – typ, velikost, tučné, kurzíva, 
podtržené, barva (panel nástrojů) 
zarovnání odstavce (panel nástrojů) 
vložení obrázku - WordArt, klipart – formát 
obrázku (velikost, barvy a čáry - výplň a 
ohraničení) 
 
Internet: 
co to je, kdy vznikl, služby Internetu 
 
Elektronická pošta = e-mail 

stát 
 
EGS – Evropa a svět 
nás zajímá, 
objevujeme Evropu a 
svět 
 
EV – lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí 
 
MKV – lidské vztahy, 
multikulturalita 
 
MV – kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení, fungování a 
vliv médií ve 
společnosti, práce 
v realizačním týmu 
 

estetické 
zpracování 
Projektů 
 
M – 
matematické 
vzorce 
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došlou zprávu, smazat zprávu. 
 
 
 
 
 
Na webu dokáže vyhledat stránku o 
určitém tématu. 
 
 
 
 
 
Orientuje se ve struktuře složek, 
rozlišuje místní a síťové disky. 
Dokáže vytvořit složku nebo prázdný 
soubor, přejmenovat je, zkopírovat či 
přesunout, případně je odstranit. 

vztah k Internetu 
pojem: poštovní programy (příklady: MS 
Outlook) 
spuštění poštovního programu, odeslání 
zprávy, čtení došlých zpráv a mazání zpráv 
 
WWW = world wide web = web: 
vztah k Internetu 
pohyb po webu: 
přes hypertextové odkazy 
známá adresa 
jednoduché vyhledávání 

 
Práce se složkami a soubory: 
nejznámější manažery (M602, Správce 
souborů, Tento počítač, Průzkumník) 
pojmy:disk (logický), složka (adresář), soubor  
postupy vytvoření, přejmenování, kopírování, 
přesunu a odstranění složky či souboru 

 
Stupeň druhý, období třetí, ročník sedmý 
 

Očekávané 
výstupy z RVPZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, 
vazby, 
rozšiřující 
učivo: 

Ověřuje 
věrohodnost 
informací a 
informačních 
zdrojů, posuzuje 
jejich závažnost 
a vzájemnou 
návaznost. 
 
Ovládá práci s 
textovými a 
grafickými editory i 
tabulkovými editory 

Chrání data před poškozením, ztrátou 
a zneužitím 
 
Rozlišuje pojmy hardware a software. 
Dokáže vysvětlit funkce procesoru, 
operační paměti a pevného disku a 
jakým způsobem ovlivňují výkon 
počítače. 
Zná jednotky, kterými se označuje 
výkon procesorů a kapacita pamětí. 
Dokáže vysvětlit pojem periferie a 
zařadit sem nejběžnější zařízení. 
Dokáže vysvětlit pojem software, zná 

Přihlášení a odhlášení ze sítě. 
Bezpečnost práce v síti (hesla). 
 
HARDWARE – SOFTWARE 
vysvětlení pojmů 
HW – základní jednotka (procesor, pevný 
disk, operační paměť, mechaniky + vnější 
paměťová média, karty, porty, zdroj, základní 
deska) 
jednotky: výkon procesoru (Hz), kapacita 
pamětí (B) a jejich násobky (K, M, G, T) 
HW – periferie (klávesnice, myš, monitor, 
tiskárny, reproduktory) 

OSV – rozvoj 
schopnosti poznávání, 
komunikace, kreativita, 
řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 
 
VDO – občan, 
občanská společnost a 
stát 
 
EGS – Evropa a svět 
nás zajímá, 

D – historie 
přenosu 
informací 
 
ČJ – správná 
gramatika psaní, 
stylistický projev 
 
VV – grafické a 
estetické 
zpracování 
projektů 
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a využívá 
vhodných aplikací. 
 
 
Uplatňuje základní 
estetická a 
typografická 
pravidla pro práci s 
textem a obrazem. 
 
Pracuje s 
informacemi v 
souladu se zákony 
o duševním 
vlastnictví. 
 
Používá informace 
z různých 
informačních 
zdrojů a 
vyhodnocuje 
jednoduché vztahy 
mezi údaji. 
 
Zpracuje a 
prezentuje na 
uživatelské úrovni 
informace v 
textové, grafické a 
multimediální 
formě. 

základní skupiny software a dokáže 
vysvětlit, jaké programy sem 
zařazujeme, k čemu takové programy 
slouží. 
  
Suverénně pracuje s myší, orientuje se 
na klávesnici a uspořádává si okna pro 
svou práci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samostatně si uspořádává data na 
svém uživatelském kontě. 
 
 
 
 
Dokáže vysvětlit pojem Internet a 
uvést jeho význam.  
Zná základní služby Internetu a ví, 
k čemu slouží. 
Ověřuje věrohodnost informací a 
informačních zdrojů, posuzuje jejich 
závažnost a vzájemnou návaznost. 
 
Elektronickou poštu dokáže používat 
pro komunikaci i pro odesílání a 
přijímání souborů (prací, úkolů). 
 
 
 
 
 
 

SW – operační systémy, aplikace, utility, 
antivirové programy, komprimační programy 
 
Ovládání OS Windows 
orientace na klávesnici, důležité klávesy – 
Enter, Esc, Delete, Backspace, kurzorové 
šipky, Shift … 
práce s myší – klik, uchopení a tažení, 
dvojklik, klik pravým tlačítkem … 
práce s okny – zavřít, minimalizovat na lištu, 
maximalizovat na celou obrazovku, zmenšit 
do původní velikosti, změna velikosti 
nemaximalizovaného okna, posun okna za 
titulkový pruh, rolování obsahem okna 
(posuvníky), přepínání mezi okny 
 
Práce se složkami a soubory: 
postupy vytvoření, přejmenování, kopírování, 
přesunu a odstranění složky či souboru 
včetně variant (menu, myš, klávesové 
zkratky) 
 
Internet: 
co to je, kdy vznikl, služby Internetu (e-mail, 
www, el. konference, e-banking, … příp. 
telnet, ftp) 
 
 
 
 
Elektronická pošta = e-mail 
přístup k poště (samostatná služba, přes 
web. rozhranní) 
poštovní programy 
spuštění programu Pegasus Mail 
napsání zprávy, čtení došlé zprávy, smazání 
došlé zprávy 
odpověď (Reply) a poslat kopii došlé zprávy 
dál (Forward) 

objevujeme Evropu a 
svět 
 
EV – lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí 
 
MKV – lidské vztahy 
 
MV – kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení, fungování a 
vliv médií ve 
společnosti, práce 
v realizačním týmu 
 

 
M – 
matematické 
vzorce 
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Web používá jako zdroj informací. 
Pracuje s informacemi v souladu se 
zákony o duševním vlastnictví. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovládá práci s textovými a grafickými 
editory a využívá vhodných aplikací. 
Dokáže vytvořit vlastní dokument nebo 
upravit existující a změny uložit. 
Umí změnit vlastnosti písma a 
odstavců. 
Do dokumentu dokáže vložit jakýkoliv 
obrázek, upravit jeho vlastnosti a 
vhodně jej umístit do textu. 
Dokáže vytvořit jednoduchou tabulku, 
naplnit ji údaji, upravit její vzhled podle 
potřeb a umístit ji do textu. 
Uplatňuje základní estetická a 
typografická pravidla pro práci 
s textem a obrazem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

připojení přílohy (Attachment) k odesílané 
zprávě, uložení přílohy z došlé zprávy 
 
WWW = world wide web = web: 
pojmy: hypertext, multimediální 
pohyb po webu: 
přes hypertextové odkazy 
známá adresa 
vyhledávání 
ukládání z webu: 
obrázek 
celá stránka 
vykopírování části textu 
 
Textové editory – Writer, Word 
otevření, uložení změn, uložení jako (na jiné 
místo, pod jiným jménem) 
pohyb v dokumentu, označení části textu 
(klávesnice, myš) 
pojmy: slovo, věta, odstavec – jak je chápe 
Writer, zobrazení netisknutelných znaků 
změna vlastností písma (panel nástrojů, 
menu: Formát – Písmo) 
psaní textu, diakritika, základní typografická 
pravidla, vložení symbolu (znaky, které 
nejsou na klávesnici) 
změna vlastností odstavce (panel nástrojů, 
menu: Formát – Odstavec) 
vložení obrázku (klipart, automatické tvary, 
obrázek ze souboru do textového pole), 
nastavení vlastností: pravé tlačítko myši – 
Formát objektu (velikost, barvy a čáry, 
obtékání), vytvoření obrázku v grafickém 
editoru a vložení do Writeru 
pojmy: buňka, řada, sloupec 
vytvoření jednoduché tabulky, naplnění údaji, 
změna vlastností tabulky vč. přidávání a 
ubírání řad nebo sloupců 
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Ovládá práci s tabulkovými procesory 
a využívá vhodných aplikací. 
Orientuje se v pracovním prostředí, 
sešitě apod. 
Dokáže vytvořit tabulku, naplnit ji daty 
a upravit její vzhled. 
S daty pomocí vzorců dokáže provádět 
jednoduché početní operace. 
Na základě tabulky dokáže vytvořit 
graf a upravit jeho vzhled. 
Graf i tabulku dokáže vložit do Writeru. 
 
 
 
 
 
 
Dokáže vytvořit vlastní obrázek 
v rastrové i vektorové grafice a uložit. 
Umí tvarovat objekty a písmo ve 
vektorové grafice. 
Do dokumentu dokáže vložit jakýkoliv 
obrázek, upravit jeho vlastnosti a 
vhodně jej umístit do textu. 
 
Používá informace z různých 
informačních zdroj a vyhodnocuje 
jednoduché vztahy mezi údaji. 
Zpracuje a prezentuje na uživatelské 
úrovni informace v textové, grafické a 
multimediální formy. 

Tabulkové procesory – Calc, Excel 
k čemu jsou tabulkové procesory 
pojmy: sešit, list, řada, sloupec, buňka 
pohyb mezi sešity, mezi listy, na listu 
označení řady, sloupce, buněk 
zadávání údajů 
vzhled tabulky – Formát – Buňky (formát 
čísla, písmo, zarovnání, ohraničení, 
stínování) 
vložení řady, sloupce, buněk, sloučení 
buněk, rozdělení buněk 
jednoduché vzorce (součet, rozdíl, násobení, 
dělení) 
pojem: graf, vytvoření grafu, úprava vzhledu 
a vlastností grafu 
vložení tabulky a grafu do Writeru 
 
Vektorový grafický editor 
popis prostředí, kreslící nástroje, psaní textu 
výběr a editace objektu, tvarování objektu 
přesné kreslení 
 
 
 
 
Impress, Power Point – prezentační program 
základy tvorby prezentace 
šablona, snímek, textové pole, obrázek 
časování, efekty, přechod mezi snímky 
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5.4.  Člověk a jeho svět 
 
5.4.1.  Charakteristika vzdělávací oblasti 
 

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována pouze pro 1. stupeň základního vzdělávání. Tato 
komplexní oblast vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví a dalších témat. Uplatňuje pohled 
do historie i současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický život. Svým široce pojatým syntetickým (integrovaným) obsahem spoluutváří povinné 
základní vzdělávání na 1. stupni. 

Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. 
Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti a utváří se tak jejich prvotní ucelený obraz světa. Poznávají sebe i 
své nejbližší okolí a postupně se seznamují s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy a se složitějšími ději. Učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi, všímat 
si podstatných věcných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je pozorovat a přemýšlet o nich. Na základě poznání sebe a svých 
potřeb a porozumění světu kolem sebe se žáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho přednostem i 
problémům, vnímat současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti. Při osvojování poznatků a dovedností ve vzdělávací oblasti Člověk a 
jeho svět se žáci učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných. 

Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétních nebo modelových situací při osvojování potřebných 
dovedností, způsobů jednání a rozhodování. K tomu významně přispívá i osobní příklad učitelů. Propojení této vzdělávací oblasti s reálným životem a s 
praktickou zkušeností žáků se stává velkou pomocí i ve zvládání nových životních situací i nové role školáka, pomáhá jim při nalézání jejich postavení mezi 
vrstevníky a při upevňování pracovních i režimových návyků. 

Vzdělávací oblast tak připravuje základy pro specializovanější výuku ve vzdělávacích oblastech Člověk a společnost, Člověk a příroda a ve vzdělávacím 
oboru Výchova ke zdraví. 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět je členěn do pěti tematických okruhů. Propojováním tematických okruhů je možné vytvářet v 
ŠVP různé varianty vyučovacích předmětů a jejich vzdělávacího obsahu. 

V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí v něm chápat organizaci života v rodině, 
ve škole, v obci, ve společnosti. Učí se do tohoto každodenního života vstupovat s vlastní aktivitou a představami, hledat nové i zajímavé věci a bezpečně se 
v tomto světě pohybovat. Důraz je kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností 
žáků. Různé činnosti a úkoly by měly přirozeným způsobem probudit v žácích kladný vztah k místu jejich bydliště, postupně rozvíjet jejich národní cítění a 
vztah k naší zemi. 

V tematickém okruhu Lidé kolem nás si žáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a 
podstatu tolerance, pomoci a solidarity mezi lidmi, vzájemné úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen. Poznávají, jak se lidé sdružují, baví, jakou 
vytvářejí kulturu. Seznamují se se základními právy a povinnostmi, ale i s problémy, které provázejí soužití lidí, celou společnost nebo i svět (globální 
problémy). Celý tematický okruh tak směřuje k prvotním poznatkům a dovednostem budoucího občana demokratického státu. 

V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak a proč se čas měří, jak události postupují v čase a utvářejí historii 
věcí a dějů. Učí se poznávat, jak se život a věci vyvíjejí a jakým změnám podléhají v čase. V tematickém okruhu se vychází od nejznámějších událostí v 
rodině, obci a regionu a postupuje se k nejdůležitějším okamžikům v historii naší země. Podstatou tematického okruhu je vyvolat u žáků zájem o minulost, o 
kulturní bohatství regionu i celé země. Proto je důležité, aby žáci mohli samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat informace z dostupných zdrojů, především 
pak od členů své rodiny i od lidí v nejbližším okolí, aby mohli společně navštěvovat památky, sbírky regionálních i specializovaných muzeí, veřejnou knihovnu 
atd. 
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V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy, kde vznikl a rozvíjí se život. Poznávají velkou rozmanitost 
i proměnlivost živé i neživé přírody naší vlasti. Jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili, že Země a život na ní tvoří jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny 
hlavní děje ve vzájemném souladu a rovnováze, kterou může člověk snadno narušit a velmi obtížně obnovovat. Na základě praktického poznávání okolní 
krajiny a dalších informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí se využívat a hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti 
na přírodu, hledat možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí a k trvale udržitelnému rozvoji. 

V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě poznávání člověka jako živé bytosti, která má své biologické a 
fyziologické funkce a potřeby. Poznávají, jak se člověk vyvíjí a mění od narození do dospělosti, co je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska denního 
režimu, hygieny, výživy, mezilidských vztahů atd. Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci a o bezpečném 
chování v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel. Žáci si postupně uvědomují, jakou 
odpovědnost má každý člověk za své zdraví a bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci docházejí k poznání, že zdraví je nejcennější hodnota v životě člověka. 
Potřebné vědomosti a dovednosti získávají tím, že pozorují názorné pomůcky, sledují konkrétní situace, hrají určené role a řeší modelové situace. 
 

5.4.2.  Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: 
• utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti 
• orientaci ve světě informací a k časovému a místnímu propojování historických, zeměpisných a kulturních informací 
• rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, 

názorech a výtvorech 
• poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na základě společně vytvořených a přijatých nebo 

obecně uplatňovaných pravidel soužití, k plnění povinností a společných úkolů 
• samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci i v méně běžných situacích, 

k poznávání a ovlivňování své jedinečnosti (možností a limitů) 
• utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při jejich ochraně 
• přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí 
• objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět 
• poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí, k upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v různých situacích 

ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých 
 

Na 1. stupni je součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět Etická výchova. Nevyučuje se jako samostatný předmět a svým obsahem zapadá do 
tematických celků, kterými žáci postupně prochází od 1. do 5. ročníku. Jsou tak naplněny očekávané výstupy pro 1. i 2. období.  
 

Etická výchova: 
 

Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru tvoří následující témata: 
1. Mezilidské vztahy a komunikace. 
2. Důstojnost lidské osoby. Pozitivní hodnocení sebe. 
3. Pozitivní hodnocení druhých. 
4. Kreativita a iniciativa. Řešení problémů a úkolů. Přijetí vlastního a společného rozhodnutí. 
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5. Komunikace citů. 
6. Interpersonální a sociální empatie.  
7. Asertivita. Zvládnutí agresivity a soutěživosti. Sebeovládání. Řešení konfliktů. 
8. Reálné a zobrazené vzory. 
9. Prosociální chování v osobních vztazích. Pomoc, darování, dělení se, spolupráce, přátelství. 
10. Prosociální chování ve veřejném životě. Solidarita a sociální problémy.  

 
Na deset základních témat navazuje sedm aplikačních témat, mezi která patří:  
• Etické hodnoty 
• Sexuální zdraví 
• Rodinný život 
• Duchovní rozměr člověka 
• Ekonomické hodnoty 
• Ochrana přírody a životního prostředí 
• Hledání pravdy a dobra jako součást přirozenosti člověka 

 
Etická výchova vytváří celou řadu mezipředmětových vztahů.  
Etická výchova žáka především vede: k navázání a udržování uspokojivých vztahů, k vytvoření si pravdivé představy o sobě samém, k tvořivému 

řešení každodenních problémů, k formulaci svých názorů a postojů na základě vlastního úsudku s využitím poznatků z diskuze s druhými, ke kritickému 
vnímání vlivu vzorů při vytváření vlastního světonázoru, k pochopení základních environmentálních a ekologických problémů a souvislostí moderního světa.  

Etická výchova u žáka rozvíjí: sociální dovednosti, které jsou zaměřeny nejen na vlastní prospěch, ale také na prospěch jiných lidí a celé společnosti, 
na samostatné pozorování s následným kritickým posouzením a vyvozením závěrů pro praktický život, samostatnost při hledání vhodných způsobů řešení 
problémů, správné způsoby komunikace, respekt k hodnotám, názorům a přesvědčení jiných lidí, schopnost vcítit se do situací ostatních lidí, pozitivní 
představu o sobě samém a schopnost účinné spolupráce. 
 
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Etická výchova je zaměřeno na: 

• rozvíjení schopnosti žáků aktivně a tvořivě ovlivňovat měnící se životní a pracovní podmínky 
• navázání a rozvíjení uspokojivých vztahů  
• aktivní řešení na základě získaných dovedností a vědomostí  
• správné způsoby komunikace a demonstrovat nové formy efektivního a tvořivého využívání dostupných prostředků komunikace 
• pochopení výhod spolupráce a formulaci svých názorů a postojů na základě vlastního úsudku  
• výchovu k toleranci, vstřícnosti a pochopení potřeb a postojů druhých  
• rozpoznání smyslu a cíle učení 
• podněcování ke kritickému myšlení a tvořivému řešení každodenních problémů  
• ovládání vlastního chování a poznání sebe sama 
• odmítavý postoj vůči fyzickému i psychickému násilí 
• podněcování žáků k uvážlivému a vhodnému rozhodování v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti 
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Vyučovací hodina je realizována jako: skupinové vyučování, vhodné hry, cvičení, modelové situace a diskuse, výklad, reprodukce textu, samostatná 
práce, soutěže, testy, dramatizace, projekty, PC, video, beseda, dotazníky - interwiev 
 
Strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků 

• vyhledávání 
• sebehodnocení 
• porozumění textu 
• výklad 

 
Klíčové kompetence žáků 
Kompetence k učení 

Žák  
 chápe zodpovědnost za své vzdělávání, 
 osvojuje si strategii učení a je motivován pro celoživotní učení včetně učení prosociálních dovedností 
- uvědomuje si etické principy a aspekty prosociálního jednání v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti lidské existence. 

 
Kompetence k řešení problémů 

Žák 
- tvořivě řeší problémy logickým uvažováním  
- získá kritický pohled na sebepoznání a sebeakceptaci 
- pozitivně hodnotí druhé a pozitivně přistupuje k životu v běžných i ztížených podmínkách 
- ovládá a řídí své jednání a chování 

 
Kompetence komunikativní 

Žák 
- účinně spolupracuje ve skupině, otevřeně a účinně komunikuje 
- spoluvytváří pravidla a dodržuje je 
- rozvíjí základních komunikační a asertivní dovednosti 
- aktivně naslouchá druhým a vyjadřuje a obsahuje svá stanoviska a rozhodnutí 

 
Kompetence sociální a personální 

Žák 
- je schopen vytvářet příležitosti k tomu, aby žáci mohli diskutovat v malých skupinách i v rámci celé třídy 
- dokáže požádat o pomoc a pomoci 

 
Kompetence občanské 

Žák 
- je schopen vcítit se do situací ostatních lidí 
- uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí 
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- je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu 
- poskytuje dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích 
- respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví 
- chápe základní ekologické souvislosti a enviromentální problémy 

 
Kompetence pracovní 

Žák 
- přistupuje k výsledkům pracovní činnosti ne jen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany 

svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot 
- využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech 
 

5.4.3.  Prvouka 
 
5.4.3.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 
  
Obsahové, časové a organizační vymezení 
Vyučovací předmět Prvouka se vyučuje jako samostatný předmět v 1. až 3. ročníku: 

v 1. a 2. ročníku  – 2 hodiny týdně 
ve 3. ročníku  - 3 hodiny týdně 
 

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Prvouka je zaměřeno na: 
• pozorování a pojmenovávání věcí, jevů a dějů, jejich vzájemných vztahů a souvislostí 
• utváří se prvotní ucelený obraz světa 
• poznávání sebe i nejbližšího okolí 
• seznámení s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy 
• vnímání lidí a vztahů mezi nimi 
• všímání si podstatných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů 
• porozumění světu kolem sebe a vnímání základních vztahů ve společnosti 
• porozumění soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům 
• chápání současnosti jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti 
 

Vzdělávací obsah je členěn do pěti tematických okruhů:  
 

Místo, kde žijeme –  
důraz je kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků 

Lidé kolem nás –  
upevňování základů vhodného chování a jednání mezi lidmi, seznámení se se základními právy a povinnostmi 

Lidé a čas –  
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orientace v dějích a čase 
Rozmanitost přírody –  

poznávání Země jako planety sluneční soustavy, poznávání proměnlivosti a rozmanitosti živé i neživé přírody 
Člověk a jeho zdraví –  

základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci a o bezpečném chování různých životních situací. Poznávání 
sebe na základě poznávání člověka jako živé bytosti. 

 
Strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

• výklad 
• vyhledávání 
• poznávání 
• skupinová práce 

 
Klíčové kompetence žáka 
Kompetence k učení 

Učitel: 
- pomáhá řešit a třídit informace podle zvolených nebo zadaných kritérií  
- motivuje žáky pro celoživotní učení 

Žák: 
-  objevuje a poznává všechno, co ho zajímá a v čem chce uspět 
-   poznává podstaty zdraví i příčin nemocí 
- upevňuje preventivního chování 
- orientuje se ve světě informací, časově a místně propojuje historické, zeměpisné a kulturní informace  

 
Kompetence k řešení problémů 

Učitel: 
- pomáhá žákům, aby došli k samostatným objevům, řešením a závěrům 
- učí žáky pracovat s odbornou literaturou, encyklopediemi apod., 
- využívá různých informačních zdrojů 

Žák: 
- upevňuje účelné rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých 
- poznávají a ovlivňují svou jedinečnost  

 
Kompetence komunikativní 

Učitel: 
- podporuje u žáků prezentaci svých myšlenek a názorů, kladení otázek, vzájemnému naslouchání a zdůvodňování svých závěrů 

Žák: 
- rozšiřuje si slovní zásobu v osvojovaných tématech. 
- je veden k samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci 



146 

- pojmenovává pozorované skutečnosti a zachycuje je ve vlastních projevech, názorech a výtvorech 
- přirozeně vyjadřuje pozitivní city ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí  

 
Kompetence sociální a personální 

Učitel: 
- učí věcně argumentovat  
- vede děti k oceňování svých názorů a přínosů 

Žák: 
- pracuje ve skupině. 
- efektivně spolupracuje na řešení problémů 
- učí se respektovat názory druhých 
- přispívá k diskusi 

 
Kompetence občanské 

Učitel: 
- utváří ohleduplný vztah k přírodě i kulturním výtvorům 
- motivuje žáky hledat možnosti aktivního uplatnění ochrany přírody 
- vede žáky k respektování pravidel 

Žák: 
- chápe způsoby ochrany přírody 
- respektuje pravidla  

 
Kompetence pracovní 

Učitel: 
- učí žáky používat různé materiály, nástroje a vybavení 
- zohledňuje soudobý stav a poznání a technického rozvoje  

Žák: 
- je veden k utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti 
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5.4.3.2. Učební osnovy – Prvouka  
 
Stupeň první, období první, ročník první 
 

Očekávané 
výstupy z RVPZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Místo, kde žijeme 

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

Zná cestu do školy a zpět. 
Zná adresu svého bydliště a informace o 
domě, kde bydlí. 
 
Zná název školy. 
Umí vyprávět o svém domově, bydlišti a 
okolí.  
Zná jméno třídní učitelky a ředitele 
školy. 
Chová se ukázněně ve škole i mimo 
školu. 
Dokáže rozlišit nežádoucí formy chování 
Umí si připravit pomůcky do školy. 
Udržuje pořádek ve svých věcech, ve 
školní aktovce. 
Umí si uspořádat pracovní místo. 
Rozlišuje čas k práci a odpočinku. 

Domov 
dům, ve kterém žiji 
adresa bydliště 
 
Škola 
orientace v budově 
zaměstnanci školy 
orientace v blízkém okolí 
školy 
bezpečný pohyb po škole 
 
Osobní bezpečí 
 

OSV –  rozvoj schopnosti 
poznávání, 
psychohygiena, 
poznávání lidí 
 
VDO – občanská 
společnost a škola 
(výchova k samostatnosti, 
k seberealizaci, ke smyslu 
pro spravedlnost, 
odpovědnost a 
ohleduplnost) 
 

VV – Můj dům 
 
 
ČJ – literární výchova – „Co 
vím o obci“, sloh – popis 
školy 
 

Člověk a jeho zdraví 

Uplatňuje základní 
hygienické, 
režimové a jiné 
zdravotně 
preventivní návyky 
s využitím 
elementárních 
znalostí o lidském 
těle; projevuje 

vhodným chováním 
a činnostmi vztah 

ke zdraví. 

Ví, co patří k základním hygienickým 
návykům, zná prevenci běžných 
onemocnění a úrazů. 
 
Zná základy správné životosprávy – 
výživa, vitamíny, odpočinek, spánek, 
pitný režim apod. 
Zná zásady správného chování u lékaře. 
Umí pojmenovat části lidského těla. 
Zná názvy běžných onemocnění. 
Ví, co dělat v případě úrazu. 
 

Péče o zdraví 
denní režim 
osobní hygiena 
nemoc 
první pomoc 
 
Zdravá výživa 
zdravá strava 
vitamíny 
pitný režim 
 
Lidské tělo 

EV – lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí, vztah člověka 
k prostředí, základní 
podmínky života 
 
OSV – rozvoj schopnosti 
poznávání 
 

ČJ – sloh – „Jsem 
nemocný“ 
 
VV – kresba postavy 
 
M – geometrické tvary 
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Dodržuje zásady 
bezpečného 
chování, tak aby 
neohrožoval zdraví 
své a zdraví jiných.  
 
Uplatňuje základní 
pravidla účastníků 
silničního provozu. 

Ví, jak se chovat jako účastník silničního 
provozu. 
 
 
Ví, že nemá komunikovat s cizími lidmi a 
může odmítnout komunikaci se 
známými lidmi, která je mu nepříjemná. 
 

hlavní části těla 
péče o lidské tělo  
 
Osobní bezpečí 
pohyb v neznámém prostředí 
pohyb v přírodě 
otázka šikany a týrání 
chování o přestávkách 

Lidé a čas 

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

Orientuje se v čase – rok, měsíc, týden, 
den, hodina. 
Umí vyjmenovat dny v týdnu. 
Zná čtvero ročních období a umí je 
charakterizovat. 
Umí vyjmenovat měsíce jednotlivých 
ročních období. 
Umí popsat změny v přírodě podle 
ročního období. 
Umí časově zařadit Vánoce a 
Velikonoce. 
Zná některé vánoční a velikonoční zvyky 
a tradice. 

Orientace v čase a časový 
řád 
dny, týdny, měsíce 
roční období 
určování času – celá hodina 
časový sled událostí /včera, 
dnes a zítra) 
 
Svátky: 
Vánoce, Velikonoce 
Současnost a minulost v 
našem životě 

EGS – Evropa a svět nás 
zajímá (poznávání 
evropských kultur) 
 
 
OSV – rozvoj schopnosti 
poznávání 
 

M – časová přímka, vztahy 
před, za 
 
 
ČJ – sloh – volný čas, můj 
koníček 
 
 
ČJ – literární výchova – 
zvyky, tradice 

Lidé kolem nás 

Rozlišuje blízké 
příbuzenské vztahy 
v rodině, role 
rodinných 
příslušníků a 
vztahy mezi nimi. 
 
Projevuje toleranci 
k přirozeným 
odlišnostem 
spolužáků, jejich 
přednostem i 
nedostatkům. 

Rozlišuje nejbližší rodinné příslušníky. 
Pojmenuje vztahy mezi jednotlivými 
členy rodiny. 
Rozlišuje role v rodině.  
Zná povolání rodičů. 
 
 
Ví, co jsou narozeniny a svátek. 
Vyjmenuje své kamarády a mluví o 
vtazích ve třídě. 
 
 
 
Respektuje odlišnosti spolužáků. 

Rodina 
život v rodině 
příbuzenské vztahy v rodině 
role členů rodiny 
zaměstnání rodičů 
nejznámější povolání 
 
Soužití lidí 
přátelské vztahy v rodině 
svátky, narozeniny 
vztahy ve třídě 
role žáků ve třídě 
 
Chování lidí 

MKV – kulturní diference, 
etnický původ (poznávání 
etnických skupin) 
 
OSV – rozvoj schopnosti 
poznávání 
 

ČJ – sloh – chování 
v rodině; literární výchova – 
Naše rodina 
 
ČJ – sloh – Povolání rodičů 
 
ČJ – sloh – chování, 
slušnost, zdvořilost 
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Zná přednosti i nedostatky spolužáků. 
Rozlišuje nesprávné chování u jiných i u 
sebe. 

pravidla slušného chování 
respektování a vzájemná 
tolerance 
rozlišení nesprávného 
chování u jiných i u sebe 

Rozmanitost přírody 

Pozoruje, popíše a 
porovná viditelné 
proměny v přírodě 
v jednotlivých 
ročních obdobích.  
 

Umí popsat přírodu v jednotlivých 
ročních obdobích a změny během 
přechodu z jednoho období do druhého. 
 
Umí vyprávět o svém domově, bydlišti a 
okolí – les, pole, potok apod. 
Zná domácí zvířata a názvy jejich 
mláďat. 
Zná některá volně žijící zvířata. 
Umí říct, jak se v přírodě a k přírodě 
máme chovat. 

Příroda 
Roční období a jejich 
charakteristika: 
jaro, léto, podzim, zima 
počasí v jednotlivých ročních 
obdobích 
hry a činnosti dětí 
Živočichové 
chování a výskyt živočichů 
v závislosti na ročním období 
domácí zvířata 
volně žijící zvířata 

stavba těla živočichů  

OSV – rozvoj schopnosti 
poznávání 
 
EV – Ekosystémy (les, 
louka, pole, rybník), vztah 
člověka k prostředí 
(ochrana životního 
prostředí, třídění odpadu, 
životní styl), základní 
podmínky života 
 

ČJ – sloh, literární výchova 
– moje zvířátko 
 
HV – písně se zvířecí 

tematikou 
 
ČJ – vytvoření si vlastních 
pravidel chování v přírodě 

 
Stupeň první, období první, ročník druhý  
 

Očekávané 
výstupy z RVPZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Místo, kde žijeme 

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

Začlení svou obec do příslušného kraje, 
popíše a pozoruje změny v nejbližším 
okolí obci (městě). 
 
Zná pojem vlast, zná státní symboly. 
 
 
Je schopen komunikovat s prodavačem 
Umí zacházet s přidělenými penězi. 
Orientuje se v síti obchodů a služeb 
v nejbližším okolí. 
 

Obec, místní krajina 
Okolní krajina,  
vesnice, město – jejich 
rozdíly 
 
Naše vlast – pojmenování 
co už vím o své vlasti 
hlavní město 
symboly státu 
 
Peníze 

VDO – občanská 
společnost a škola 
(demokratické vztahy ve 
třídě), občan, občanská 
společnost a stát 
(odpovědnost za své činy, 
seznámení se se 
základními lidskými právy, 
principy soužití s 
minoritami) 
 
OSV – rozvoj schopnosti 

Sloh – popis školy 
 
ČJ – literární výchova – 
Moje obec 
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poznávání 

Člověk a jeho zdraví 

Dodržuje zásady 
bezpečného 
chování, tak aby 
neohrožoval zdraví 
své a zdraví jiných.  
 
Uplatňuje základní 
pravidla účastníka 
silničního provozu. 
 
Zná základní 
hygienické návyky, 
režimové a jiné 
zdravotně 
preventivní návyky 
s využitím 
elementárních 
znalostí o lidském 
těle projevuje 
vhodným chováním 
a činnostmi vztah 
ke zdraví. 
 
Chová se 
obezřetně při 
setkání 
s neznámými 
jedinci, odmítne 
komunikaci, která 
je mu nepříjemná, 
v případě potřeby 
požádá o pomoc 
pro sebe i pro jiné 
dítě. 

Zná a dodržuje základní pravidla pro 
chodce 
Zná a umí pojmenovat základní části a 
vybavení jízdního kola a vybavení pro 
cyklisty 
 
 
Zná pravidla dodržování správné 
hygieny a prevenci běžných nemocí. 
Ví, z čeho se skládá lidské tělo. 
Dodržuje pitný režim.  
Ví, které potraviny jsou prospěšné a 
které mohou spíše škodit. 
Předvídá, co může být v jeho okolí 
nebezpečné, nebezpečí se snaží 
vyhýbat. 
 
 
 
 
 
 
 
Ví, že nemá komunikovat s cizími lidmi a 
může odmítnout komunikaci se 
známými lidmi, která je mu nepříjemná. 
 
 

Cesta do školy 
nejčastější dopravní značky 
přecházení vozovky 
dopravní prostředky 
bezpečné chování v silničním 
provozu 
 
Péče o zdraví 
denní režim 
osobní hygiena 
nemoc 
první pomoc  
Zdravá výživa 
vitamíny 
pitný režim 
Lidské tělo 
základní části těla 
stavba těla 
funkce těla 
smysly 
 
 
 
Komunikace se známými a 
neznámými lidmi 
  

OSV – rozvoj schopnosti 
poznávání 
 
EGS – objevujeme 
Evropu a svět 
 

Vv – kresba postavy 
 
Čj – sloh – Jak pečuji o své 
zdraví 

Lidé a čas 

Pojmenuje některé 
rodáky, kulturní či 

Rozlišuje minulost, přítomnost, 
budoucnost 

Orientace v čase a časový 
řád 

MKV – Kulturní diference 
(vlastní kulturní zakotvení) 

M – čas 
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historické památky, 
významné události 
regionu, 
interpretuje některé 
pověsti nebo báje 
spjaté s místem, v 
němž žije. 

Orientuje se v čase - kalendářní rok, 
školní rok, týdny, dny, hodiny, minuty. 
Zná svůj denní režim, práci a odpočinek. 
 
 
 
 
Seznámí se s významnými rodáky 
Prahy a významnými postavami českých 
dějin. 
Pozná významné památky a památky 
v okolí bydliště. 
Zná některé pověsti staré Prahy. 
 
 

pojmy – hodina, den, týden, 
měsíc, 
rok, roční období 
posloupnost včera, dnes, 
zítra, hlavní části dne 
hodiny  - celá, půl, čtvrt 
 
Současnost a minulost v 
našem životě 
seznámení se způsobem 
života 
stručná charakteristika 
minulosti, současnosti a 
budoucnosti 
Regionální památky 
Báje, mýty, pověsti 

 
OSV – rozvoj schopnosti 
poznávání 

 

Lidé kolem nás 

Rozlišuje blízké 
příbuzenské vztahy 
v rodině, role 
rodinných 
příslušníků a 
vztahy mezi nimi. 
 
Projevuje toleranci 
k přirozeným 
odlišnostem 
spolužáků, jejich 
přednostem i 
nedostatkům. 
 
Odvodí význam a 
potřebu různých 
povolání a 
pracovních 
činností. 

Zná základní pravidla slušného chování 
v rodině a ve společnosti. 
Umí slušně požádat o pomoc a 
poděkovat. 
Zná vztahy rodina – příbuzní 
(sestřenice, bratranec apod.). 
Odvodí význam a potřebu různých 
pracovních povolání. 
Zná zaměstnání rodičů. 
Umí vysvětlit, v čem spočívají některá 
povolání (lékař, učitel, řidič apod..) 
Zná běžně užívané výrobky, ví, čemu 
slouží. 
Pozná význam a potřebu nástrojů, 
přístrojů a zařízení v domácnosti 
(televize, vysavač, pračka apod.), 
váží si práce a jejích výsledků. 

Chování lidí 
Soužití lidí  
 
 
Rodina 
role členů rodiny 
příbuzenské vztahy 
 
Práce a volný čas 
povolání rodičů 
další známá povolání 
nástroje  

OSV – sebepoznání a 
sebepojetí, 
psychohygiena, 
mezilidské vztahy 
 
MKV – lidské vztahy 
(harmonické vtahy 
v rodině), princip 
sociálního smíru a 
solidarity 
 
OSV – rozvoj schopnosti 
poznávání 
 

ČJ – sloh, literární výchova 
– příběhy o rodině, básně 
 
ČJ - sloh – volný čas, čím 
chci být 

Rozmanitost přírody 

Roztřídí některé 
přírodniny podle 

Rozlišuje a zná charakteristické znaky: 
les, park, louka, zahrada, pole, potok, 

Voda, vzduch 
Půda 

EV – Ekosystémy (les, 
louka, pole, rybník), vztah 

ČJ – literární výchova – 
básně, příběhy 
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nápadných 
určujících znaků, 
uvede příklady 
výskytu 
organismů ve 
známé lokalitě. 

řeka. 
Má povědomí o významu životního 
prostředí pro člověka. 
Zná vybrané běžně pěstované pokojové 
rostliny. 
Chápe potřebu pravidelné péče o 
pokojové rostliny (zalévání, světlo, teplo 
apod.). 
Rozlišuje stromy jehličnaté a listnaté. 
Zná a umí pojmenovat běžně se 
vyskytující stromy, keře, byliny a 
zemědělské plodiny. 
Zná a umí pojmenovat domácí čtyřnohá 
zvířata. 
Zná některé živočichy chované pro 
radost a chápe potřebu pravidelné péče 
o ně (krmení, čistota apod.). 
Zná vybraná volně žijící zvířata a ptáky. 

 
Životní podmínky 
Rovnováha v přírodě 
Ohleduplné chování k 
přírodě a ochrana přírody 
 
Rostliny 
proměny rostlin 
části rostlin 
ovoce, zelenina 
houby  
 
Živočichové 
chování a výskyt živočichů 
v závislosti na ročním období 
domácí zvířata 
volně žijící zvířata 
stavba těla živočichů 

člověka k prostředí 
(ochrana životního 
prostředí, třídění odpadu, 
životní styl), základní 
podmínky života 
 
OSV – rozvoj schopnosti 
poznávání 

k jednotlivým ročním 
obdobím 
 
ČJ – literární výchova – 

básně s tematikou 
rostlin 

VV – rostliny 
 
ČJ – sloh – popis zvířete; 

literární výchova – 
básně, příběhy o 
zvířatech, bajky 

VV – zvířátka – kresba, 
malba 

 
Stupeň první, období první, ročník třetí 
 

Očekávané 
výstupy z RVPZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Místo, kde žijeme 

Začlení svou obec 
do příslušného 
kraje a obslužného 
centra ČR, popíše 
a pozoruje změny 
v nejbližším okolí 
obci (městě). 
 
Rozliší přírodní a 
umělé prvky 
v okolní krajině a 
vyjádří různými 
způsoby její 
estetické hodnoty a 

Vyznačí v jednoduchém plánu místo 
svého bydliště a školy. 
Orientuje se v plánku obce. 
 
Zná okolí města, ve kterém žije.  
Pojmenuje známé a význačné budovy 
Prahy, ví, kde je muzeum, divadlo, 
radnice, nádraží apod. 
Pojmenuje některé rodáky, kulturní či 
historické památky, významné události 
regionu. 
Určí hlavní a vedlejší světové strany. 
Zná dopravní prostředky Pražské 
integrované dopravy. 

Domov  
orientace v místě bydliště 
orientace v okolí školy 
 
Město, kde žijeme 
poloha v krajině 
význačné budovy 
dopravní síť 
začlenění města do kraje 
význam města 
 
Krajina kolem nás 
typy krajiny 
vliv člověka na utváření 

VDO – občanská 
společnost a škola, 
občan, občanská 
společnost a stát 
 
OSV – rozvoj schopnosti 
poznávání 

ČJ – sloh – popis bytu 
 
ČJ – sloh – popis cesty 
 
VV – kresba krajiny 
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rozmanitost. 
 

Zná význam Prahy. 
 
Ví, jak člověk může ovlivňovat utváření 
okolní krajiny. 
Zná významná místa v okolní krajině.  

krajiny 
nejvýznamnější místa v okolí 
krajiny 

Člověk a jeho zdraví 

Zná základní 
hygienické návyky, 
režimové a jiné 
zdravotně 
preventivní návyky 
s využitím 
elementárních 
znalostí o lidském 
těle, projevuje 
vhodným chováním 
a činnostmi vztah 
ke zdraví. 
 
Chová se 
obezřetně při 
setkání 
s neznámými 
jedinci, odmítne 
komunikaci, která 
je mu nepříjemná, 
v případě potřeby 
požádá o pomoc 
pro sebe i pro jiné 
dítě uplatňuje 
základní pravidla 
účastníků silničního 
provozu. 
 
Dodržuje zásady 
bezpečného 
chování, tak aby 
neohrožoval zdraví 
své a zdraví jiných.  

Ví, co patří k základním hygienickým 
návykům, zná prevenci běžných 
onemocnění a úrazů. 
Zná stavbu lidského těla a funkci částí, 
zná rozdíly mezi chlapcem a dívkou. 
 
Zná pravidla dodržování správné 
hygieny a prevenci běžných nemocí a 
úrazů. 
Ví, z čeho se skládá lidské tělo. 
Dodržuje pitný režim.  
Ví, které potraviny jsou prospěšné a 
které mohou spíše škodit. 
Ví, které potraviny obsahují vitamíny. 
Ví, jak se zachovat, stane-li se jemu 
úraz, nebo stane-li se úraz někomu 
v okolí. 
Ví, kde je ve škole umístěna lékárnička. 
 
Zná příklady situací hromadného 
ohrožení a má informace o chování 
v takových situacích, ví, že je nutné 
poslechnout pokynů dospělé osoby. 
 
Ví, že nemá komunikovat s cizími lidmi a 
může odmítnout komunikaci se 
známými lidmi, která je mu nepříjemná. 
 
Zná a dodržuje základní pravidla 
účastníků silničního provozu. 
 
 

Lidské tělo 
základní stavba těla 
funkce  
pohlavní rozdíly mezi dívkou 
a chlapcem 
růst a vývoj člověka  
Člověk a jeho zdraví 
denní režim 
výživa – zdravá a nesprávná 
péče o zdraví 
předcházení nemocem  
Úraz 
přivolání pomoci 
základní ošetření 
lékárnička 
předcházení úrazům 
balíček první pomoci  
 
 
Situace hromadného 
ohrožení 
 
 
 
krizové situace 
řešení krizových situací 
 
Pravidla silničního provozu 

MV – kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení 
 
EGS – objevujeme 
Evropu a svět 
 
OSV – rozvoj schopnosti 
poznávání 
 

ČJ – sloh - pomoc 
nemocným lidem 
 
ČJ – popis člověka, 
kamaráda, sebe samého 



154 

 
Reaguje adekvátně 
na pokyny 
dospělých při 
mimořádných 
událostech. 

Lidé a čas 

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. 
 

Rozlišuje minulost, přítomnost, 
budoucnost. 
Zná základní údaje z historie a 
současnosti obce. 
Zná některé lidové a místní zvyky a 
tradice. 
 

Kultura, současnost a 
minulost v našem životě 
Báje, mýty, pověsti 
Současnost a minulost v 
našem životě 
 

 
EGS – objevujeme 
Evropu a svět 
 
OSV – rozvoj schopnosti 
poznávání 
 

ČJ – literární výchova – 
příběhy, pohádky, 
bajky 

 

Lidé kolem nás 

Odvodí význam a 
potřebu různých 
pracovních 
povolání. 
 
Projevuje toleranci 
k přirozeným 
odlišnostem 
spolužáků, jejich 
přednostem i 
nedostatkům. 
 

Zná základní pravidla slušného chování 
v rodině a ve společnosti. 
Má informace o běžných povoláních a 
chápe jejich význam. 
 
Pomoc nemocným a sociálně slabým 
rozlišování zvláštností lidí a jejich 
respektování. 
 
 

Soužití lidí 
mezilidské vztahy 
vlastnosti lidí 
pravidla slušného chování 
pomoc nemocným a sociálně 
slabým 
rozlišování zvláštností lidí a 
jejich respektování  

OSV – sebepoznání a 
sebepojetí, seberegulace 
a sebeorganizace, 
mezilidské vztahy 
 
MKV - princip sociálního 
smíru a solidarity 
(základní lid. práva, 
odstranění předsudků 
vůči etnickým skupinám), 
lidské vztahy 
 
OSV – rozvoj schopnosti 
poznávání 

ČJ – sloh, literární výchova 
– kladné a záporné 
vlastnosti 

Rozmanitost přírody 

Roztřídí některé 
přírodniny podle 
nápadných 
určujících znaků, 

Umí pozorovat, rozlišovat a popsat 
některé vlastnosti a změny látek – 
barva, chuť, rozpustnost, hořlavost 
apod. 

Látky a jejich vlastnosti 
třídění látek 
základní vlastnosti látek 
porovnávání látek  

EV – Ekosystémy (les, 
pole, vodní zdroje, město, 
vesnice, kulturní krajina), 
základní podmínky života, 

VV, PP – práce 
s přírodninami 
 
M – jednotky 
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uvede příklady 
výskytu 
organismů ve 
známé lokalitě. 
 
Provádí 
jednoduché pokusy 
u skupiny známých 
látek, určuje jejich 
společné a rozdílné 
vlastnosti a změří 
základní veličiny 
pomocí 
jednoduchých 
nástrojů a přístrojů. 

 
Užívá vhodné pomůcky a umí změřit 
délku, čas, hmotnost, objem, teplotu. 
 
 
Rozlišuje přírodniny, lidské výtvory, 
suroviny. 
Zná základní rozdělení živočichů – 
savci, ptáci, obojživelníci, ryby, hmyz. 
Umí uvést hlavní rozlišovací znaky a 
popsat stavbu těla. 
Rozlišuje domácí a hospodářská zvířata 
zná vybraná zvířata volně žijící 
v určitých přírodních společenstvích 
(pole, louky, les apod.). 
Umí vybrané živočichy zařadit do 
příslušného přírodního společenství. 
Umí pojmenovat části rostlin. 
Umí popsat projevy života rostlin. 
Zná vybrané kvetoucí a nekvetoucí 
rostliny a dřeviny (na zahrádkách, 
loukách, v lese). 
Pozná běžně se vyskytující jedlé a 
jedovaté houby a umí je pojmenovat 
má povědomí o významu životního 
prostředí. 
Uplatňuje zásady bezpečného chování 
v přírodě.  

Vážení a měření 
Přírodniny a lidské výtvory 
rozdělení přírodnin 
pojem lidský výtvor a 
surovina 
 
Živá a neživá příroda 
Životní podmínky 
Rostliny, živočichové 
jejich základní znaky 
průběh, způsob života 
výživa, stavba těla 
význam a výskyt 
základní společenstva  
Houby 
jejich výskyt 
stavba těla 
jedlé a jedovaté 
Rovnováha v přírodě 
Ohleduplné chování k 
přírodě 
Ochrana přírody 
 

 

lidské aktivity a problémy 
životního prostředí, vztah 
člověka k prostředí 
 
OSV – rozvoj schopnosti 
poznávání 

 
VV – kresba rostlin a 
živočichů 
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5.4.4.  Přírodověda 
 
5.4.4.1. Charakteristika vyučovacího předmětu  
 
Obsahové, časové a organizační vymezení 
Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku: 

v 4. a 5. ročníku  – 2 hodiny týdně 
 

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Přírodověda je zaměřeno na: 
 

• pozorování a pojmenovávání věcí, jevů a dějů, jejich vzájemných vztahů a souvislostí 
• utváří se prvotní ucelený obraz světa 
• poznávání sebe i nejbližšího okolí 
• seznámení s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy 
• vnímání lidí a vztahů mezi nimi 
• všímání si podstatných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů 
• porozumění světu kolem sebe a vnímání základních vztahů ve společnosti 
• porozumění soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům 
• chápání současnosti jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti 

 
Přírodověda je součástí vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, který je členěn do pěti tematických okruhů: 

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

Lidé kolem nás  
- základy vhodného chování a jednání mezi lidmi,  
- principy demokracie 
- základní globální problémy, 
- problémy konzumní společnosti,  
- globální problémy přírodního prostředí 

Lidé a čas 
- orientace v čase - kalendáře, letopočet, režim dne 
- současnost a minulost v našem životě 

Rozmanitost přírody 
- Země jako planeta sluneční soustavy 
- rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody,  
- rostliny, houby, živočichové, znaky života,  
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- životní potřeby a podmínky, rovnováha v přírodě 
- vliv lidské činnosti na přírodu, ochrana přírody a životního prostředí, likvidace odpadů, živelné pohromy, ekologické katastrofy 

Člověk a jeho zdraví 
- lidské tělo, biologické a fyziologické funkce a potřeby člověka, vývoj jedince, základy lidské reprodukce 
- partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy 
- péče o zdraví, první pomoc 
- odpovědnost člověka za své zdraví 
- situace hromadného ohrožení 

 
Strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

• výklad 
• vyhledávání 
• poznávání 
• sebehodnocení 

 
Klíčové kompetence žáka 
Kompetence k učení 

Učitel 
- umožňuje žákům používat vhodné učební pomůcky, encyklopedie a odbornou literaturu 

Žák 
- získává informace o přírodě,  
- učí se pozorovat přírodu, zaznamenávat a hodnotit výsledky svého pozorování 

 
Kompetence k řešení problémů 

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

Žák 
- učí se řešit zadané úkoly, správně se rozhodovat v různých situacích 
- učí se vyhledávat informace vhodné k řešení problémů 

 
Kompetence komunikativní 

Učitel 
- vede žáky k používání správné terminologie 

Žák 
- rozšiřuje si slovní zásobu v osvojovaných tématech, k pojmenování pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, 

názorech a výtvorech 
- učí se vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných 
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Kompetence sociální a personální 
Učitel 

- zadává úkoly, při kterých žáci mohou pracovat společně, zajímá se o náměty, názory a zkušenosti žáků 
Žák 

- pracuje ve skupině, učí se spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu,  
- respektuje názory a zkušenosti druhých 

 
Kompetence občanské 

Učitel 
- buduje u žáků ohleduplný vztah k přírodě, vyžaduje dodržování pravidel slušného chování  
- umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

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

bezpečnosti druhých 
Kompetence pracovní 

Učitel 
- umožňuje žákům pozorovat, manipulovat a experimentovat 
- vede žáky ke správným způsobům užití pomůcek, vybavení, techniky 
- vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti 

Žák 
- utváří si pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti,  
- dodržuje vymezená pravidla 

 

5.4.4.2. Učební osnovy – Přírodověda 
 
Stupeň první, období druhé, ročník čtvrtý 
 

Očekávané výstupy 
z RVPZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Místo, kde žijeme 

Vyhledá typické 
regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, 
hospodářství a kultury, 
jednoduchým 
způsobem posoudí jejich 
význam z hlediska 

Ví a umí vysvětlit, co jsou rostlinná patra    
ví, jak se máme v lese chovat. 
 
Zná běžné zemědělské plodiny, jejich 
význam a použití. 
Zná běžné druhy zeleniny a ovoce. 
 

Okolní krajina, místní oblast, 
region 
 
Povrch, vodstvo, půdy 
rostliny a živočichové 
 
 

EV – ekosystémy (les, 
pole, vodní zdroje), 
základní podmínky života 
(voda, půda, 
ochrana biologických 
druhů), 
 

ČJ – sloh a literární 
výchova – láska 
k domovu, rodný 
kraj (ukázky 
z literatury – poezie 
i próza) 
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přírodního, historického, 
politického, správního 
a vlastnického. 
 
Určí světové strany v 
přírodě i podle mapy, 
orientuje se podle nich a 
řídí se podle zásad 
bezpečného pohybu a 
pobytu v přírodě. 

Má základní informace o postavení Země 
ve vesmíru. 
Uvědomuje si podmínky života na Zemi. 
Ví, jaký je rozdíl mezi planetou a hvězdou. 
Umí vysvětlit význam Slunce pro život na 
Zemi. 
Seznámí se s působením magnetické a 
gravitační síly. 

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

OSV – rozvoj schopnosti 
poznávání, seberegulace 
a sebeorganizace, 
mezilidské vztahy, 
komunikace, řešení 
problémů a rozhodovací 
dovednosti 
 

 

Člověk a jeho zdraví 

Využívá poznatků o 
lidském těle k vysvětlení 
základních funkcí 
jednotlivých orgánových 
soustav a podpoře 
vlastního zdravého 
způsobu života. 
 
 
 
Rozlišuje jednotlivé etapy 
lidského života a orientuje 
se ve vývoji dítěte před a 

po jeho narození. 
 
Účelně plánuje svůj čas 
pro učení, práci, zábavu a 
odpočinek podle vlastních 
potřeb s ohledem na 
oprávněné nároky jiných.  
 
 
 
 
Ošetří drobná poranění a 
zajistí lékařskou pomoc 
osob. 

Ví, co je kostra, umí pojmenovat hlavní 
části 
Ví, co je svalstvo a zná jeho význam 
Umí pojmenovat a najít na modelu 
některé vnitřní orgány. 
Rozlišuje jednotlivé etapy lidského života 
a orientuje se ve vývoji dítěte před a po 
jeho narození. 
Zná zásady první pomoci (zlomeniny, 
zástava dýchání apod.). 
 
Zná a řídí se zásadami péče o zdraví. 
Dodržuje pitný a denní režim. 
 
Zná význam sportování, správné výživy. 
Ví, jak člověka ovlivňuje životní prostředí. 
Ví, co patří mezi návykové látky a jak 
působí na lidský organismus. 
 
 
 
 
 
 
 
Ví, jak se zachovat v konkrétních 
krizových situacích (zranění, šikana, 
týrání, sexuální zneužívání, nabízení 

Lidské tělo  
kostra, hlavní kosti 
svalstvo, hlavní svaly 
vnitřní orgány a jejich funkce 
vývojové etapy v životě 
člověka – odlišnosti těchto 
vývojových etap 
prenatální období člověka 
základy lidské reprodukce 
 
 
Zdravá výživa 
pitný režim 
denní režim 
zdravá strava, správná 
výživa 
Péče o zdraví 
pohybový režim 
vliv životního prostředí na 
zdraví člověka 
Osobní bezpečí, návykové 
látky a zdraví, odmítnutí 
nabídnutých návykových 
látek 
 
Situace hromadného 
ohrožení 
využití vhodné literatury 

OSV – rozvoj schopnosti 
poznávání, seberegulace 
a sebeorganizace, 
mezilidské vztahy, 
komunikace, řešení 
problémů a rozhodovací 
dovednosti 
 

Čj – sloh – popis 
 
Čj – sloh – vztah 
k technice 
 
Čj – sloh – jak 
rostu, moje rodina 
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návykových látek, požár, únik plynu). 
 
 
 
 
 
 
 
Zná tel. čísla tísňového volání (pro 
přivolání první pomoci, hasičů a policie). 
Ví, co je evakuace obyvatel a evakuační 
zavazadlo. 
Ví, kam zatelefonovat v případě ohrožení, 
zná telefonní čísla. 
Ví, na koho se ve škole a mimo školu 
obrátit, cítí-li se ohrožen, nebo má-li 
potíže. 
Ví, co je terorismus a anonymní 
oznámení. 
 
Zná a umí pojmenovat běžně užívané 
elektrické spotřebiče. 
Zná zásady manipulace s elektrickými 
spotřebiči. 
Zná zásady poskytnutí první pomoci při 
zasažení elektrickým proudem. 
 
Zná pravidla při poskytování první pomoci 
při úrazech. 

Konkrétní situace 
zranění chodce, cyklisty 
zranění při autonehodě 
setkání se šikanou 
týrání 
sexuální zneužívání 
zážitek s požárem 
únik plynu 
Důležitá místa a telefonní 
čísla k vyhledání pomoci 
domov, rodina 
škola, učitel, výchovný 
poradce, ředitel 
linka bezpečí a důvěry 
krizové centrum 
dětský lékař 
 
 
 
 
Nácvik první pomoci: 
při drobném poranění 
při úrazu hlavy 
při zlomenině 
při žilním a tepenném 
krvácení 
při popáleninách 
při záchraně života 

Lidé a čas 

Pracuje s časovými údaji 
a využívá zjištěných údajů 
k pochopení vztahů mezi 
ději a mezi jevy. 
 
 

Učí se plánovat svůj čas pro učení, práci, 
zábavu a odpočinek.  
Umí určit čas a orientuje se v kalendáři. 
Zná druhy současných i historických 
hodin. 
 

Denní režim - plánování, 
uspořádání času 
Přesné určování času 
Orientace v kalendáři 
Druhy hodin 
 

OSV – rozvoj schopnosti 
poznávání, seberegulace 
a sebeorganizace, 
mezilidské vztahy, 
komunikace, řešení 
problémů a rozhodovací 
dovednosti 
 

M - letopočty 
(římské číslice) – 
časová přímka 
 
ČJ – literární 
výchova – četba, 
ukázky – bajky, 
mýty, pověsti, 
kroniky, informační 
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materiály, 
videofilmy 
z historie; 

Lidé kolem nás 

Vyjádří na základě 
vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi 
lidmi, vyvodí a dodržuje 
pravidla pro soužití ve 
škole, mezi chlapci a 
dívkami, v rodině, v obci. 
 
Rozlišuje základní rozdíly 
mezi jednotlivci, obhájí při 
konkrétních činnostech 
své názory, popřípadě 
připustí svůj omyl, 
dohodne se na 
společném postupu 
řešení se spolužáky. 
 
Rozpozná ve svém okolí 
jednání a chování, která 
se už tolerovat nemohou 
a která porušují základní 
lidská práva nebo 
demokratické principy. 

Vyjádří základní vztahy mezi lidmi na 
základě svých vlastních zkušeností. 
Vyjádří vztahy v rodině, v obci na základě 
vlastních zkušeností. 
Zná povolání, rozlišuje fyzickou a duševní 
práci. 
 
 
 
 
 
Vyvodí a dodržuje pravidla pro své 
chování a soužití ve škole i mimo školu, 
mezi chlapci a dívkami. 
Rozpozná ve škole a ve svém okolí 
jednání a chování, která se tolerovat 
nemohou. 
Rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci. 
Obhájí svůj názor. 
Připustí omyl. 
Najde společný postup a řešení při 
problému se spolužáky. 
 
Ví, co patří mezi základní lidská práva a 
práva dětí. 
Zná principy demokracie a je schopen 
uvést příklady demokratického chování ze 
svého okolí. 

Rodina 
mezilidské vztahy 
život a funkce rodiny 
fyzická a duševní práce 
zaměstnání – otázka 
budoucího povolání 
klady a zápory u povolání, 
která žáci znají z rodiny a 
okolí 
 
 
Chování lidí 
vymezená pravidla chování 
ve třídě, vytváření nových 
pravidel  
navazování nových vztahů 
komunikace mezi spolužáky  
řešení sporných situací 
pomoc nemocným a sociálně 
slabým dětem 
slušné chování x agresivita, 
přestupky 
ohleduplnost mezi žáky 
jiného pohlaví 
kladné a záporné vlastnosti 
Právo a spravedlnost 
základní lidská práva 
práva dítěte 
principy demokracie 

EV – lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí, vztah člověka k 
prostředí 
 
OSV – rozvoj schopnosti 
poznávání, seberegulace 
a sebeorganizace, 
mezilidské vztahy, 
komunikace, řešení 
problémů a rozhodovací 
dovednosti 
 

ČJ –literární 
výchova – vztahy 
mezi lidmi, soužití 
lidí (ukázky 
z literatury) 
ČJ – sloh – hledám 
kamaráda – 
inzerát+ 
 
ČJ – sloh – Popis – 
kladné a záporné 
vlastnosti – Můj 
kamarád 
 
ČJ – sloh, literární 
výchova – jedinec 
v rodině 
 
ČJ – sloh – Co 
smím a nesmím – 
vymezení vlastních 
pravidel 
 
ČJ – sloh – zážitek 

Rozmanitost přírody 

Objevuje a zjišťuje 
propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip 
rovnováhy přírody 
a nachází souvislosti 

Umí charakterizovat některá společenstva 
– les, louka, voda, u lidských obydlí apod. 
 
Zná a umí pojmenovat běžně se 
vyskytující živočichy v jednotlivých 

Živočichové: 
1. zjišťování poznatků 
pozorováním 
tvar a části těla, barva 
čím je pokryto tělo 

EV – ekosystémy (les, 
pole, vodní zdroje), 
základní podmínky života 
(voda, půda, 
ochrana biologických 

PČ – práce 
s přírodními 
materiály 
VV – objevování 
přírody, vyjádření 
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mezi konečným vzhledem 
přírody a činností člověka. 
 
Zkoumá základní 
společenstva ve 
vybraných lokalitách 
regionů, zdůvodní 
podstatné vzájemné 
vztahy mezi organismy a 
nachází shody a rozdíly v 
přizpůsobení organismů 
prostředí. 

 
Porovnává na základě 
pozorování základní 
projevy života na 
konkrétních organismech, 
prakticky třídí organismy 
do známých skupin, 
využívá k tomu i 
jednoduché klíče a atlasy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zhodnotí některé 
konkrétní činnosti člověka 
v přírodě a rozlišuje 
aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka 
podporovat nebo 
poškozovat. 

společenstvech. 
  
Umí popsat stavbu jejich těla. 
Zná jejich způsob života. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Umí běžně se vyskytující rostliny správně 
zařadit do jednotlivých společenstev. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zná a umí pojmenovat běžně se 
vyskytující rostliny a houby v jednotlivých 
společenstvech. 
 
 
 
 
 
 
 

výskyt, podmínky k životu 
čím se živí, jak loví 
porovnání s jinými živočichy 
podobnost a odlišnost 
chování 
2. poznatky zjištěné z naučné 
literatury 
užitečnost 
třídění do skupin 
další výskyt, chráněnost 
rozmnožování 
vývoj 
 
Rostliny: 
1. zjišťování poznatků 
pozorováním 
výskyt, podmínky k růstu 
stonek, listy, květ, plod 
kořeny – rozmnožování 
barva 
podobnost a odlišnosti 
2. poznatky zjištěné 
z naučné literatury 
rozmnožování 
délka života – jednoleté, 
dvouleté, trvalky 
období květenství 
jak přežívají zimu 
 
Houby: 
1. zjišťování poznatků 
pozorováním 
výskyt 
stavba těla 
odlišnosti a podobnost  
2. poznatky zjištěné 
z naučné literatury 
jedlé, nejedlé, jedovaté 
 

druhů), lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí, vztah člověka k 
prostředí 
 
OSV – rozvoj schopnosti 
poznávání, seberegulace 
a sebeorganizace, 
mezilidské vztahy, 
komunikace, řešení 
problémů a rozhodovací 
dovednosti 
 

pocitů 
 
ČJ – sloh – popis – 
život rostlin a 
živočichů 
 
ČJ – sloh – Vlastní 
zážitky z ochrany 
prostředí 
 
ČJ – literární 
výchova – dětská 
literatura, sbírky 
básní o přírodě 
 
ČJ – literární 
výchova a čtení – 
vztah člověka 
k přírodě 
ČJ – sloh - 
vyprávění 
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Seznámí se se základními pravidly 
ochrany před povodněmi. 
 

Ohleduplné chování v 
přírodě a ochrana přírody 
(živelné pohromy a 
ekologické katastrofy) 

 
Stupeň první, období druhé, ročník pátý 
 

Očekávané výstupy 
z RVPZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Místo, kde žijeme 

 Zná jednoduché stroje a jejich praktické 
použití. 
Má základní poznatky o využití elektrické 
energie. 
Zná a dodržuje pravidla bezpečné práce 
při manipulaci s běžnými elektrickými 
přístroji. 

Osobní bezpečí  
bezpečné používání 
elektrických spotřebičů 
 

OSV – rozvoj schopnosti 
poznávání 

 

Člověk a jeho zdraví 

Využívá poznatků o 
lidském těle k vysvětlení 

základních funkcí 
jednotlivých orgánových 
soustav a podpoře 
vlastního zdravého 
způsobu života. 

 
Rozlišuje jednotlivé etapy 
lidského života a orientuje 
se ve vývoji dítěte před a 
po jeho narození. 
 
Uplatňuje ohleduplné 
chování k druhému 
pohlaví a orientuje se 
v bezpečných způsobech 
sexuálního chování mezi 
chlapci a děvčaty 
v daném věku.  

Zná původ člověka jako druhu. 
Zná způsob rozmnožování a umí 
charakterizovat hlavní etapy vývoje 
člověka. 
Zná části lidského těla, důležité orgány a 
jejich funkci, smyslová ústrojí. 
Zná a dovede jednat podle zásad první 
pomoci. 
 
Uvědomuje si škodlivost kouření, užívání 
drog a alkoholu, gamblerství. 
 
Zná a umí použít způsoby odmítnutí 
návykové látky a toto předvede 
v modelové situaci. 
 
Umí se ohleduplně chovat k osobám 
druhého pohlaví. 
 
Ví, co je bezpečné sexuální chování.   

Lidské tělo 
odlišnost člověka od 
ostatních živočichů 
význam vzduchu, vody a 
potravy pro život člověka 
dýchací ústrojí 
cévní soustava 
vylučovací ústrojí 
trávicí ústrojí  
vývojové etapy v životě 
člověka – odlišnosti těchto 
vývojových etap 
prenatální období člověka 
základy lidské reprodukce 
Základy sexuální výchovy 
partnerství 
založení rodiny 
Péče o zdraví 
zdravá výživa 
návykové látky a zdraví 

MV – fungování a vliv 
médií ve společnosti 
 
OSV – rozvoj schopnosti 
poznávání, seberegulace 
a sebeorganizace, 
psychohygiena, 
mezilidské vztahy, 
komunikace, řešení 
problémů a rozhodovací 
dovednosti 
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Předvede v modelových 
situacích osvojené 
jednoduché způsoby 
odmítání návykových 
látek. 

 
Ví, kdy je vhodné začít se sexuálním 
životem a kdy je vhodné založit rodinu. 
 
 

počítače a hrací automaty 
návykové látky a jejich 
odmítání  
dobré rodinné zázemí 
výchova v rodině – vzory 
 

Lidé a čas 

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

budoucnosti. 

Umí vysvětlit střídání dne a noci a ročních 
období jako důsledek pohybu Země ve 
vesmíru. 
 
 
 
 
 

Orientace v čase – 
kalendáře, režim dne, roční 
období 
 

MV – fungování a vliv 
médií ve společnosti 
 
OSV – rozvoj schopnosti 
poznávání 

M – letopočty, 
římské číslice 
 
 

Lidé kolem nás 

Vyjádří na základě 
vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi 
lidmi, vyvodí a dodržuje 
pravidla pro soužití ve 
škole, mezi chlapci a 
dívkami, v rodině, v obci. 
 
Rozlišuje základní rozdíly 
mezi jednotlivci, obhájí při 
konkrétních činnostech 
své názory, popřípadě 
připustí svůj omyl, 
dohodne se na 
společném postupu 
řešení se spolužáky. 
 
Rozpozná ve svém okolí 
jednání a chování, která 
se už tolerovat nemohou 
a která porušují základní 
lidská práva nebo 
demokratické principy. 

Zná svoje základní práva a povinnosti – 
týrání, zneužívání, šikana. 
 
 
Ví, jaké má postavení v rodině a ve 
společnosti.  
Umí zjistit tel. číslo linky důvěry, krizového 
centra. 
Zná pravidla telefonování na tyto instituce. 
 
Zná význam pojmů terorismus, rasismus 
je si vědom nutnosti kázně a dodržování 
pokynů v případě obecného ohrožení 
(požár, únik jedovatých látek apod.). 
 
Rozpozná jednání a chování, která se už 
tolerovat nemohou a která porušují 
základní lidská práva nebo demokratické 
principy. 
 
Orientuje se v základních formách 
vlastnictví; používá peníze v běžných 
situacích. 

Právo a spravedlnost 
práva a povinnosti dítěte 
týrané dítě 
 
Rodina 
správně fungující rodina 
problémové vztahy v rodině  
 
Právo a spravedlnost 
protiprávní jednání lidí 
ochrana občana 
hodnoty člověka 
ochrana majetku 
odměna a trest 
 
 
 
 
 
 
Základní formy vlastnictví 
osobní, soukromé, společné, 
veřejné 

VDO - občan, občanská 
společnost a stát, principy 
demokracie jako formy 
vlády a způsobu 
rozhodování 
 
OSV – rozvoj schopnosti 
poznávání, seberegulace 
a sebeorganizace, 
psychohygiena,  
mezilidské vztahy, 
komunikace, řešení 
problémů a rozhodovací 
dovednosti 
 
 
 
 
MKV - lidské vztahy, 
etnický původ, princip 
sociálního smíru a 
solidarity 
 

ČJ – sloh – řešení 
problému 
 
ČJ – literární 
výchova – odměna 
a trest v dětské 
literatuře 
 
M – slovní úlohy 
s penězi 
 
 
ČJ – sloh – cesta 
odpadu  
 
ČJ – sloh, literární 
výchova – práce 
nadací 
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Orientuje se v základních 
formách vlastnictví; 
používá peníze 
v běžných situacích. 
 
Poukáže v nejbližším 
společenském a 
přírodním prostředí na 
změny a některé 
problémy 
a navrhne možnosti 
zlepšení životního 
prostředí obce.  

Ví, co je směnný obchod, zná historii 
vzniku peněz, zná názvy měn státu a 
okolních států. 
Zná názvy některých peněžních ústavů 
v ČR. 
 
 
 
 
 
 
 
Poukáže v nejbližším společenském a 
přírodním prostředí na změny a některé 
problémy a navrhne možnosti zlepšení 
životního prostředí města. 
Ví, jaké jsou sociální vrstvy a skupiny, 
jaké se vyskytují sociální problémy. 
Zná pojem konzumní společnost a co to 
znamená. 

majetek – hmotný a 
nehmotný 
život bez peněz dříve 
(směna) 
peníze, vznik, jejich proměny 
současná měna 
vztah člověka k penězům 
peníze a jejich použití, 
hospodaření 
úspory 
ochrana peněz 
 
Globální problémy 
sociální vrstvy a skupiny 
sociální problémy 
konzumní společnost 
nesoulad s přírodou, 
nesnášenlivost 
problémy s odpadem, třídění 
odpadu 

Rozmanitost přírody 

Vysvětlí na základě 
elementárních poznatků o 
Zemi jako součásti 
vesmíru souvislost 
s rozdělením času a 
střídáním ročních období. 
 
Zkoumá základní 
společenstva ve 
vybraných lokalitách 
regionů,  
založí jednoduchý pokus, 
naplánuje a zdůvodní 
postup, vyhodnotí a 
vysvětlí výsledky pokusu. 
 
zdůvodní podstatné 
vzájemné 

Zná důležité nerosty a horniny. 
Umí vysvětlit proces zvětrávání hornin. 
 
Zná rozdíl mezi obnovitelnými a 
neobnovitelnými přírodními zdroji. 
 
Umí popsat vznik půdy, zná význam půdy, 
její využití a princip ochrany. 
 
 
 
Zná využití některých nerostů. 
 
 
Zná pojmy vesmír, planeta, hvězda, 
družice, zemská přitažlivost. 
Ví, co jsou přirozené a umělé družice. 
Zná rozdíl mezi hvězdou a planetou. 

Nerosty a horniny 
základní hospodářsky 
významné horniny a nerosty 
rozdíl mezi horninou a 
nerostem 
 
Půda 
zvětrávání 
vznik půdy a její význam, 
humus 
 
Nerosty a horniny 
vliv těžby na změny v přírodě 
 
Vesmír a Země 
Země jako planeta sluneční 
soustavy 
gravitační síla a magnetické 

EV – ekosystémy, 
základní podmínky života, 
lidské aktivity a problémy 
životního prostředí, vztah 
člověka k prostředí 
 
OSV – rozvoj schopnosti 
poznávání, seberegulace 
a sebeorganizace, řešení 
problémů a rozhodovací 
dovednosti 
 

VV – vesmír, 
planety, život 
na jiných 
planetách 

ČJ – sci-fi literatura, 
literatura faktu 
 
VV – výroba 
vlastních atlasů 
 
ČJ – literární 
výchova – využití 
literatury o přírodě 
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vztahy mezi organismy a 
nachází shody a rozdíly v 
přizpůsobení organismů 
prostředí. 

 
Zhodnotí některé 
konkrétní činnosti člověka 
v přírodě a rozlišuje 
aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka 
podporovat nebo 
poškozovat. 
 
 

Ví, kdy je letní slunovrat a zimní 
rovnodennost a co tyto pojmy znamenají. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokáže pozorovat živočichy a rostliny, 
zformulovat a zapsat výsledek 
pozorování. 
Umí určit a zařadit některé živočichy a 
rostliny do biologického systému. 
Umí vysvětlit pojem potravní řetězec a 
pyramida a uvede příklad. 
Ví, co znamená rovnováha v přírodě a 
uvede důsledky jejího porušení. 
Zná význam zdravého životního prostředí 
pro člověka, zná hlavní znečišťovatele 
vody, vzduchu, půdy atd. 
Zná pojem recyklace. 
Zná a umí vysvětlit význam čističek 
odpadní vod. 
Zná pravidla chování v CHKO a v přírodě. 
Uvědomuje si prospěšnost a škodlivost 
zásahů člověka do přírody a krajiny a umí 
uvést příklad.   

jevy 
Měsíc – přirozená družice  
Slunce jako hvězda 
sluneční soustava a její 
planety 
výpravy do vesmíru 
střídání dne a noci 
střídání ročních období 
trvání dne a noci – letní 
slunovrat, jarní rovnodennost 
                
Rostliny, živočichové, houby 
znaky, třídění 
životní potřeby 
projevy a průběh života 
stavba těla (základní) 
význam pro člověka 
význam v přírodě 
rovnováha v přírodě 
životní podmínky 
Životní prostředí 
odpovědnost lidí 
ochrana a tvorba životního 
prostředí 
živelné pohromy a 
ekologické katastrofy 
rozvoj výstavby měst a 
vesnic 
skládky, odpady 
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5.4.5.  Vlastivěda 
 
5.4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu  
 
Obsahové, časové a organizační vymezení 
Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku: 

v 4. a 5. ročníku  – 2 hodiny týdně 
 

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Vlastivěda je zaměřeno na: 
 

• chápání organizace života v obci, ve společnosti 
• praktické poznávání místních, regionálních skutečností, s důrazem na dopravní výchovu  
• postupné rozvíjení vztahu k zemi, národní cítění 
• upevnění základů vhodného chování a jednání mezi lidmi 
• uvědomování si významu a podstaty tolerance, pomoci, solidarity, úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen 
• seznamování se se základními právy a povinnostmi i problémy ve společnosti i ve světě 
• směřování k výchově budoucího občana demokratického státu 
• orientace v dějích čase, postup událostí a utváření historie věcí a dějů 
• snaha o vyvolání zájmů u žáků samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat informace z historie a současnosti 

 
Vlastivěda se realizuje ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět. Vzdělávací obsah je rozdělen na pět tematických okruhů, ve vlastivědě se realizují dva 

okruhy: Lidé a čas, Místo, kde žijeme 
 
Strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

• výklad 
• vyhledávání 
• poznávání 
• sebehodnocení 

 
Klíčové kompetence žáka 
Kompetence k učení 

Učitel 
- vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky 
- srozumitelně vysvětluje, co se mají naučit 
Žák 

- učí se vyznačit v jednoduchém plánu obce místo bydliště, školy, cestu na určené místo  
- učí se začlenit obec (město) do příslušného kraje 
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Kompetence k řešení problémů 
Učitel 

- umožňuje, aby žáci v hodině pracovali s odbornou literaturou, encyklopediemi  
umožňuje každému žákovi zažít úspěch  
Žák 

- učí se rozlišit přírodní a umělé prvky v okolní krajině 
 

Kompetence komunikativní 
Učitel 

- vede žáky k ověřování výsledků 
- podněcuje žáky k argumentaci 

Žák 
- učí se vyjádřit různými způsoby estetické hodnoty a rozmanitost krajiny 
- využívá časové údaje při řešení různých situací, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti 

 
Kompetence sociální a personální 

Učitel 
- vytváří příležitosti k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů a jiných forem záznamů 
- vytváří heterogenní pracovní skupiny 

 
Žák 

- rozlišuje vztahy mezi lidmi, národy 
- odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností 

 
Kompetence občanská 

Učitel 
- umožňuje žákům, aby se podíleli na utváření kriterií hodnocení činností nebo jejich výsledků 
- vede žáky k hodnocení vlastních výsledků 

 
Žák 

- pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky významné události v oblastech ČR (případně ve státech Evropy) 
- projevuje toleranci přirozeným odlišnostem lidské společnosti 

 
Kompetence pracovní 

Učitel 
- zajímá se o náměty, názory, zkušenosti žáků 
- vede žáky k plánování úkolů a postupů 
- zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat 
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Žák 

- uplatňuje elementární poznatky o lidské společnosti, soužití a o práci lidí, 
- na příkladech porovnává minulost a současnost 

 

5.4.4.2. Učební osnovy – Vlastivěda  
 
Stupeň první, období druhé, ročník čtvrtý 
 

Očekávané výstupy 
z RVPZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Místo, kde žijeme 

Určí a vysvětlí polohu 
svého bydliště nebo 
pobytu vzhledem ke 
krajině a státu. 
 
Rozlišuje mezi náčrty, 
plány a základními typy 
map; vyhledává 
jednoduché údaje o 
přírodních podmínkách a 
sídlištích lidí na mapách 
naší republiky, Evropy a 
polokoulí. 
 
Vyhledá typické 
regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, 
hospodářství a kultury, 
jednoduchým způsobem 
posoudí jejich význam z 
hlediska přírodního, 
historického, politického, 
správního a vlastnického. 
 
Rozlišuje hlavní orgány 
státní moci a některé 

Umí pojmenovat a ukázat na mapě 
sousední státy. 
Umí vysvětlit význam globu a mapy. 
Umí najít a ukázat poledníky a 
rovnoběžky. 
Umí ukázat na mapě a pojmenovat 
pohraniční pohoří. 
Umí ukázat na mapě a pojmenovat 
rozsáhlejší pohoří, vrchoviny a nížiny 
v ČR. 
Umí vysvětlit rozdíl mezi pohořím, 
vrchovinou a nížinou. 
Zná regiony v České republice. 
Orientuje se ve výrobě, službách a 
obchodu v České republice. 
Zná jméno prezidenta ČR a premiéra ČR. 
Zná oficiální název ČR a správně ho píše. 
Seznámí se se státním uspořádáním ČR, 
státními symboly a demokracií v ČR. 
 
 
 
Rozlišuje mezi náčrty, plány a základní 
typy map. 
Zná základní geografické značky. 
Zná význam měřítka mapy. 

Okolní krajina  
(místní oblast, region) 
zemský povrch a jeho tvary 
půda 
rostlinstvo 
živočišstvo 
vliv krajiny na život lidí 
životní prostředí 
orientace 
světové strany 
Regiony ČR  
Praha a vybrané oblasti ČR 
surovinové zdroje 
výroba, služby a obchod 
 
Naše vlast  
domov, národ,  
státní zřízení a politický 
systém 
státní správa, samospráva 
státní symboly 
 
Mapy obecně zeměpisné a 
tematické - obsah, grafika, 
vysvětlivky  
 

OSV – rozvoj schopnosti 
poznávání, seberegulace 
a sebeorganizace, 
mezilidské vztahy, 
komunikace, řešení 
problémů a rozhodovací 
dovednosti, hodnoty, 
postoje a praktická etika 
 
 
EGS-jsme Evropané, 
Evropa a svět nás zajímá, 
objevujeme Evropu a svět 
 
 
VDO - občanská 
společnost a škola, 
občan, občanská 
společnost a stát, formy 
participace občanů v 
politickém životě, principy 
demokracie jako formy 
vlády a způsobu 
rozhodování 
 

ČJ – sloh a literární 
výchova – láska 
k domovu, rodný 
kraj (ukázky 
z literatury – poezie 
i próza) 
 
 
ČJ – sloh – životní 
prostředí 
ČJ – sloh – popis 
země 
 
ČJ – popis krajiny, 
lidí v mém okolí 
 
VV - krajina 
 
VV – krajina, pocity 
(vítr,…) 
 
ČJ – literární 
výchova – Praha – 
ukázky z literatury 
(poezie i próza) 
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jejich zástupce, symboly 
našeho státu a jejich 
význam. 

VV – mapa, plánky 
 

Lidé a čas 

Využívá archivů, 

knihoven, sbírek muzeí a 
galerií jako informačních 

zdrojů pro pochopení 

minulosti; zdůvodní 

základní význam 

chráněných částí přírody, 

nemovitých i movitých 
kulturních památek. 
 
Pracuje s časovými údaji 
a využívá zjištěných 
údajů k pochopení vztahů 
mezi ději a mezi jevy. 
 
Rozeznává současné a 
minulé a orientuje se 
v hlavních reáliích 
minulosti a současnosti 
naší vlasti s využitím 
regionálních specifik. 
 
Srovnává a hodnotí na 
vybraných ukázkách 

způsob života a práce 

předků na našem území v 

minulosti a současnosti s 

využitím regionálních 
specifik. 

Využívá archívů, knihoven, sbírek muzeí 
galerií jako informačních zdrojů pro 
pochopení minulosti. 
 
 
Umí popsat charakteristické rysy způsobu 
života v pravěku a středověku 
zná významná místa a kulturní památky 
Prahy a okolí. 
 
 
 
 
Zná některé významné osobnosti a 
památná místa českých dějin. 
Je schopný vyjádřit význam jednotlivých 
osobností. 
Zná důležité události, které se odehráli za 
života významných osobností. 
 
 
 
 
Objasní historické důvody pro zařazení 
státních svátků a významných dnů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientace v čase a časový 
řád 
pojem letopočet 
dějiny = sled časových 
událostí 
Současnost a minulost 
v našem životě 
pravěk, středověk, novověk 
obecná a základní 
charakteristika – způsob 
bydlení, předměty denní 
potřeby, oblečení, způsob 
života 
příchod Slovanů 
Velkomoravská říše 
Přemyslovci 
Lucemburkové 
husitské války 
Habsburkové 
osobnosti – praotec Čech, 
Jan Lucemburský, Karel IV., 
Jan Hus, Jan Žižka, Marie 
Terezie, J. A. Komenský 
příchod slovanských 
věrozvěstů Cyrila a Metoděje 
Den upálení mistra Jana 
Husa 
Svatý Václav – patron české 
země 
Regionální památky 
návštěva památek a  
památných míst vztahujících 
se k daným oblastem naší 
minulosti 
péče o památky minulosti 

MKV - kulturní diference, 
lidské vztahy, etnický 
původ, princip sociálního 
smíru a solidarity 
 
 
OSV – rozvoj schopnosti 
poznávání, seberegulace 
a sebeorganizace, 
mezilidské vztahy, 
komunikace, řešení 
problémů a rozhodovací 
dovednosti, hodnoty, 
postoje a praktická etika 
 

ČJ – literární 
výchova – četba, 
ukázky – bajky, 
mýty, pověsti, 
kroniky, informační 
materiály, 
videofilmy 
z historie; 
 
M - letopočty 
(římské číslice) – 
časová přímka 
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Zná některé postavy ze Starých pověstí 
českých. 
 

seznámení s obory, které 
zkoumají minulost 
Báje, mýty a pověsti 
poznávání osobností a života 
z minulosti četbou, 
poslechem, videozáznamem 

 
Stupeň první, období druhé, ročník pátý 
 

Očekávané výstupy 
z RVPZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Místo, kde žijeme 

Rozlišuje mezi náčrty, 
plány a základními typy 
map; vyhledává 
jednoduché údaje o 
přírodních podmínkách a 
sídlištích lidí na mapách 
naší republiky, Evropy a 
polokoulí. 
 
Zprostředkuje ostatním 
zkušenosti, zážitky a 
zajímavosti z vlastních 
cest a porovná způsob 
života a přírodu v naší 
vlasti i v jiných zemích. 

Umí na mapě ukázat státy EU. 
Umí na mapě určit polohu státu k ČR, 
najít hlavní město. 
Dokáže stručně charakterizovat EU. 
 
Orientuje se na mapě. 
Rozlišuje mezi náčrty, plány a základními 
typy map, vyhledává jednoduché údaje o 
přírodních podmínkách a sídlištích lidí na 
mapách Evropy a polokoulí. 
 
 
Popíše způsob života, zajímavosti a své 
zážitky ze zájezdu do jiné země. 
Je schopný vyjádřit rozdíly ve způsobu 
života ve své vlasti a v cizí zemi, kterou 
navštívil. 
Zajímá se o život v zemi svých spolužáků 
cizinců. 
 

Evropa a svět 
Kontinenty 
evropské státy, EU 
cestování 
 
Mapy obecně zeměpisné a 
tematické - obsah, grafika, 
vysvětlivky  
práce s kompasem a mapou 
určování světových stran 
v přírodě 
 
Zážitky z cest 
 
 

OSV – rozvoj schopnosti 
poznávání, seberegulace 
a sebeorganizace, 
mezilidské vztahy, 
komunikace, řešení 
problémů a rozhodovací 
dovednosti, hodnoty, 
postoje a praktická etika 
 
EGS-jsme Evropané, 
Evropa a svět nás zajímá, 
objevujeme Evropu a svět 
 
VDO - občan, občanská 
společnost a stát, formy 
participace občanů v 
politickém životě, principy 
demokracie jako formy 
vlády a způsobu 
rozhodování 

Čj – sloh a literární 
výchova – 
dovolená, 
zámořské objevy 
(ukázky z literatury 
– poezie i próza) 
 
 
 
Vv – mapa, plánky 
 
Vv – zážitky 
z prázdnin (cesta 
po Evropě) 
 
Čj – sloh – popis 
země 

Lidé a čas 

Využívá archivů, 

knihoven, sbírek muzeí a 
galerií jako informačních 

zdrojů pro pochopení 

Využívá archívů, knihoven, sbírek muzeí 
galerií jako informačních zdrojů pro 
pochopení minulosti. 
 
Rozeznává současné a minulé a orientuje 

Proměny způsoby života, 
bydlení, předměty denní 
potřeby, průběh lidského 
života 
Orientace v čase -dějiny jako 

MKV - kulturní diference, 
lidské vztahy, etnický 
původ, princip sociálního 
smíru a solidarity 
 

ČJ – literární 
výchova, čtení – 
pověsti, báje, mýty, 
informační 
materiály 
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minulosti; zdůvodní 

základní význam 

chráněných částí přírody, 

nemovitých i movitých 
kulturních památek. 
 
Pracuje s časovými údaji 
a využívá zjištěných 
údajů k pochopení vztahů 
mezi ději a mezi jevy. 
 
Srovnává a hodnotí na 
vybraných ukázkách 

způsob života a práce 

předků na našem území v 

minulosti a současnosti s 
využitím regionálních 
specifik. 
 
Objasní historické důvody 
pro zařazení státních 
svátků a významných 
dnů. 
 

se v hlavních reáliích minulosti a 
současnosti naší vlasti s využitím 
regionálních specifik. 
 
 
 
 
 
Zná významné osobnosti a umí je zařadit 
do příslušného období  
Umí popsat rozdíly ve způsobu života 
v minulosti a dnes. 
 
Umí popsat charakteristické rysy způsobu 
života ve středověku a dnes, nejdůležitější 
události 20. století. 
  
 
Využívá regionálních specifik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objasní historické důvody pro zařazení 
státních svátků a významných dnů. 

časový sled událostí, 
kalendáře, letopočet, 
generace 
české země jako součást 
Rakouska - Uherska 
1. světová válka 
samostatnost ČSR 
2. světová válka 
osobnosti minulosti – 
 T. G. Masaryk, A. Hitler 
osobnosti současnosti –  
V. Havel, V. Klaus 
Báje, mýty a pověsti 
hledání zdroje informací 
v archivu, v muzeích, 
v památných místech 
pojmy – domov, vlast, 
vlastenectví, rodný kraj 
Regionální památky 
návštěva památných míst, 
shromažďování informací o 
těchto místech, četba 
literatury o minulosti jako 
zdroj informací 
třídění, srovnávání, řazení 
materiálů o historii regionu 
státní svátky: 
17. listopad – Den boje za 
svobodu a demokracii 
28. říjen – Den vzniku 
samostatného 
československého státu 
1. květen – Svátek práce 
8. květen – Den osvobození 
významné dny: 
5.květen – Květnové 
povstání českého lidu 
1.leden 1993 – Den obnovy 
samostatného českého státu 

 
OSV – rozvoj schopnosti 
poznávání, seberegulace 
a sebeorganizace, 
mezilidské vztahy, 
komunikace, řešení 
problémů a rozhodovací 
dovednosti, hodnoty, 
postoje a praktická etika 
 

 
 
ČJ – literární 
výchova – četba, 
ukázky – bajky, 
mýty, pověsti, 
kroniky, informační 
materiály, 
videofilmy 
z historie; 
 
ČJ – sloh, literární 
výchova, čtení – 
ukázky z literatury 
 
VV – historické 
události očima dětí 
 
PČ – přání, dárky 
 
ČJ – sloh, čtení, 
literární výchova – 
práce s literaturou 
faktu 
 
VV – památky, 
historické výjevy 
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Den matek, Den dětí 

 

 
5.5.  Člověk a společnost 
 
5.5.1.  Charakteristika vzdělávací oblasti 
 

Vzdělávací oblast Člověk a společnost poskytuje žákům znalosti a dovednosti potřebné pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. 
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci poznali dějinné, sociální a kulturně historické aspekty života lidí z různých stran včetně vzájemných souvislostí. 
Seznamuje žáky s vývojem společnosti a s důležitými společenskými jevy a procesy, které se promítají do každodenního života a mají vliv na utváření 
společenského klimatu. Pomáhá utvářet kvalitní občanské postoje, utváří vědomí náležitosti k evropskému civilizačnímu a kulturnímu okruhu a podporuje 
přijetí hodnot, na nichž je současná demokratická Evropa budována.  

Důležitou součástí vzdělávání v dané vzdělávací oblasti je prevence rasistických, xenofobních a extrémistických postojů, výchova k toleranci 
a respektování lidských práv, k rovnosti mužů a žen a výchova k úctě k přírodnímu a kulturnímu prostředí i k ochraně uměleckých a kulturních hodnot. 

Ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost se u žáků formují dovednosti a postoje důležité pro aktivní využívání poznatků o společnosti a mezilidských 
vztazích v občanském životě. Žáci se učí rozpoznávat a formulovat společenské problémy v minulosti i současnosti, zjišťovat a zpracovávat informace nutné 
pro jejich řešení, nacházet řešení a vyvozovat závěry, reflektovat je a aplikovat v reálných životních situacích. 

Vzdělávací oblast Člověk a společnost zahrnuje vzdělávací obory Dějepis a Občanská výchova. Ve svém vzdělávacím obsahu navazuje na vzdělávací 
oblast Člověk a jeho svět. Přesahy dané vzdělávací oblastí se promítají i do jiných vzdělávacích oblastí a do celého života školy a mají přímou vazbu zejména 
na společenskovědní část vzdělávacího oboru Zeměpis, který je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. 

Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání a jednání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je vytvoření historického vědomí 
jedince a uchování spojitosti historické paměti, především ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je zejména poznávání dějů, skutků a jevů, které 
zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti. Významně se uplatňuje zřetel k základním hodnotám evropské 
civilizace. Podstatné je rozvíjet takové časové a prostorové představy i empatie, které umožňují žákům lépe proniknout k pochopení historických jevů a dějů. 
Žáci jsou vedeni k poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů, ale je kladením otázek, jimiž se současnost 
prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své možné budoucnosti. Obecné historické problémy jsou konkretizovány prostřednictvím 
zařazování dějin regionu i dějin místních. 

Vzdělávací obor Občanská výchova se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací žáků v sociální realitě a s jejich začleňováním do různých 
společenských vztahů a vazeb. Otevírá cestu k realistickému sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního jednání i jednání 
druhých lidí v kontextu různých životních situací. Seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších společenstvích, s hospodářským  životem, činností důležitých 
politických institucí a orgánů a s možnými způsoby zapojení jednotlivců do občanského života. Učí žáky respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla 
společenského soužití a přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání i jejich důsledky. Rozvíjí občanské a právní vědomí žáků, posiluje smysl 
jednotlivců pro osobní i občanskou odpovědnost a motivuje žáky k aktivní účasti na životě demokratické společnosti. 
 
 
 

5.5.2.  Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
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Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: 
• rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utváření a upevňování vědomí přináležitosti k evropské 

kultuře 
• odhalování kořenů společenských jevů, dějů a změn, promýšlení jejich souvislostí a vzájemné podmíněnosti v reálném a historickém čase 
• hledání paralel mezi minulými a současnými událostmi a jejich porovnávání s obdobnými či odlišnými jevy a procesy v evropském a celosvětovém 

měřítku 
• utváření pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost 
• rozlišování mýtů a skutečnosti, rozpoznávání projevů a příčin subjektivního výběru a hodnocení faktů i ke snaze o objektivní posouzení společenských 

jevů současnosti i minulosti 
• vytváření schopnosti využívat jako zdroj informací různorodé verbální i neverbální texty společenského a společenskovědního charakteru  
• rozvíjení orientace v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, politických, právních a ekonomických faktů tvořících rámec každodenního 

života 
• poznávání a posuzování každodenních situací a událostí ve vzájemných vazbách a širších souvislostech včetně souvislostí mezinárodních a globálních 
• úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům; k rozvíjení respektu ke kulturním či jiným odlišnostem (zvláštnostem) lidí, skupin i různých 

společenství 
• získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU a ve světě, k rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti  
• utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, k rozvíjení realistického sebepoznávání a sebehodnocení, k akceptování vlastní osobnosti 

i osobnosti druhých lidí  
• utváření pozitivních vztahů k opačnému pohlaví v prostředí školy i mimo školu, k rozpoznávání stereotypního nahlížení na postavení muže a ženy 

v rodině, v zaměstnání i v politickém životě, k vnímání předsudků v nazírání na roli žen ve společnosti  
• rozpoznávání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujících základním principům demokratického soužití; ke zvyšování odolnosti 

vůči myšlenkové manipulaci 
• uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů a postojů, k zaujímání a obhajování vlastních postojů a k 

přiměřenému obhajování svých práv 
 

5.5.3.  Dějepis 
 
5.5.3.1. Charakteristika vyučovacího předmětu  
 
Obsahové, časové a organizační vymezení 
Vyučovací předmět Dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6. až 9. ročníku  
  v 6. až 9. ročníku  - 2 hodiny týdně 
 
Vzdělávání ve vyučovacím  předmětu Dějepis směřuje k: 

• rozvíjení vlastního historického vědomí 
• vnímání obrazu hlavních vývojových linií 
• získávání orientace v historickém čase 
• pochopení souvislostí dějinných událostí a procesů 
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• chápání kulturní rozmanitosti světa 
• utváření pozitivního hodnotového systému 

 
Vyučovací předmět dějepis je úzce spjat s dalšími vyučovacími předměty: 

zeměpis – orientace v prostoru, územní rozsah států,… 
matematika, fyzika, přírodopis, chemie – vědecké poznatky, rozvoj vědy a techniky,… 
výtvarná výchova – stavební slohy, umělecká díla, významní umělci,… 
hudební výchova – vývoj hudebních projevů, významní skladatelé,… 
jazyky – významní spisovatelé a jejich tvorba,… 
občanská výchova – člověk a společnost, stát a státní zřízení, lidská a občanská práva, tělesná výchova – odkaz řecké kultury, olympijské hry,… 

 
Strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

• vyhledávání 
• sebehodnocení 
• výklad 
• porozumění textu 

 
Klíčové kompetence žáka 
Kompetence k učení  

Učitel 
- zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace z různých zdrojů 
- vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky 
- zadává úkoly, které vyžadují využití poznatků z různých předmětů 
- vede k zamyšlení nad historickým vývojem 

 
Žák 

- vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech 
a praktickém životě 

- operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí,  
- propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na společenské a kulturní 

jevy 
 

Kompetence k řešení problémů 
Učitel 

- zařazuje rozmanité aktivity (diskuse, výklad, kreslení, řešení problémů, ICT, AV technika) 
- zařazuje metody, při kterých žáci sami docházejí k závěrům a řešením 
- vede ke kritickému myšlení a logickému uvažování 

Žák 
- vyhledává informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti 
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- samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení 
- kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit 

 
Kompetence komunikativní 

Učitel 
- vede žáky přesnému a výstižnému vyjadřování 
- zařazuje do výuky diskuzi, vede žáky k věcnému argumentování 
- vede žáky k práci s různými typy textů, vede k využívání informačních a komunikačních prostředků 

 
 
Žák 

- formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 
- účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 
- rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů,… 
- využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem 

 
Kompetence sociální a personální  

Učitel 
- vytváří příznivé klima třídy 
- dodává žákům sebedůvěru 
- podle potřeby žákům v činnostech pomáhá 

Žák 
- účinně spolupracuje ve skupině  
- podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu 
- přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu 

 
Kompetence občanské 

Učitel 
- reflektuje při výuce společenské i přírodní dění 
- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 
- motivuje žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních 
- podporuje v žácích vztah k tradicím, národnímu, historickému a kulturnímu dědictví 

Žák  
- respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí 
- odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí  
- chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy 
- respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví 
- projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit 
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Kompetence pracovní 
Učitel 

- požaduje dodržování dohodnuté kvality práce 
- umožňuje žákům vzájemně si radit a pomáhat 
- vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi 

Žák 
- dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 
- využívá svých znalostí v běžné praxi 

 

5.5.3.2. Učební osnovy – Dějepis  
 
Stupeň druhý, období třetí, ročník šestý 
 

Očekávané výstupy 
z RVP ZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Úvod do vyučování dějepisu  
 
OSV – rozvoj 
schopností poznávání, 
poznávání lidí, 
kreativita, mezilidské 
vztahy, kooperace a 
kompetice 
 
EV – lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí, vztah člověka 
k prostředí 
 
VDO – občan, občanská 
společnost a stát, 
principy demokracie 
jako formy vlády a 
způsobu rozhodování 
 
EGS – jsme Evropané 
 

 

 

OV – vlastní identita, 
paměť lidstva 
 
Z – základní 
historicko-geografické 
pojmy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientuje se na časové 
ose a v historické mapě, 
řadí hlavní historické 
epochy v chronologickém 
sledu. 
 
Uvede konkrétní příklady 
důležitosti a potřebnosti 
dějepisných poznatků. 

 

Uvede příklady zdrojů 
informací o minulosti; 
pojmenuje instituce, kde 
jsou tyto zdroje 
shromažďovány. 

Orientuje se na časové ose, odliší 
události dávno a nedávno minulé.  
 
Orientuje se v historicko -
geografickém prostoru.  
 
Vyjádří vlastními slovy, v čem je pro 
něj poznání minulosti přínosem. 
 
Uvede konkrétní historický pramen a 
určí, jak skrze něj poznáváme 
minulost. 
 
Uvede, k jakým archeologickým 
nálezům došlo na našem území a 
jaké další zná. 

Orientace v historickém čase. 
Časová přímka. 
Poznávaní historie lidstva. 
Význam historie, konkrétní 
příklady 
Historické prameny. 
Muzea, archívy, galerie. 
Báje a pověsti. 
Archeologie. 

Pravěk 

Charakterizuje život 
pravěkých sběračů a 
lovců, jejich materiální a 
duchovní kulturu. 

Charakterizuje život pravěké 
společnosti. 
 
Vysvětlí, jak se prostřednictvím mýtu 

Vznik a vývoj lidského rodu 
Starší doba kamenná 
Střední doba kamenná 
Mladší doba kamenná 
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Objasní význam 
zemědělství, dobytkářství 
a zpracování kovů pro 
lidskou společnost. 
 
 
Uvede příklady 
archeologických kultur na 
našem území. 

vytváří a vyjadřuje paměť lidstva 
 
Vysvětlí podstatu přelomu paleolitu 
v neolit, příčiny a důsledky. 
 
Zdůvodní, proč objev bronzu 
předcházel objevu železa. 
 
Zhodnotí význam objevu kovů pro 
další život člověka. 
Zhodnotí význam geologie, 
paleontologie, archeologie. 

Pozdní doba kamenná 
Doba bronzová 
Doba železná   
 
 
 
 
 
Stěhování národů 
První Slované 
Pravěk v českých zemích. 

MKV – multikulturalita, 
kulturní diferenciace, 
etnický původ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

OV – rozčlenění 
pravěké společnosti 
 
Z – archeologická 
naleziště 
 
PP – vznik a vývoj 
člověka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČJ – Epos o 
Gilgamešovi 
 
OV  – členění 
starověké společnosti, 
světová náboženství 
(judaismus, 
hinduismus,buddhismu
s) 
 
Z – orientace v mapě 

 

 

 

Starověk – nejstarší státy 

Orientuje se na časové 
ose a v historické mapě, 
řadí hlavní historické 
epochy 
v chronologickém sledu. 
 
Rozpozná souvislost 
mezi přírodními 
podmínkami a vznikem 
prvních velkých 
zemědělských 

civilizací.  
 
Uvede nejvýznamnější 
typy památek, které se 
staly součástí světového 
kulturního dědictví. 
 

Orientuje se v mapě starověkého 
světa, porovná podobu mapy 
starověkého Orientu s dnešním 
stavem – přibližně určí, které 
současné státy se zde rozkládají. 
 
Uvede příklady kulturní a technické 
vyspělosti uvedených starověkých 
civilizací, pokusí se své příklady 
obhájit. 
 
Rozčlení řecké dějiny na jednotlivá 
období, charakterizuje je. 
 
Časově zařadí válečné konflikty, 
vysvětlí jejich příčiny. 

MEZOPOTÁMIE: 
- přírodní podmínky 
- život v Mezopotámii 
- nestarší období 
- Asýrie a Babylónie 
- kultura a vzdělanost  
EGYPT: 
- přírodní podmínky 
- život v Egyptě 
- počátky starého Egypta 
- vývoj Egypta 
- kultura a vzdělanost 
INDIE: 
- přírodní podmínky 
- státní útvary v Indii 
- kultura a vzdělanost 
ČÍNA: 
- přírodní podmínky 
- zemědělství, řemesla, obchod 
- čínský stát 
- kultura a vzdělanost 

Starověk - Řecko 

Demonstruje na 
konkrétních příkladech 
přínos antické kultury a 
uvede osobnosti antiky 

Umí objasnit význam antiky. 
Vysvětlí úlohu náboženství a kultury 
v životě Řeků, shrne oblasti, v nichž 
byli Řekové největším přínosem 

Přírodní podmínky. 
Život v Řecku. 
Mykénské období. 
Homérské období. 
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důležité pro evropskou 
civilizaci, zrod křesťanství 
a souvislost s judaismem. 
 
Porovná formy vlády a 
postavení společenských 
skupin v jednotlivých 
státech a vysvětlí 
podstatu antické 
demokracie. 
 

umění a kultuře vůbec 
 
Srovná společnost v Aténách a ve 
Spartě.  
 
Vysvětlí historickou úlohu a význam 
Alexandra Makedonského. 
 
Orientuje se na mapě – poloostrovy, 
místa bojů, … 
 
Vysvětlí pojem helénismu. 
 
Objasní příčiny rozpadu makedonské 
říše. 

Archaické období (Sparta, Atény). 
Klasické Řecko. 
Nadvláda Makedonie. 
Kultura a vzdělanost. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČJ – řecké báje a 
pověsti, klasické 
drama 
 
Z – orientace v mapě 
VV – řecké umění  
(architektura, 
sochařství, keramika) 
 
OV – řecká obec, 
struktura společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z – orientace v mapě, 
historické a současné 
geografické názvosloví 
 
OV – pojmy: římský 
občan, stát, státní 
zřízení; křesťanství  

Starověk - Řím 

Demonstruje na 
konkrétních příkladech 
přínos antické kultury a 
uvede osobnosti antiky 
důležité pro evropskou 
civilizaci, zrod křesťanství 
a souvislost s judaismem. 
 
Porovná formy vlády a 
postavení společenských 
skupin v jednotlivých 
státech a vysvětlí 
podstatu antické 
demokracie. 
 
 

Porovná způsob vlády v jednotlivých 
obdobích římských dějin. 
 
Vysvětlí příčiny politických a 
sociálních konfliktů a na jejich 
základě se pokusí shrnout příčiny 
rozpadu římské říše a zániku její 
západní části. 
 
Uvede důležitost existence 
východořímské říše pro současnost. 
 
Vysvětlí rozdílný vývoj v různých 
místech Evropy. 
 
S pomocí mapy popíše územní 
rozsah římské říše. 
Na konkrétních případech rozliší 
stavební slohy. 
 
Popíše vznik křesťanství a vysvětlí 
jeho význam pro římský stát i další 
dějinný vývoj. 

Přírodní podmínky, osídlení. 
Etruskové. Počátky Říma. 
Život v Římě. 
Doba královská. 
Raná římská republika. 
Ovládnutí západního Středomoří. 
Krize a zánik republiky. 
Řím za principátu. 
Pozdní říše římská. 
Kultura, umění a věda 
v antickém Římě. 
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Stupeň druhý, období třetí, ročník sedmý 
 

Uvede významné oblasti římského 
umění a vzdělanosti, přiřadí 
osobnosti. 

Očekávané výstupy 
z RVP ZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Raný středověk  

 

OSV – mezilidské 
vztahy 
 
MV – stavba mediálních 
sdělení 
 
EGS – Objevujeme 
Evropu a svět, jsme 
Evropané 
 
MKV – kulturní 
diferenciace, lidské 
vztahy 
 
VDO – občan, občanská 
společnost a stát 
 
EV – vztah člověka 
k životnímu prostředí 
 

 

 

 

 

ČJ – staroslověnština, 
první české literární 
památky, středověké 
kroniky 
 
OV – islám, členění 
společnosti, národ 
 
PP – domácí 
zvířectvo, 
hospodářské plodiny, 
přírodní cykly 
 
Z – politicko-
geografický vývoj 
Evropy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popíše podstatnou změnu 
evropské situace, která 
nastala v důsledku 
příchodu nových etnik, 
christianizace a vzniku 
států. 
 

Porovná základní rysy 
západoevropské, 
byzantsko-slovanské a 
islámské kulturní oblasti. 

 
Objasní situaci 
Velkomoravské říše a 
vnitřní vývoj českého 
státu a postavení těchto 
státních útvarů v 
evropských 
souvislostech. 

 
Vymezí úlohu křesťanství 
a víry v životě 
středověkého člověka, 
konflikty mezi světskou 
a církevní mocí, vztah 
křesťanství ke kacířství a 
jiným věroukám. 
 

Dokáže charakterizovat první státní 
úvary v Evropě, způsob jejich řízení, 
postavení panovníka.  
 

Vysvětlí podstatu feudalismu, objasní 
pojem šlechta.  
 
Vysvětlí, jaký byl princip a úloha 
středověkého zemědělství. 
 
Vystihne rozdíl mezi státní (i církevní) 
správou v Byzantské říši a ostatní 
Evropě. 

 

Na příkladech popíše rozdíly 
křesťanského náboženství a islámu. 
 
Charakterizuje kulturu a společnost 
doby velkomoravské rozpozná znaky 
románského slohu – uvede příklady 
této kultury v Čechách. 
 
Objasní úlohu náboženské víry ve 
středověku.  
 

Stručně shrne vnitřní vývoj ve 
vybraných státních útvarech. 
 
Charakterizuje úlohu panovnických 

Časové rozdělení středověku. 
Feudalismus. 
Zrod nové Evropy. 
Francká říše. 
Byzantská říše. 
Křesťanství v Evropě. Severní 
Evropa a Anglie v raném 
středověku. 
Byzantská říše. 
Arabové, islám. 
Slované. 
Státy východních a jižních 
Slovanů. 
Počátek českých dějin. Sámova 
říše.Velká Morava. Vnitřní vývoj a 
mocenské soupeření Anglie a 
Francie. 
Svatá říše římská. 
Vývoj v ostatní Evropě 
Počátky českého státu. 
Křesťanství v Čechách. 
Vláda Přemyslovců. 
Románský sloh. 

  

 



181 

Ilustruje postavení 
jednotlivých vrstev 
středověké společnosti, 
uvede příklady románské 
a gotické kultury. 
 

dynastií. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČJ – Shakespeare 
 
OV – změny ve státní 
správě, počátky 
občanské společnosti, 
hospodářské pojmy 
 
Z – objevování nových 
světů a nových cest, 
přehodnocování 
názoru na podobu 
Země a světa vůbec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrcholný a pozdní středověk 

Vysvětlí znovuobjevení 
antického ideálu člověka, 
nové myšlenky žádající 
reformu církve včetně 
reakce církve na tyto 
požadavky. 
 
 
Vymezí význam husitské 
tradice pro český politický 
a kulturní život. 
 
 
Popíše a demonstruje 
průběh zámořských 
objevů, jejich příčiny a 
důsledky. 
 
 
 
 
 
Objasní příčiny a 
důsledky vzniku třicetileté 
války a posoudí její 
důsledky.  
 
 
 

Vysvětlí změny ve způsobu života ve 
městech, popíše strukturu 
středověké společnosti. 
 
Na konkrétních příkladech 
charakterizuje gotickou kulturu. 
 
Charakterizuje vládu Karla IV., 
význam universit. 
 
Vysvětlí, proč probíhala stoletá válka. 
 
Vysvětlí náboženské problémy, které 
vyústily v husitské hnutí, zhodnotí 
význam Husovy osobnosti.  
Za pomoci mapy dokáže určit 
nejvýznamnější místa husitských 
bojů a jejich následky. 
 
Popíše změny po významných 
konfliktech. 
 
Zhodnotí vznik manufaktur. 
Popíše poměry v českých zemích 
v době poděbradské a jagellonské 
éry. 
 
Porovná rozlohu našich zemí 
v jednotlivých etapách středověku. 
Vysvětlí význam objevu nového 
světadílu a civilizací. 
 

Proměna středověké krajiny. 
Gotický sloh. Středověká 
společnost, města, kláštery. 
Poslední Přemyslovci. 
Lucemburkové na českém trůně. 
Na prahu husitské revoluce. 
Husitské války. 
Království dvojího lidu. 
Český stát za vlády Jiříka 
z Poděbrad a Jagellonců. 
Evropa v pozdním středověku. 
Stoletá válka. Reconquista. 
Turecké výboje. 
Rytířská kultura, vzdělanost. 
Zámořské objevy. 
Mimoevropské civilizace. 
Renesance a humanismus 
Reformace. 
Vnitřní vývoj vybraných 
evropských států – Španělsko, 
Francie, Anglie, Nizozemí. 
Nové prvky v evropském 
hospodářství. 
Kultura pozdního středověku. 
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Porovná morální kodex středověké 
společnosti s dnešní morální a 
etickou normou. 
 
Vystihne základní změny 
v renesančním myšlení. 
 
Objasní příčiny reformace a shrne její 
podstatu a důsledky. 
 
Popíše evropské konflikty a názorové 
rozkoly v kontextu příčin a následků 
– uvědomí si směřování evropského 
vývoje v 16. století směrem ke 
třicetileté válce. 
 
Shrne nové kulturní a hospodářské 
jevy 15. a 16. století 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HV – barokní hudební 
formy a skladatelé 
 
VV - barokní 
architektura, 
sochařství a malířství 

 
Z - nová politicko-

Raný novověk 

Objasní postavení 
českého státu 
v podmínkách Evropy 
rozdělené do řady 
mocenských 
a náboženských center a 
jeho postavení 
uvnitř habsburské 
monarchie. 
 
Objasní příčiny a 
důsledky vzniku třicetileté 
války a posoudí její 
důsledky.  
 
Na příkladech evropských 
dějin konkretizuje 
absolutismus, konstituční 
monarchie, 
parlamentarismus.  

Objasní podstatu humanismu. 
 
Porovná způsob života středověkého 
a renesančního člověka. 
 
Uvede nejvýznamnější představitele 
renesanční kultury. 
 
Ukáže na mapě cesty zámořských 
plaveb a objasní jejich význam. 
 
Vysvětlí vznik světového trhu. 
 
Charakterizuje postavení českých 
zemí v habsburské monarchii. 
 
Popíše příčiny náboženských válek. 
Vysvětlí vliv náboženství na život lidí 
v této době. 
 

Hospodářské a společenské 
změny v Evropě 15. a 16. století. 
Objevné cesty. 
Civilizace Asie, Afriky, Ameriky. 
Renesance a humanismus. 
Reformace. 
Anglie – absolutistická monarchie. 
Francie - absolutistická 
monarchie. 
Rusko - absolutismus. 
Svatá říše římská. 
Vývoj v Polsku. 
České země po nástupu 
Habsburků. 
Náboženské poměry v českém 
státě v době pobělohorské. 
České království za  
Rudolfa II. 
české stavovské povstání 
Třicetiletá válka. 
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Stupeň druhý, období třetí, ročník osmý 
 

 
Rozpozná základní znaky 
jednotlivých kulturních 
stylů a uvede jejich 
představitele a příklady 
významných kulturních 
památek. 
 
Objasní příčiny a 
důsledky vzniku třicetileté 

války a posoudí její 
důsledky. 

Objasní souvislost českého povstání 
s třicetiletou válkou. 
 
Popíše politické a geografické změny 
po vestfálském míru. 
 
Definuje absolutistický způsob vlády. 
 
Doloží odraz barokního myšlení 
v umění. 
 
 

Evropa po vestfálském míru 
Habsburská monarchie po 
třicetileté válce. 
Hospodářské postavení českých 
zemí. 
Francouzský absolutismus 
evropská barokní kultura 

geografická podoba 
Evropy po r. 1648 

Očekávané výstupy 
z RVP ZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Novověk – od 2. poloviny 17. století do konce 18. století  
 
OSV – komunikace, 
kooperace a kompetice, 
mezilidské vztahy 
 
VDO – formy participace 
občanů v politickém 
životě, principy 
demokracie jako formy 
vlády a způsobu 
rozhodování, občan,  
 
občanská společnost a 
stát 
 
EGS – jsme Evropané 
 
MKV – kulturní 
diferenciace, etnický 
původ, princip 

 

Z – kolonie, územní 
změny po 
válečných 
konfliktech 

 
HV – osobnosti 

klasicistní a 
romantické hudby 

 
VV – architektura, 

sochařství, malířství 
 
 
OV – změny v myšlení 
(baroko – osvícenství) 

 

 

 

 

 

Objasní příčiny a 
důsledky vzniku třicetileté 

války a posoudí její 
důsledky. 

 
 
Na příkladech evropských 
dějin konkretizuje 
absolutismus, konstituční 
monarchie, 
Parlamentarismus. 
 
 
Rozpozná základní znaky 
jednotlivých kulturních 
stylů a uvede jejich 
představitele a příklady 

významných kulturních 
památek. 

Vysvětlí podstatné ekonomické, 
sociální, politické a kulturní změny ve 
vybraných zemích a u nás, které 
charakterizují modernizaci 
společnosti.   
 
Posoudí vnitřní politický vývoj ve 
Francii a Anglii, jež vedl k revolučním 
událostem 
 
Vysvětlí postavení českých zemí po 
třicetileté válce. 
 
Vysvětlí pojem osvícenství, pokusí se 
najít souvislost mezi osvíceneckým 
myšlením a klasicismem, objasní vliv 
osvícenství na hospodářský, 
společenský a kulturní rozvoj našich 
zemí a celé Evropy, charakterizuje 
osvícenský absolutismus. 

Dělení Polska 
Občanská válka v Anglii 
Osvícenství. 
Vznik USA. 
Svatá říše římská. 
Habsburská monarchie a  
osvícenský absolutismus 
v habsburské monarchii reformy 
Marie Terezie a Josefa II. 
České země v polovině 18. 
století. 
Rusko za Kateřiny II. 
evropské konflikty v 18. stol. 
klasicismus 
vznik USA 
Velká francouzská revoluce 
napoleonské války a jejich 
důsledky 
Romantismus 
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Srovná způsob života a formy vlády 
zemí Evropy. 
 
Charakterizuje vznik demokracie a 
kořeny rasismu na příkladu USA. 
Zhodnotí význam a důsledky boje 
amerických osad za nezávislost. 
 
Shrne konflikty 18. století a jejich 
výsledky. 
 
Porovná rozložení sil v Evropě před 
napoleonskými válkami 
(francouzskou revolucí) a po nich a 
analyzuje příčiny a způsob této 
proměny. 
 
Odhalí kořeny, z nichž vyrůstá 
romantismus. 

sociálního smíru a 
solidarity 
 
EV – vztah člověka 
k prostředí 
 
MV – fungování a vliv 
médií ve společnosti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OV – politické strany, 
ústava, státní orgány 
 
VV – malířství 
 
ČJ – národní obrození, 
poezie – nové formy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novověk – konec 18. století až 19. století 

Vysvětlí podstatné 

ekonomické, sociální, 
politické a kulturní změny 

ve vybraných zemích 
a u nás, které 
charakterizují 
modernizaci společnosti. 
 
Objasní souvislost mezi 
událostmi  francouzské 
revoluce a 
napoleonských válek na 
jedné straně a rozbitím 
starých společenských 
struktur v Evropě na 
straně druhé. 
 
Porovná jednotlivé fáze 
utváření novodobého 

Popíše situaci ve Francii. shrne 
revoluční hnutí v Evropě v polovině 
19. stol. 
 
Objasní vliv osobnosti Napoleona I. 
na vývoj Evropy. 
 
Srovná vývoj Anglie a ostatních států 
Evropy. 
 
Popíše rozvoj průmyslové výroby a 
její vliv na společnost, shrne příčiny a 
důsledky technického pokroku 
vedoucího k průmyslové revoluci. 
 
Pomocí mapy, odborné literatury 
objasní kulturní vývoj Evropy. 
 
Porovná absolutistický způsob vlády 

Konec absolutismu ve Francii. 
Konstituční monarchie ve Francii. 
Republika. 
Císařství Napoleona I. 
Postavení lidí v době válečné. 
Ponapoleonská Evropa. 
Vídeňský kongres. 
Průmyslová revoluce. 
Zrod kapitalistické společnosti. 
Východní Evropa. 
Jihovýchodní Evropa. 
Habsburská monarchie v době 
metternichovského absolutismu. 
Revoluce 1848/1849. 
Revoluce ve Francii. 
Pokus o sjednocení Německa a 
Itálie. 
Habsburská monarchie – jaro 
1848. 



185 

českého národa v 
souvislosti s národními 
hnutími vybraných 
evropských národů. 
 
Charakterizuje 
emancipační úsilí 
významných sociálních 
skupin; uvede požadavky 
formulované 
ve vybraných evropských 
revolucích 
 
Na vybraných příkladech 
demonstruje základní 
politické proudy. 

a ústavní zřízení. 
 
Popíše a analyzuje situaci v českých 
zemích po rakousko – uherském 
vyrovnání. 
Objasní vývoj vedoucí ke vzniku 
nových politických stran v české 
společnosti. 
 
Uvede významné osobnosti a jevy 
v české kultuře 2. poloviny 19. století. 
 
Vyjmenuje a objasní hlavní aspekty 
demokratizace britské společnosti. 
Porovná vývoj ve Francii a Velké 
Británii ve 2. polovině 19. století. 
 
Popíše proces sjednocování Itálie a 
Německa a zhodnotí jeho význam. 
 
Vystihne příčiny a výsledky občanské 
války v USA, popíše průběh. 
 
Vybaví si hlavní osobnosti světové 
kultury 2. poloviny 19. století, 
charakterizuje nově vznikající 
umělecké směry. 

Habsburská monarchie a české 
země – porážka revoluce. 
Porevoluční Evropa. 
Viktoriánská Anglie. 
Francie za Napoleona III. 
Sjednocení Německa a Itálie. 
Habsburská monarchie ve  
2.  polovině 19. století. 
Nové politické proudy 
Česká společnost a kultura ve 2. 
polovině 19. století. 
Občanská válka v USA. 
Kultura 2. poloviny  
19. století, nové umělecké směry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z – orientace v mapě 
 
VV – umění přelomu 
19. a 20. stol. 

Moderní doba 

Vysvětlí rozdílné tempo 
modernizace a 
prohloubení 
nerovnoměrnosti vývoje 
jednotlivých částí Evropy 
a světa včetně důsledků, 
ke kterým tato 
nerovnoměrnost vedla; 
charakterizuje soupeření 
mezi velmocemi a vymezí 
význam kolonií 

Charakterizuje důsledky průmyslové 
revoluce pro společnost. 
 
Uvede v souvislost kolonialismus        
19. století a jeho počátky a vývoj od  
16. stol. 
 
Vysvětlí pojem imperialismus a 
vysvětlí příčiny a podstatu 
nacionalismu.  
 

Kolonialismus. 
Nové sociální a podnikatelské 
myšlení. 
Nástup imperialismu a 
nacionalismu. 
Vývoj na Dálném východě a 
v Rusku. 
Národní hnutí a vznik nových 
států na Balkáně. 
Secese. 
Vzestup USA. 



186 

 
Stupeň druhý, období třetí, ročník devátý 
 

Posoudí stav největších ohnisek 
napětí ve světě před 1. světovou 
válkou. 
 
Shrne a objasní nové jevy 
společenského a sociálního vývoje a 
promítání těchto jevů do kulturní 
oblasti. 
 

Rusko za posledních Romanovců. 
Japonsko. 
Kapitalismus. 
Mezilidské vztahy v tomto období. 
Měšťanská kultura. 
České země před první světovou 
válkou. 

Očekávané výstupy 
z RVP ZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

První světová válka  

 

OSV – mezilidské 
vztahy, hodnoty, postoje 
a praktická etika 
 
VDO – principy 
demokracie jako formy 
vlády a způsobu 
rozhodování 
 
EGS – jsme Evropané 
 
EV – vztah člověka 
k prostředí, lidské 
aktivity a problémy 
životního prostředí 
 
MKV – etnický původ 
 
MV – interpretace 
vztahu mediálních 
sdělení a reality, 
fungování a vliv médií 

 

 

 

Z – orientace v mapě 
 
 
 
ČJ – literatura 1. 
poloviny 
 20. stol. 
 
HV, VV – umění 1. 
poloviny 20. stol. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na příkladech 
demonstruje zneužití 
techniky ve světových 
válkách a jeho důsledky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozpozná klady a 
nedostatky 
demokratických systémů. 

Porovná politicko – geografické  
uspořádání po vídeňském kongresu 
a před 1. sv. válkou v Evropě a 
rozložení koloniálních sil ve světě na 
přelomu    19. a 20. stol. 
 
Vysvětlí rozpory mezi jednotlivými 
státy a hlavní důvody, které vedly 
k vypuknutí první světové války. 
 
Vysvětlí příčiny vzniku válečných 
ohnisek. 
 
Popíše příčiny a průběh první 
světové války a zhodnotí účast 
Čechů a Slováků v ní. 
 
Charakterizuje život na všech 
frontách za války.  
Objasní předrevoluční situaci 
v Rusku a pokusí se najít souvislost 
této revoluce s mezinárodními 
událostmi. 

Evropské události vedoucí 
k vypuknutí války.  
Dohoda proti Trojspolku. 
Průběh první světové války. 
Ruská revoluce. 
Vítězství Dohody. 
Češi za první světové války. 
Vztahy mezi lidmi jednotlivých 
států po první světové válce. 
Zrození myšlenky samostatnosti 
Československa 
Vznik, uspořádání ČSR,  vnitřní, 
zahraniční politika, hospodářství, 
společnost. 
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Objasní postavení českých zemí, 
osobnost T. G. Masaryka.  
 
Vysvětlí příčiny a průběh vzniku 
ČSR. 
 
Získá zeměpisné znalosti a orientuje 
se na mapě. 
 
Shrne rozdíly v uspořádání před 
válkou a po ní 
 
Popíše a vysvětlí předválečné i 
válečné okolnosti, z nichž vyrůstá 
samostatná ČSR, charakterizuje ji 
z různých hledisek. 

ve společnosti  

 

 

 

 

 

 

 

 

OV – základní 
ekonomické pojmy 

Meziválečné období 

Charakterizuje jednotlivé 
totalitní systémy, příčiny 
jejich nastolení v širších 
ekonomických 
a politických 
souvislostech a důsledky 
jejich existence pro svět. 

 
Rozpozná destruktivní 
sílu 
totalitarismu a vypjatého 
nacionalismu. 
 
Na příkladech vyloží 
antisemitismus, rasismus 
a jejich nepřijatelnost z 
hlediska lidských práv.    
 
Zhodnotí postavení ČSR 

v evropských 
souvislostech a jeho 

Charakterizuje důsledky válečné 
katastrofy a jejich vliv na poválečný 
vývoj v Evropě. 
 
Objasní vznik ČSR. 
 
Zhodnotí postavení ČSR 
v evropských souvislostech a jeho 
vnitřní sociální, politické, 
hospodářské a kulturní prostředí.  
 

Vysvětlí obecnou souvislost politické 
a hospodářské situace. 
 
Uvede klady a zápory 
mnohonárodnostního státu. 
 
Popíše zrod nových evropských 
diktatur, vysvětlí okolnosti, z nichž 
tyto diktatury těžily. 
Vysvětlí vliv světové hospodářské 

Poválečné uspořádání světa. 
Vznik ČSR. 
Československá demokracie. 
Lidé v neznámém postavení. 
Poválečná krize.  
Nástup komunismu v Rusku, 
vznik Sovětského svazu. 
Komunismus a fašismus. 
Léta krize v ČSR. 
20. a 30. léta v Evropě 
Světová hospodářská krize. 
Spolupráce lidí a jednotlivých 
zemí – materiální, morální 
podpora. 
Ohrožení demokracie totalitou. 
Vývoj v SSSR, stalinismus. 
Nebezpečí nového válečného 
konfliktu. 
Rozpad versailleského systému. 
Obrana demokracie a republiky. 
Kultura a věda v první 
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vnitřní sociální, politické, 
hospodářské a kulturní 
prostředí. 

krize na rozvoj fašismu, nacismu a 
komunismu. 
 
Objasní pojmy rasismus, 
antisemitismus, holocaust, 
koncentrační tábor, pogromy, …- na 
konkrétních případech. 
Porovná pojmy fašismus a 
komunismus. 
 
Rozpozná klady a nedostatky 
demokratických systémů. 
 
Analyzuje příčiny rozdílného vývoje 
kultury v západní a východní části 
Evropy. 

republice. 
Věda a kultura mezi válkami. 
Vzestup nacismu, nástup Hitlera 
Rozštěpení západní a 
východní kultury. 

Druhá světová válka 

Na příkladech 
demonstruje zneužití 
techniky ve světových 
válkách a jeho důsledky. 
 

Dokáže vysvětlit význam Mnichovské 
dohody v historii, charakterizuje 
 vnitřní politiku ČSR, zahraniční 
vztahy a mezinárodní postavení 
v souvislosti s Mnichovskou 
dohodou. 
 
Objasní příčiny vypuknutí války. 
 
Popíše průběh druhé světové války, 
válečné operace, používané zbraně, 
…  
(za pomoci atlasu, nástěnné mapy, 
odborné literatury). 
 
Charakterizuje složitost životních 
podmínek lidí – jejich utrpení, 
úspěchy. 
 
Dokáže porovnat průběh 1. a 2. 
světové války, jejich výsledky. 
 

Vypuknutí druhé světové války. 
Západní tažení. 
Bitva o Anglii. 
Napadení Sovětského svazu. 
Obrat ve vývoji války. 
Vývoj v ČSR ve 30. letech - 
od Mnichova k okupaci. 
14. a 15. březen 1939. 
Protektorát Čechy a Morava. 
Obrana národa. 
Heydrichiáda. 
Vnitřní a zahraniční odboj. 
Českoslovenští vojáci na frontách 
2. světové války. 
Cesta ke svobodě. 
Mírové dohody – jaltská, 
postupimská konference, 
norimberský proces, územní 
změny. 
Závěrečné etapy války. 
Charakteristické rysy války. 
Válka v literatuře a ve filmu. 
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Shrne válečné události na bojištích i 
v zázemí. 
 
Pokusí se zhodnotit výchozí pozici 
jednajících mocností v mírových 
jednáních a shrne jejich závěry. 
 

 

 

Evropa a svět po roce 1945   
 
 
 
Z – územní změny po  
2. světové válce 
 
 
 
 
ČJ, VV, HV – literatura 
a umění v polovině 20. 
stol 
 

Charakterizuje jednotlivé 
totalitní systémy, příčiny 
jejich nastolení a 
důsledky jejich existence 
pro svět; rozpozná 
destruktivní sílu 
totalitarismu a vypjatého 
nacionalismu. 
 
Vysvětlí příčiny a 
důsledky vzniku 
bipolárního světa; uvede 
příklady střetávání obou 
bloků.  
 
Vysvětlí a na příkladech 
doloží mocenské a 
politické důvody 
euroatlantické 
hospodářské a vojenské 
spolupráce. 
 
Posoudí postavení 
rozvojových zemí. 
Prokáže základní 
orientaci v problémech 
současného světa. 
 
 

Vysvětlí odlišné představy o 
poválečném uspořádání světa a 
Evropy. 
Popíše situaci po válce na našem 
území – příklady ze života. 
Objasní postup komunismu – 
rozdělení světa. 
Pokusí se o orientaci v problematice 
odsunu německého obyvatelstva. 
Seznámí se s potrestáním válečných 
zločinců – mezinárodní procesy. 
Charakterizuje převrat 
v Československu roku 1948, nástup 
komunismu a jeho důsledky pro 
společnost. 
Vysvětlí nastolení totalitní moci 
v Československu, vliv SSSR. 
Charakterizuje na příkladech 
studenou válku. 
Chápe rozdíly života v západním a 
východním bloku. 
Charakterizuje jednotlivé totalitní 
systémy, příčiny jejich nastolení a 
důsledky jejich existence pro svět. 
Rozpozná destruktivní sílu 
totalitarismu a vypjatého 
nacionalismu. 
Pochopí na příkladech život 
v Československu – komunismus, 
soužití se Slováky, postupné 
rozdělení. 

Důsledky 2. světové války. 
Mír po válce. 
Řešení německé otázky. 
Po válečné Československo  
do květnových voleb 1946 . 
Život po válce – zvládnutí nastalé 
situace. 
Osud národnostních menšin 
v ČSR. 
Rozdělení Evropy, vznik železné 
opony, studená válka v Asii, 
v Evropě 
Rozpad koloniálního systému – 
soupeření Západu a Východu o 
vliv 
Únor 1948 v ČSR 
Sovětizace 
Kulturní vývoj v Československu 
1945 až 1948. 
Vývoj v západní Evropě – SRN, 
Velká Británie, Francie, vývoj 
v USA 
Snahy o evropskou integraci, 
vznik ESUO, EHS 
Změny v SSSR po smrti Stalina, 
nepokoje v ostatních zemích 
východního bloku 
Zvýšení mezinárodního napětí v 
60. letech – berlínská, karibská 
krize 
Poválečný vývoj na Blízkém 
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Objasní vliv někdejšího koloniálního 
systému na současnou situaci zemí 
třetího světa. 
Doloží na příkladech možnost 
rozdílné interpretace historických 
událostí. 
Posoudí příčiny, z nichž dnes vyrůstá 
snaha o evropskou integraci. 
Analyzuje situaci v SSSR po 
Stalinově smrti a vliv těchto změn na 
vývoj v ostatních státech sovětského 
bloku. 
Porovná základní normy islámské a 
křesťanské společnosti. 
Zhodnotí příčiny postojů 
znepřátelených stran současného 
světa. 
Vybere hlavní události ve vývoji ČSR 
(resp. ČSSR). 
Zhodnotí význam osobnosti Michaila 
Gorbačova pro svobodný vývoj 
v zemích východního bloku. 
Porovná společenskou, politickou i 
mezinárodní situaci v roce 1968 a 
1989. 
Pokusí se vyvodit a zhodnotit 
negativní jevy a důsledky rozpadu 
totalitních režimů. 
Na příkladech vyloží antisemitismus, 
rasismus a jejich nepřijatelnost 
z hlediska lidských práv. 

východě – vznik státu Izrael, 
počátky arabského terorismu  
ČSR v 50. a 60. letech –vznik 
ČSSR, uvolnění situace ve 2. pol. 
60. let 
Komunistické Československo. 
Protikomunistický odboj. 
Poúnorový exil a lidé doma. 
Československo 1968. 
Normalizace, federalizace, kultura 
Krize sovětského bloku 
Perestrojka 
Východoevropské revoluce 
Sametová revoluce 
Rozpad SSSR 
Válka v Jugoslávii 
Rozpad Československa 
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5.5.4.  Občanská výchova 
 

5.5.4.1. Charakteristika vyučovacího předmětu  
 
Obsahové, časové a organizační vymezení  

Vyučovací předmět Občanská výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 6. až 9. ročníku: 
v 6. až 9. ročníku  – 1 hodina týdně 

 
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výchova k občanství je zaměřeno na: 
 

• postupné formování a rozvíjení občanského profilu žáků 
• orientace ve významných okolnostech společenského života 
• utváření vztahů žáků ke skutečnosti 
• formování vnitřních postojů žáků k důležitým oblastem lidského života 
• formování vědomí odpovědnosti za vlastní život 
• vedení k sebepoznávání 

Vyučovací hodina je realizována jako: skupinové vyučování, diskuse, výklad, reprodukce textu, samostatná práce, soutěže, testy, dramatizace, projekty, PC, 
video, beseda, dotazníky - interwiev 
Obsah předmětu je zaměřen na témata z oblasti člověk ve společnosti a na témata z oblasti člověk jako jedinec. 
Strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků 

• vyhledávání 
• sebehodnocení 
• porozumění textu 
• výklad 
 

Klíčové kompetence žáka 
Kompetence k učení 

Učitel 
- vede žáky k ověřování důsledků 
- poskytuje metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům žáci  
- zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

 
Žák 

- vybírá a využívá vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojuje získané poznatky do širších celků, nalézá souvislosti 
- získané poznatky hodnotí, třídí a vyvozuje z nich závěry 
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Kompetence k řešení problémů 
Učitel 

- klade otevřené otázky 
- umožňuje volný přístup k pomůckám 

Žák 
- tvořivě přistupuje k řešení problému, umí vyhledat vhodné informace, pracovat s nimi a umí nalézt řešení 
- umí kriticky myslet a je schopen hájit svá rozhodnutí 

 
Kompetence komunikativní 

Učitel 
- vyvolává zájem o náměty, názory, zkušenosti žáků 
- vede žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu  
- podněcuje žáky k argumentaci 
- vytváří příležitosti pro komunikaci mezi žáky 

Žák 
- formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory souvisle a kultivovaně  
- umí naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reaguje 
- komunikuje na odpovídající úrovni 
- umí využívat ke komunikaci vhodné technologie  

 
Kompetence sociální a personální 

Učitel 
- hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok 
- vede žáky k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti 

Žák 
- umí spolupracovat v týmu, vzájemně si naslouchají a pomáhají,  
- upevňuje dobré mezilidské vztahy  
- umí hodnotit svoji práci i práci ostatních 

 
Kompetence občanské 

Učitel 
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 
- vede žáky k prezentaci jejich myšlenek a názorů 

Žák 
- zná legislativu a obecné morální zákony a dodržuje je 
- respektuje názory ostatních 
- formuje si volní a charakterové rysy 
- zodpovědně se rozhoduje podle dané situace 
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Kompetence pracovní 
Učitel 

- dodává sebedůvěru 
- napomáhá podle potřeby při cestě ke správnému řešení 
- vede ke správnému způsobu používání techniky a vybavení 

Žák 
-  efektivně organizují vlastní práci 

 
 Na 2. stupni je součástí předmětu Občanská výchova také Etická výchova, protože svým obsahem zapadá do tohoto předmětu a nevyučuje se jako 
samostatný předmět. Jsou tak naplněny očekávané výstupy pro 3. období. 
 

5.5.4.2. Učební osnovy – Občanská výchova  
 
Stupeň druhý, období třetí, ročník šestý 

 

Očekávané výstupy 
z RVP ZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Komunikuje otevřeně, 
pravdivě, s porozuměním 
pro potřeby druhých a 
přiměřeně situaci. 
Aplikuje postoje a 
způsobilosti, které 
rozvíjejí mezilidské 
vztahy. 
 
Analyzuje a aplikuje 
empatii v kolektivu. 
 
 
 
 
 
 
Nahrazuje agresivní a 
pasivní chování 
chováním asertivním, 
neagresivním způsobem 

Komunikuje otevřeně, mluví pravdu.                
Odmítá nepravdu a lež.                            
Zdůrazní pozitiva a negativa 
v komunikaci.  
Vyjádří své názory a pocity různými 
způsoby komunikace. 
Nenechá se vyprovokovat v komunikaci, 
zachová chladnou hlavu. 
 
Soustředěně vnímá mluvené slovo s 
cílem pochopit obsah v plném rozsahu a 
dává najevo podílení se dialogu - dokáže 
partnera v komunikaci naslouchat a 
adekvátně, přiměřeně svému věku, 
reagovat. 
 
Odmítavě se staví ke komunikaci 
ponižující člověka. 
Učí se porozumět významu lidských 
hodnot.  
Uvědomuje si potřebu dodržování 

Otevřená komunikace úrovně 
komunikace 
zásady verbální komunikace 
komunikační chyby 
dialog 
komunikace ve ztížených 
podmínkách     
 
 
Aktivní naslouchání 
cíle, výhody, zásady 
způsob a nácvik aktivního 
naslouchání 
 
 
 
Úcta k lidské osobě 
lidská práva 
zdroje lidských práv svoboda, 
rovnost 
pozitivní hodnocení druhých v 

 

 

  
OSV - poznávání lidí, 
mezilidské vztahy 
  
  
  
MKV - lidské vztahy, 
kulturní diferenciace, 
etnický původ, 
multikulturalita, princip 
sociálního smíru a 
solidarity 
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obhajuje svá práva. 
Spolupracuje i v 
obtížných sociálních 
situacích. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respektuje velikost a 
důstojnost lidské osoby, 
objevuje vlastní 
jedinečnost a identitu 
a vytváří si zdravé 
sebevědomí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posoudí a na příkladech 
doloží přínos spolupráce 
lidí při řešení konkrétních 
úkolů a dosahování 
některých cílů v rodině, 
ve škole, v obci.             
 
 
 
 
 

pravidel. 
Uvědomí si vzájemnou propojenost 
dokumentů o lidských právech. 
Přistupuje k ostatním jako k sobě rovným.  
Je schopen podřídit se autoritě, ale 
současně si zachovat vnitřní svobodu. 
Hájí svá práva a není lhostejný 
k poškozování práv druhých. 
 
Přijímá pozitivně sebe sama, je přístupný 
k druhým. 
Vědomě směřuje ke svým cílům 
pěstuje vůli, posiluje sebevědomí. 
Rozvíjí kladné vlastnosti svého 
temperamentu, vědomě potlačuje 
negativní vlastnosti. 
Uvědomuje si, co ho motivuje. 
Poznává své schopnosti, vědomě rozvíjí 
kreativitu. 
 
Učí se zvládat stresové situace. 
Kontrolujte své emoce.           
Respektuje a toleruje práva druhých. 
Otevřeně vyjadřujte své skutečné pocity. 
Snaží se vidět sebe i druhé reálně.  
Snaží se poznat stanovisko druhého. 
Respektujte názory a přesvědčení 
druhých.                                       
Pozorně naslouchá druhým lidem.   
Nesnaží se mít převahu za každou cenu.                                                     
Je vstřícní kompromisům.                
Pokud se zmýlí, přizná to a hledá 
nápravu.                                          
Ujasní si, co vlastně opravdu chce. 
Pozná manipulativní chování, ví, že své 
chování kompetentně posoudí, za své 
chování je zodpovědný sám sobě, nemusí 
obětovat vlastní hodnoty a přizpůsobit se 
druhým, může měnit názory, může udělat 

obtížných situacích 
občanská zralost  
 
 
 
 
 
 
 
Jedinečnost a identita člověka  
rozvoj sebevědomí 
hodnotová orientace 
rozvoj sebeovládání a morálního 
úsudku 
mravní zásady 
radost a optimismus 
 
 
 
 
Asertivní chování  
přijatelný kompromis 
konstruktivní kritika 
přijetí pochvaly 
žádost o laskavost 
stížnost 
otázka po důvodu 
realizace svých práv 
řešení konfliktu 
manipulace 
vysvětlení a nácvik jednotlivých 
asertivních technik 
zdravá soutěživost 
dodržování pravidel hry asertivita 
a prosociálnost v soutěživých 
situacích 
prosociálnost a sport 
 
 

OSV - rozvoj 
schopností poznávání, 
sebepoznání a 
sebepojetí 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
MV - fungování a vliv 
médií ve společnosti 
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Rozlišuje manipulační 
působení médií a 
identifikuje se s 
pozitivními prosociálními 
vzory 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uplatňuje vhodné 
způsoby chování a 
komunikace v různých 
životních situacích, 
případné neshody či 
konflikty s druhými lidmi 
řeší nenásilným 
způsobem. 
 
 
Posoudí a na příkladech 
doloží přínos spolupráce 
lidí při řešení konkrétních 
úkolů 
a dosahování některých 
cílů v rodině, ve škole, 
v obci. 
 
 
 
 

chybu, nemusí odpovídat na každou 
otázku, pokud nechce, nemusí se 
zavděčit každému z okolí, nemusí 
reagovat na skryté myšlenky druhých, 
nemusí být dokonalý. 
Získané dovednosti asertivního jednání 
využívá v osobním životě. 
 
Zformuluje základní funkce rodiny, chápe 
rozdíly mezi rolemi v rodině.  
Chápe vzájemné potřeby jednotlivých 
členů rodiny, umí vysvětlit pojem 
rodokmen.   
Rozumí pravidlům v rodině, chápe 
nepsaná pravidla ve své rodině a dokáže 
je formulovat. 
Ví, za jakých podmínek můžeme uzavřít 
manželství, ví o reprodukční funkci rodiny. 
Specifikuje kvality partnerského vztahu a 
vyvodí závěry významné pro volbu 
partnera a založení rodiny. 
Rozpozná projevy nelidského a 
nepřípustného zacházení, rozpozná 
nebezpečné situace.                    
Seznámí se s výchovnou funkcí rodiny, 
rozumí pojmům náhradní výchova, 
pěstounská péče, osvojení, adopce.  
Posoudí a na příkladech uvede, jaká 
práva mohou rodiče uplatňovat vůči sobě 
navzájem a jaké povinnosti mají vůči 
svým dětem.                                 
Popíše práva nezletilých dětí v rodině. 
Uvede příklady povinností dospělých dětí 
vůči svým rodičům, objasní předpoklady 
dobrého soužití v rodině.  
Analyzuje faktory ohrožující stabilitu 
rodiny, navrhne možnosti řešení a 
prevence konfliktů v rodině.                 
Učí se jednat a vytvářet podmínky k 

 
 
 
 
 
 
 
 
Člověk ve společnosti 
Lidská setkání 
Vztahy mezi lidmi 
rodina 
rodinné vztahy 
příbuzenské vztahy 
manželství 
biologická funkce rodiny 
bezpečnost dětí 
výchovná funkce rodiny náhradní 
rodina 
Aplikovaná etická výchova 
poznání vlastní rodiny a jejích 
pravidel 
práva a povinnosti v rodině role 
v rodině 
formulace nevyslovených pravidel 
a očekávání 
hodnota rodiny 
zlepšení atmosféry v rodině 
komunikace v rodině 
úcta k členům rodiny 
úcta ke stáří 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OSV – sebepoznání a 
sebepojetí, mezilidské 
vztahy, poznávání lidí, 
komunikace, 
kooperace a 
kompetice, řešení 
problémů a 
rozhodovací 
dovednosti, hodnoty, 
postoje a praktická 
etika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VDO – občanská 
společnost a škola, 
občan, občanská 
společnost  
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Zhodnotí nabídku 
kulturních institucí a 
cíleně z ní vybírá akce, 
které ho zajímají. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdůvodní nepřijatelnost 
vandalského chování a 
aktivně proti němu 
vystupuje. 
 
 
 
Objasní účel důležitých 
symbolů našeho státu a 
způsoby jejich používání. 
 
Rozlišuje projevy 
vlastenectví od projevů 
nacionalismu. 
 
 
 
 

vzájemnému pochopení vztahů rodičů a 
dětí. 
 
Vysvětlí, jaký význam má základní 
vzdělání, seznámí se se systémem 
našeho školství, porozumí pojmům 
pravidlo, norma. 
Přistupuje k učení jako k dlouhodobému 
celoživotnímu procesu. 
Charakterizuje některé stavby a instituce 
v obci důležité pro obec a její řízení, 
orientuje se ve své obci, umí popsat, čím 
je obec tvořena, její součásti.  
Umí rozlišit záležitosti týkající se státní 
správy a samosprávy, seznámí se 
s fungováním obecního úřadu. 
Uvědomí si odpovědnost za stav životního 
prostředí v obci. 
Umí uvést, co je typické pro vlastní 
region, čím je svérázný. 
Uvědomí si různorodost jazykových 
prostředků. 
Váží si přírody, uvědomuje si, že i dnes 
jsme na ní závislí. 
Aktivně se podílí na vytváření životního 
prostředí domova a jeho okolí. 
 
 
Zná státní symboly - státní vlajka, vlajka 
prezidenta republiky, malý a velký státní 
znak, hymna ČR, státní pečeť, 
korunovační klenoty. 
Umí vysvětlit význam členění státní moci 
– moc zákonodárná, výkonná a soudní. 
Pojmenuje některá zajímavá či památná 
místa naší vlasti. 
Vyjmenuje významné osobnosti české 
minulosti a některé významné památky. 
Vysvětlí přínos významných osobností. 

 
 
 
Naše škola 
život ve škole 
práva a povinnosti žáků 
společná pravidla a normy 
Naše obec, region, kraj 
Domov 
vztah k obci 
podíl občana na životě své obce 
důležité instituce 
zajímavá a památná místa 
co nás proslavilo 
významní rodáci 
místní tradice 
ochrana kulturních památek 
přírodních objektů a majetku 
Aplikovaná etická výchova 
ochrana přírody a životního 
prostředí 
úcta k životu ve všech jeho 
formách 
citový vztah člověka k přírodě 
vnímání krásy a mnohotvárnosti 
přírody zodpovědnost za životní 
prostředí  
 
Naše vlast 
Kulturní život 
pojem vlast a vlastenectví 
zajímavá a památná místa  
co nás proslavilo 
významné osobnosti 
symboly české státnosti 
korunovační klenoty 
typy státní moci 
státní svátky, významné dny 
kulturní hodnoty a tradice 

a stát 
 
 
 
MKV – kulturní 
diference, lidské 
vztahy, etnický původ 
 
 
 
 
 
 
 
EV – vztah člověka 
k prostředí, lidské 
aktivity a problémy 
životního prostředí 
 
 
 
 
 
 
 
MV – kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení, interpretace 
vztahu mediálních 
sdělení a reality 
 
 
 
 
EV - vztah člověka 
k prostředí 
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Přiměřeně uplatňuje svá 
práva a respektuje práva 
a oprávněné zájmy 
druhých lidí, posoudí 
význam ochrany lidských 
práv a svobod.  
 
 

Vysvětlí kulturní a historický význam 
Prahy. 
 
Zná základní lidská práva, práva dítěte, 
jejich ochranu.   
Definuje, co je to Všeobecná deklarace 
lidských práv a svobod, práva dětí 
Prezentuje povinnosti vyplývající z daných 
práv. 
Ví, kdy jde o poškozování lidských práv, 
šikanu, diskriminaci. 
Vysvětlí pojem národnostní menšina, 
zaujme stanovisko k problematice 
rasismu. 

kulturní instituce 
historie vlasti                   
 
Stát a právo       
Lidská práva         
Všeobecná deklarace lidských 
práv 
práva dětí 
porušování lidských práv 
povinnosti vyplývajících z práv 
 

 
Stupeň druhý, období třetí, ročník sedmý 
 

Očekávané výstupy 
z RVP ZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Respektuje velikost a 
důstojnost lidské osoby, 
objevuje vlastní 
jedinečnost a identitu a 
vytváří si zdravé 
sebevědomí. 
 
Rozhoduje se uvážlivě a 
vhodně v každodenních 
situacích a nevyhýbá se 
řešení osobních 
problémů. 
 
 
 
Je vnímavý k sociálním 
problémům, v kontextu 
své situace a svých 
možností přispívá k jejich 

Přijímá pozitivně sebe sama, je přístupný 
k druhým. 
Vědomě směřuje ke svým cílům. 
Pěstuje vůli, posiluje sebevědomí. 
Rozvíjí kladné vlastnosti svého 
temperamentu, vědomě potlačuje 
negativní vlastnosti. 
Uvědomuje si, co ho motivuje. 
Poznává své schopnosti, vědomě rozvíjí 
kreativitu. 
Správně se orientuje prostřednictvím 
smyslového poznání. 
Využívá myšlení k různým způsobům 
řešení problémů. 
Získané poznatky využije pro větší 
efektivitu vlastního učení. 
Vytváří si prostor pro hru. 
Akceptuje své city a kontroluje je. 
Uvede některé významné mezinárodní 

Iniciativa a komplexní 
prosociálnost  
Iniciativa a tvořivost 
nácvik tvořivosti 
prosociální aspekt iniciativy a 
tvořivosti ve školním prostředí a 
v rodině 
psychická a fyzická pomoc 
ochota ke spolupráci přátelství  
Iniciativa ve ztížených 
podmínkách 
pozitivní formulace problému 
pomoc anonymnímu člověku 
veřejná osobní angažovanost 
 
 
 
 
Uplatnění komplexní 

 
 
OSV - seberegulace a 
sebeorganizace, 
psychohygiena 
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řešení. 
 
 
 
 
 
 
 
Analyzuje etické aspekty 
různých životních situací. 
 
Spolupracuje  i 
v obtížných sociálních 
situacích. 
 
Aplikuje  postoje a 
způsobilosti, které 
rozvíjejí mezilidské 
vztahy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posoudí a na příkladech 

organizace, k nimž má vztah ČR. 
Posoudí jejich význam ve světovém dění 
a popíše výhody spolupráce mezi státy. 
Uvede některé globální problémy 
současnosti, popíše jejich hlavní příčiny a 
důsledky pro život lidstva. 
Objasní souvislosti globálních a lokálních 
problémů (v obci, regionu). 
rozezná projevy národnostní a 
náboženské nesnášenlivosti 
Ví, že existují různé etické systémy, ve 
všech však existuje základní shoda – 
dobro konat, zlo ne. 
Má z vykonaného dobra pozitivní pocit i 
přesto, že nám to nikdo neoplatí. 
Ví, že etika tedy hraje rozhodující úlohu 
ve vzájemném hodnocení lidí navzájem a 
má vliv i na naše vlastní sebehodnocení, 
na naši sebeúctu. Pojmenuje měřítko 
hodnot a motivy konání. 
Ví, že etika zřejmě bude hrát rozhodující 
roli pro zachování života na této planetě, 
neboť většina problémů světa 
ohrožujících náš život jsou etické povahy. 
Zná pojem ctnost - trvalá a pevná 
dispozice konat dobro a lze ji získat. 
Zná pojem svědomí - rozumový soud, 
jímž člověk poznává, zda je konkrétní 
jednání mravně dobré nebo zlé a lze ho 
zdokonalovat. 
Zná pojem mravnost - schopnost člověka 
jednat a chovat se v souladu se zásadami 
morálky uznávanými danou společností, 
závisí na výchově a sebevýchově, a 
pojem mravní jednání, mravní vědomí, 
mravní cíle. 
  
 
Uplatňuje vhodné způsoby chování a 

prosociálnosti  
bída světa 
informovanost o situaci zemí 
třetího světa 
vztah k menšinám 
využití prosociálnosti 
v multikulturní společnosti 
pozitivní vztah k diverzitám 
 
Aplikovaná etická výchova 
etické hodnoty 
zdroje etiky 
osobní odpovědnost 
smysl života 
aplikace mravních zásad a hodnot 
svědomí a jeho rozvoj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Člověk ve společnosti 

  
VDO - občanská 
společnost a škola 
  
  
  
  
  
MV - fungování a vliv 
médií ve společnosti 
 
 
 
 
 
 
OSV – sebepoznání a 
sebepojetí, mezilidské 
vztahy, poznávání lidí, 
komunikace, 
kooperace a 
kompetice, řešení 
problémů a 
rozhodovací 
dovednosti, hodnoty, 
postoje a praktická 
etika 
 
VDO – občanská 
společnost a škola, 
občan, občanská 
společnost a stát, 
principy demokracie 
jako formy vlády a 
způsobu rozhodování 
 
EGS – jsme Evropané, 
Evropa a svět nás 
zajímá 
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doloží přínos spolupráce 
lidí při řešení  konkrétních 
úkolů a dosahování 
některých cílů v rodině, 
ve škole, v obci. 
 
Objasní potřebu tolerance 
ve společnosti, respektuje 
kulturní zvláštnosti i 
odlišné názory, 
zájmy, způsoby chování a 
myšlení lidí, zaujímá 
tolerantní postoje 
k menšinám. 
 
Kriticky přistupuje 
k mediálním informacím, 
vyjádří svůj postoj 
k působení propagandy a 
reklamy na veřejné 
mínění a chování lidí. 
 
Rozlišuje manipulační 
působení médií a 
identifikuje se s 
pozitivními prosociálními 
vzory. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

komunikace v různých životních situacích, 
případné konflikty či neshody s druhými 
lidmi řeší nenásilným způsobem. 
Zformuluje základní funkce rodiny, chápe 
vzájemné potřeby jednotlivých členů 
rodiny. 
Rozpozná projevy nelidského a 
nepřípustného zacházení, rozpozná 
nebezpečné situace. 
 
 
Umí rozeznat pozitivní vzor od vzoru 
pochybného. 
Pojmenuje pozitivní vzory ve svém okolí – 
rodině, škole, mezi kamarády, ve sportu, 
v umění. 
Popíše, jak ho pozitivní vzory ovlivňují 
vědomě i skrytě. 
Je si vědom existence negativních vzorů 
a jejich schopnosti ovlivňovat ho. 
Ví, jak se bránit negativnímu ovlivnění. 
 
Vyjmenuje prostředky masové 
komunikace.                                        
Volí vhodné prostředky komunikace ve 
styku s ostatními lidmi. 
Přistupuje k informacím z masmédií 
kriticky.                                            
Pečlivě si vybírá, co chce sledovat.     
Rozpozná taktiky reklamních agentur 
Rozlišuje manipulační působení médií a 
identifikuje se s pozitivními prosociálními 
vzory. 
Uvědomuje si možný vliv agrese z médií a 
rozlišuje realitu od pseudorealisty. 
Ví, že on sám je potenciálním vzorem pro 
své okolí, vyjmenuje lidi ze svého okolí, 
které svým chováním a jednáním 
ovlivňuje.  

Lidská setkání 
Vztahy mezi lidmi 
Zásady lidského soužití 
přirozené a sociální rozdíly mezi 
lidmi 
sociální skupina 
mezilidská komunikace  
osobní a neosobní vztahy 
morálka a mravnost 
pravidla chování  
 
Reálné a zobrazené vzory 
Pozitivní vzory versus pochybné 
idoly 
senzibilizace pro rozlišování vzorů 
vliv reálných vzorů 
prosociální vzory ve veřejném 
životě 
vzory ve vlastní rodině 
vliv zobrazených vzorů a vhodné 
literární prameny smysl autority 
vztah k autoritě   
Podpora pozitivního působení 
televize a medií prostředky 
masové komunikace 
nabídka pozitivních vzorů 
v médiích 
kritický přístup k působení médií 
eliminace vlivu agrese zvládání 
agrese 
rozlišování mezi realitou a 
pseudorealitou 
účinná obrana proti manipulaci 
médii 
media a volný čas                               
Já – potenciální vzor pro druhé 
smysl a cíl mého života postoje 
zodpovědný život 
mé schopnosti 

 
MKV – kulturní 
diference, lidské 
vztahy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EV - vztah člověka 
k prostředí 
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Zhodnotí nabídku 
kulturních institucí a 
cíleně z ní vybírá akce, 

které ho zajímají. 
 
Zdůvodní nepřijatelnost 
vandalského chování a 
aktivně proti němu 
vystupuje. 
 
Rozlišuje a porovnává 
různé formy vlastnictví , 
uvede jejich příklady. 
 
Dodržuje zásady 
hospodárnosti, popíše a 
objasní vlastní způsoby 
zacházení s penězi  a se 
svým svěřeným 
majetkem, vyhýbá se 
rizikům v hospodaření 
s penězi. 
 

Uvědomuje si nutnost mravních zásad a 
hodnot ve svém životě i z důvodu 
působení na ostatní jako vzor. 
Zná pojem autonomie a konformita. 
Ví, že trávit volný čas aktivně je pro jeho 
duševní i fyzický rozvoj pozitivní a trávit 
čas u počítače či televize je ve větším 
měřítku negativní.  
 
Vysvětlí obsah pojmů kultura a umění, 
rozliší druhy a funkce umění. 
Respektuje vkus druhých  
Seznámí se s nejvýznamnějšími 
náboženskými systémy a jejich principy, 
zamyslí se nad významem náboženství, 
zamyslí se nad původem náboženství a 
jeho významem. 
Respektuje náboženská přesvědčení 
druhých lidí. 
Využívá nabídek kulturních institucí 
upevní znalost slušného chování. 
Pojmenuje organizace a instituce pro 
ochranu životního prostředí. 
Navrhuje řešení týkající se problémů 
životního prostředí. 
 
Popíše pyramidu potřeb a vysvětlí 
základní pojmy. 
Rozlišuje pojmy hmotný, nehmotný, 
movitý a nemovitý majetek. 
Charakterizuje pojem vlastnictví a životní 
úroveň. 
Porozumí pojmům potřeby, statky, služby. 
Seznámí se s funkcí peněz, učí se 
skromnosti, šetrnosti, podnikavosti. 
Rozlišuje formy vlastnictví, vhodně 
využívá svůj majetek. 
Hospodaří s kapesným. 
Čelí vandalismu. 

zdravý způsob života autonomie a 
konformita  
 
 
 
 
 
 
 
Člověk ve společnosti 
Kulturní život 
Naše obec, region, kraj 
rozmanitost kulturních projevů 
kulturní instituce 
druhy a funkce umění 
přírodní a kulturní památky 
ochrana kulturních památek 
přírodních objektů a majetku víra 
a náboženství  
krásy naší země 
významná místa v ČR 
architektonické styly nejdůležitější 
stavební a umělecké slohy 
třídění odpadu 
ochrana vody a ovzduší 
 
Stát a hospodářství 
Majetek a vlastnictví 
Peníze 
naše potřeby 
pyramida potřeb 
hmotný, nehmotný, movitý a 
nemovitý majetek 
životní úroveň 
formy vlastnictví 
hospodaření s penězi a 
s majetkem 
různé formy vlastnictví 
funkce a podoby peněz formy 
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Rozlišuje nejčastější typy 
a formy států a na 
příkladech porovná jejich 
znaky. 
 
Rozlišuje a porovnává 
úkoly jednotlivých složek 
státní moci ČR i jejich 
orgánů a institucí, 
uvede příklady institucí a 
orgánů, které se podílejí 
na správě obcí, krajů a 
státu. 
 
Objasní výhody 
demokratického způsobu 
řízení státu pro 
každodenní život občanů. 
 
Vyloží smysl voleb do 
zastupitelstev 
v demokratických státech 
a uvede příklady, jak 
mohou výsledk                
y voleb ovlivňovat 
každodenní život občanů. 
Rozlišuje a porovnává 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozlišuje formy státu. 
Pochopí základní demokratické principy. 
Vysvětlí význam volebního práva 
seznámí se se systémem územní správy 
ČR. 
Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých 
složek státní moci ČR i jejich orgánů a 
institucí. 
 
 
 
Přiměřeně uplatňuje svá práva a 
respektuje práva a oprávněné zájmy 
druhých lidí, posoudí význam ochrany 
lidských práv a svobod. 
Rozpozná netolerantní, rasistické, 
xenofobií a extrémistické projevy 
v chování lidí. 
Vysvětlí co je to rasismus a jak ho vnímá, 
uvede, jaké národnostní menšiny v ČR 
nejčastěji najdeme. 
Přistupuje k ostatním jako k sobě rovným. 
Je schopen podřídit se autoritě, ale 
současně si zachovat vnitřní svobodu 
hájí svá práva a není lhostejný 
k poškozování práv druhých. 
Charakterizuje pojem Evropská unie a 

placení 
rozpočet rodiny  
Aplikovaná etická výchova 
Ekonomické hodnoty 
rozumné nakládání s penězi vztah 
mezi ekonomikou a etikou 
rozvíjení ekonomických ctností, 
šetrnost, podnikavost 
funkce a podoby peněz 
hospodaření s penězi 
kapesné 
 
Stát a právo 
Právní základy státu 
typy a formy státu  
Státní správa a samospráva 
orgány a instituce státní správy a 
samosprávy 
Principy demokracie 
znaky demokratického způsobu 
rozhodování a řízení státu 
význam a formy voleb 
politické strany 
 
Lidská práva 
základní lidská práva 
práva dítěte 
úprava práv v dokumentech 
poškozování lidských práv 
diskriminace 
konflikty v mezilidských vztazích 
problémy lidské nesnášenlivosti  
mravnost a morálka 
tolerance, předsudky a rasismus 

 
 
 

Mezinárodní vztahy, globální svět 
evropská integrace 
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úkoly orgánů právní 
ochrany občanů, uvede 
příklady jejich činnosti 
a spolupráce při 
postihování trestných 
činů. 
 
Popíše vliv začlenění ČR 
do EU na každodenní 
život občanů, uvede 
příklady práv občanů ČR 
v rámci EU i možných 
způsobů jejich 
uplatňování. 
 
Uvede některé významné 
mezinárodní organizace a 
společenství, k nimž má 
vztah ČR, posoudí jejich 
význam ve světovém dění 
a popíše výhody 
spolupráce mezi státy. 

popíše princip spolupráce 
Popíše, co je to Národní společenství a 
charakterizuje jeho funkci 
Rozpozná signály ohlašující nebezpečí, 
ovládá telefonní čísla na tísňové linky 
 
 
 
 
 
 

Evropská unie a ČR  
spolupráce mezi zeměmi Evropy 
národnostní menšiny  
Národní společenství, jeho 
význam a funkce 
ochrana obyvatel za 
mimořádných okolností varovné 
signály 
komunikace s operačním 
střediskem 
ekonomická, politická a 
bezpečnostní spolupráce mezi 
státy 
významné mezinárodní 
organizace 

 
Stupeň druhý, období třetí, ročník osmý 

 

Očekávané výstupy 
z RVP ZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Objasní, jak může 
realističtější poznání a 
hodnocení vlastní 
osobnosti a potenciálu 
pozitivně ovlivnit jeho 
rozhodování, vztahy 
s druhými lidmi i kvalitu 
života. 
 
 
Posoudí vliv osobních 

Popíše zásadní změny života, co ho 
ovlivňuje, biologické, psychické a sociální 
změny, dospívání, adolescenci, pubertu. 
Umí zhodnotit úspěch i neúspěch.  
Zná význam sebepojetí, sebepoznání 
seberealizace, sebevědomí a 
sebeuvědomování. 
Popíše základní typy temperamentů – 
melancholik, sangvinik, flegmatik a 
cholerik. 
Zná své potřeby, zájmy, vlohy a 

Člověk jako jedinec 
Podobnost a odlišnost lidí 
projevy chování 
rozdíly v prožívání, myšlení a 
jednání 
osobní vlastnosti, dovednosti a 
schopnosti, charakter, 
temperament, vrozené 
předpoklady, osobní potenciál 
sebepojetí, sebepoznání 
seberealizace, sebevědomí a 

EGS – jsme Evropané, 
Evropa a svět nás 
zajímá 
 
MKV – kulturní 
diference, lidské 
vztahy, princip 
sociálního smíru a 
solidarity 
 
EV – lidské aktivity a 
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vlastností na dosahování 
individuálních a i 
společenských cílů, 
objasní význam vůle při 
dosahování cílů a 
překonání překážek. 
 
Rozpoznává projevy 
záporných 
charakterových vlastností 
u sebe i u druhých lidí, 
kriticky hodnotí a vhodně 
koriguje své chování a 
jednání. 
 
Popíše, jak lze 
usměrňovat a kultivovat 
charakterové a volní 
vlastnosti, rozvíjet osobní 
přednosti, překonávat 
osobní nedostatky a 
pěstovat zdravou 
sebedůvěru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objasní potřebu tolerance 
ve společnosti, respektuje 
kulturní zvláštnosti i 
odlišné názory, zájmy, 
způsoby chování a 

schopnosti. 
Orientuje se v sociálním poznávání, 
vnímání a hodnocení. 
Vysvětlí, co je to myšlení, a na příkladu 
vysvětlí rozdíl mezi krátkodobou a 
dlouhodobou pamětí. 
Popíše, jakým způsobem se učí nové 
informace. 
Pokusí se vysvětlit, jak nás ovlivňují naše 
city a proč. 
dokáže rozpoznat své pracovní a studijní 
předpoklady 
-zdůvodní, jaký význam má zodpovědná 
volba povolání pro vlastní život-ví, na 
koho se má obrátit při volbě povolání 
Na základě scénky demonstruje, jak se 
prosazuje a jakým způsobem řeší 
konflikty. 
Definuje pojem stres, stresor. 
Diskutuje se spolužáky na téma řešení 
konfliktů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Optimálně reaguje na fyziologické změny 
v období dospívání a kultivovaně se 
chová k opačnému pohlaví.       
Pochopí odlišnosti mezi dospíváním 
chlapců a dívek, chápe význam těchto 
odlišností. 
Chápe, že probuzení touhy po sexuálním 

sebeuvědomování  
myšlení, řeč a učení, paměť, 
krátkodobá, dlouhodobá a 
zapomínání 
hra, učení a práce 
funkce a stavba mozku 
city, pozitivní a negativní vnímání 
situace 
osobnostní rozvoj 
životní cíle a plány, životní 
perspektiva, adaptace na životní 
změny, sebezměna 
význam motivace 
vůle a osobní kázeň  
volba povolání, studijní a jiné 
předpoklady pro výkon zvoleného 
povolání, plánování vlastní 
budoucnosti  
Člověk ve společnosti 
Vztahy mezi lidmi 
osobní a neosobní vztahy 
mezilidská komunikace konflikty 
v mezilidských vztazích problémy 
lidské nesnášenlivosti         
přiměřené prosazení sebe sama, 
řešení konfliktů, agresivita, 
pasivita a asertivita 
zvládání náročných životních 
situací, stres, stresory, pozitivní a 
negativní stres 
konflikt uvnitř jedince a mezi 
jedinci, útok, únik a řešení 
Aplikovaná etická výchova 
Sexuální zdraví 
zodpovědný vztah k sexualitě 
příprava na lásku 
sexuální identita 
nezralé rodičovství 
Duchovní rozměr člověka obrana 

problémy životního 
prostředí 
 
MV – kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení, interpretace 
vztahu mediálních 
sdělení a reality, 
fungování a vliv médií 
ve společnosti 
 
VDO – formy 
participace občanů na 
politickém životě, 
občan, občanská 
společnost a stát, 
principy demokracie 
jako formy vlády a 
způsobu rozhodování 
 
 
OSV – sebepoznání a 
sebepojetí, 
seberegulace a 
sebeorganizace, 
mezilidské vztahy, 
poznávání lidí, 
komunikace, 
kooperace a 
kompetice, řešení 
problémů a 
rozhodovací 
dovednosti, hodnoty, 
postoje a praktická 
etika 
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myšlení lidí, zaujímá 
tolerantní postoje 
k menšinám 
 
Rozlišuje a porovnává 
úlohu výroby, obchodu a 
služeb, uvede příklady 
jejich součinnosti.  
 
Na příkladu chování 
kupujících a 
prodávajících vyloží 
podstatu fungování trhu. 
 
 
Rozlišuje a porovnává 
úkoly jednotlivých složek 
státní moci ČR i jejich 
orgánů a institucí, uvede 
příklady institucí a 
orgánů, které se podílejí 
na správě obcí, krajů a 
státu. 
 
Vyloží smysl voleb do 
zastupitelstev 
v demokratických státech 
a uvede příklady, jak 
mohou výsledky voleb 
ovlivňovat každodenní 
život občanů. 
 

Přiměřeně uplatňuje svá 

práva a respektuje práva 
a oprávněné zájmy 
druhých lidí, posoudí 
význam ochrany lidských 
práv a svobod. 
Objasní význam právní 

sblížení neznamená připravenost pro 
zahájení sexuálního života. 
Uvědomuje si, že organismus dospívající 
dívky není biologicky zralý pro 
těhotenství, porod a plný intimní život 
pochopí význam a rizika antikoncepce 
charakterizuje hlavní problémy sociálně 
nezralé rodiny. 
Má povědomí o tom, co jsou sekty, jak 
člověka manipulují a kdy je člověk 
ohrožený. 
Ví, že je třeba být tolerantní k různým 
jiným názorů, odsuzuje násilí vedené proti 
světonázorům. 
 
Vyjmenuje základní lidské potřeby a 
pokusí se vymyslet, jak v dnešní době 
naše potřeby zajišťujeme. 
Orientuje se v pojmech nabídka, poptávka 
cena a tržní cena. 
Zná rozdíl mezi výrobou, obchodem a 
službou. 
Ví, na jakém principu funguje tržní 
hospodářství. 
Zná formy podnikání. 
 
 
 
Definuje rozdíl mezi etickou s právní 
normou. 
Na základě dané charakteristiky odvodí 
rozdíl mezi fyzickou a právnickou osobou, 
zákonným a právním zástupcem. 
Orientuje se v jednotlivých oblastech 
práva a je schopen formulovat základní 
charakteristiku. 
Je schopen popsat jednotlivá právní 
odvětví. 
Definuje pojem zákonodárná moc, 

proti sektám 
tolerance k lidem s jiným 
světovým názorem 
informace o různých 
světonázorech  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stát a hospodářství 
Výroba, obchod, služby 
funkce a návaznost 
výrobní faktory 
Principy tržního hospodářství 
nabídka, poptávka, trh, tržní cena 
podstata fungování trhu 
nejčastější právní formy podnikání 
potřeby, statky a služby dělba 
práce- historické kořeny 
výrobní a nevýrobní odvětví, 
práce, půda a kapitál 
 
Stát a právo 
Právní základy státu 
Právní řád České republiky 
morální a etické normy právní 
normy 
právní vztahy 
fyzická a právnická osoba právní 
způsobilost 
zákonný zástupce 
právní zástupce 
právo pracovní, rodinné, 
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úpravy důležitých vztahů 
– vlastnictví, pracovní 
poměr, manželství. 
 
Provádí jednoduché 
právní úkony a chápe 
jejich důsledky, uvede 
příklady některých smluv 
upravujících 
občanskoprávní vztahy - 
osobní přeprava, koupě, 
oprava či pronájem věci. 
 
 
Dodržuje právní 
ustanovení, která se na 
něj vztahují a uvědomuje 
si rizika jejich porušování 
a spolupracuje při 
postihování trestních 
činů. 
 
Rozpozná protiprávní 
jednání, rozliší přestupek 
a trestný čin, uvede jejich 
příklady. 

orientuje se ve složení parlamentu, utvoří 
si názor na jednotlivé politické strany. 
Má přehled v systému schvalování 
navržených zákonů. 
Definuje pojem moc výkonná. 
Orientuje se ve funkci soudů a 
v jednotlivých řízeních. 
Pokusí se vysvětlit, k čemu složí 
jednotlivé poradní orgány. 
V textu vyhledá charakteristiku kontrolních 
a soudních orgánů. 
Uvědomuje si potřebu dodržování pravidel 
pro fungování společnosti, důležitost 
Ústavy ČR jako nejvyššího právního 
předpisu, vzájemnou provázanost 
zákonodárné a výkonné moci, 
zodpovědnost soudů a obtížnost jejich 
rozhodování. 
uvede, jaká má občan práva a vysvětlí, 
jakým způsobem je může uplatňovat. 
Vysvětlí a zdůvodní, jaký význam mají 
různé druhy pojištění a sociálního 
zabezpečení. 
Uvede, jaká práva mohou rodiče 
uplatňovat vůči sobě navzájem a jaké 
povinnosti mají vůči svým dětem. 
Popíše práva nezletilých dětí v rodině, 
uvede příklady povinností dospělých dětí 
vůči svým rodičům. 
Rozpozná protiprávní jednání, objasní 
jejich příčiny a důsledky. 
Rozliší rozdíly mezi přestupkem a 
trestným činem. 
Popíše, jaké možné sankce z nich pro 
člověka vyplývají. 
 
Na základě informací zaujme stanovisko 
k současnému právnímu systému Evropy. 
Ví, co je Evropská rada, Evropský 

obchodní, živnostenské, ústavní, 
občanské, mezinárodní, trestní, 
správní a finanční právo 
moc zákonodárná 
parlament - poslanecká 
sněmovna a senát, volby 
tvorba a schvalování zákonů 
moc výkonná – vláda a 
ministerstva, prezident, vláda 
moc soudní 
občanskoprávní a trestní řízení  
občanskoprávní smlouvy 
občanský zákoník 
sociální příspěvky a zabezpečení 
způsobilost nabývání práv a 
povinností práv 
právní aspekty rodinného života 
zákon o rodině 
mravní a právní odpovědnost 
rodičů za péči o děti diskriminace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mezinárodní vztahy, globální svět 
Evropská integrace 
právo v Evropě, Evropská rada, 
Evropský parlament, rada EU, 
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parlament, rada EU, Evropská komise. 
Zná poradní orgány EU. 
Zná kontrolní a soudní orgány EU. 
 
 

Evropská komise 
poradní orgány – hospodářský a 
sociální výbor, výbor regionů 
kontrolní a soudní orgány – 
evropský soudní dvůr, účetní dvůr 

 
Stupeň druhý, období třetí, ročník devátý 

 

Očekávané výstupy z RVP ZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Rozlišuje projevy vlastenectví 
od projevů nacionalismu  
posoudí a na příkladech doloží 
přínos spolupráce lidí při řešení 
konkrétních úkolů a dosahování 
některých cílů ve v obci. 
 
 
 
 
 
 
 
Rozlišuje a porovnává úkoly 
orgánů právní ochrany občanů, 
uvede příklady jejich činnosti 
a spolupráce při postihování 
trestných činů. 
 
Objasní význam právní úpravy 
důležitých vztahů – vlastnictví, 
pracovní poměr, manželství. 
 
Provádí jednoduché právní 
úkony a chápe jejich důsledky, 
uvede příklady některých smluv 
upravujících občanskoprávní 
vztahy – osobní přeprava; 
koupě, oprava či pronájem věci. 

Prezentuje sám sebe jako občana 
obce, představí spolužákům svá 
práva a povinnosti. 
Orientuje se ve funkci důležitých 
úřadů. 
Rozliší pojmy migrace, emigrace a 
imigrace, popíše význam 
občanského průkazu a cestovního 
pasu. 
Prezentuje sám sebe jako občana 
EU, pokusí se formulovat výhody a 
nevýhody života v EU. 
 
Charakterizuje některé stavby a 
instituce v obci důležité pro obec a 
její řízení. Orientuje se ve své obci, 
umí popsat, čím je obec tvořena, 
její součásti.  
Umí rozlišit záležitosti týkající se 
státní správy a samosprávy, 
seznámí se s fungováním obecního 
úřadu. 
 
Pokusí se vysvětlit, k čemu slouží 
právní řád. 
Na základě zkušenosti se pokusí 
definovat pojem vlastnictví a 
autorská práva. 
Ví, co je uzavření smlouvy a zná 

Člověk ve společnosti 
Naše obec, region, kraj 
Občan obce, jeho pravomoc, 
práva a povinnosti 
Úřady, kdy a proč je navštívit,  
Státní občanství, migrace, 
emigrace, imigrace, občanský 
průkaz, cestovní pas 
Občan EU, národnost, národ, 
etnikum, národnostní menšina 
 
 
 
Domov, vztah k obci, podíl 
občana na životě své obce, 
důležité instituce 
 

 

 

 

 

 
Stát a právo 
Právo v každodenním životě 
právní řád České republiky 
právní stát 
zákonnost 
právní jistota obyvatel 

OSV – sebepoznání a 
sebepojetí, 
seberegulace a 
sebeorganizace, 
mezilidské vztahy, 
poznávání lidí, 
komunikace, 
kooperace a 
kompetice, řešení 
problémů a 
rozhodovací 
dovednosti, hodnoty, 
postoje a praktická 
etika 
 
VDO – formy 
participace občanů na 
politickém životě, 
občan, občanská 
společnost a stát, 
principy demokracie 
jako formy vlády a 
způsobu rozhodování 
 
MV – kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení, interpretace 
vztahu mediálních 
sdělení a reality, 
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Rozpozná protiprávní jednání, 
rozliší přestupek a trestný čin, 
uvede jejich příklady. 
 
Dodržuje právní ustanovení, 
která se na něj vztahují a 
uvědomuje si rizika jejich 
porušování. 
 
Přiměřeně uplatňuje svá práva 
a respektuje práva a oprávněné 
zájmy druhých lidí, posoudí 
význam ochrany lidských práv a 
svobod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

typy základních smluv. 
Rozliší způsobilost k právním 
úkonům a odpovědnost za škodu u 
mladistvých a plnoletých. 
Zná pojem odpovědnost za škodu. 
Vysvětlí protiprávní jednání. 
Vyjmenuje orgány právní ochrany. 
Vysvětlí, co je správní řízení, jakou 
úlohu a povinnost má svědek. 
Vysvětlí, v čem spočívá občanské 
soudní řízení, popíše funkci 
rozhodce. 
Zaujme stanovisko k problému 
terorismu, šikany a jiných trestných 
činů. 
Zhodnotí problém rostoucí 
kriminality nezletilých. 
Ví, jaké důsledky má trestný čin 
způsobený nezletilým. 
Ví, co je ochranná výchova, 
probační a mediační služba. 
 
 
Zváží, na jakou střední školu by se 
chtěl přihlásit a proč. 
Z pozice zaměstnance se pokusí 
formulovat náležitosti, které by 
měla pracovní smlouva obsahovat. 
Dokáže rozpoznat své pracovní a 
studijní předpoklady. 
Zdůvodní, jaký význam má 
zodpovědná volba povolání pro 
vlastní život. 
Ví, na koho se má obrátit a jak 
postupovat při volbě povolání. 
Využívá poznatků z oblasti 
sebepoznání, rozhodování a 
plánování vlastní budoucnosti. 
Vyjádří své představy o vlastní 

právní vědomí 
vlastnictví, odpovědnost vlastníka 
ochrana majetku, pojištění, 
autorská práva 
uzavření smlouvy – nejčastější 
právní úkon, půjčka, úvěr 
nezletilí, mladiství, způsobilost 
k právním úkonům 
odpovědnost za škodu 
protiprávní jednání 
orgány právní ochrany, sankce, 
přestupky a správní řízení, 
svědek 
občanské soudní řízení, rozhodci, 
rozhodčí řízení, návrh, rozhodnutí 
soudu 
trestní právo, trestné činy – 
terorismus, zabití, loupež, šikana, 
rvačka, útok na veřejného činitele 
trestné činy nezletilých, ochranná 
výchova, probační a mediační 
služba 
 
Volba povolání 
Volba povolání, studijní a jiné 
předpoklady pro výkon zvoleného 
povolání, sebepoznávání – 
vlastnosti, schopnosti a 
dovednosti, plánování vlastní 
budoucnosti  
výběr střední a vysoké školy  
brigáda, pracovní poměr 
pracovní činnost, prostředí, 
předměty a prostředky, zákoník 
práce, zkušební lhůta, smlouva na 
dobu určitou, neurčitou, ukončení 
pracovního poměru – dohodou, 
výpovědí 
 

fungování a vliv médií 
ve společnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EGS – jsme Evropané, 
objevujeme Evropu a 
svět 
 
MKV – kulturní 
diference, lidské 
vztahy, princip 
sociálního smíru a 
solidarity, 
multikulturalita 
 
EV – lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí 
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Dodržuje zásady hospodárnosti, 
popíše a objasní vlastní 
způsoby zacházení s penězi a 
se svým svěřeným majetkem. 
 
Vysvětlí jakou funkci plní banky 
a jaké služby občanům nabízejí. 
 
Rozlišuje a porovnává úlohu 
výroby, obchodu a služeb, 
uvede příklady jejich 
součinnosti. 
 
Na příkladu chování kupujících 
a prodávajících vyloží podstatu 
fungování trhu. 
 
Rozlišuje, ze kterých zdrojů 
pocházejí příjmy státu a do 
kterých oblastí stát směřuje své 
výdaje, uvede příklady dávek a 
příspěvků, které ze státního 
rozpočtu získávají občané. 
 
Popíše vliv začlenění ČR do EU 
na každodenní život občanů, 
uvede příklady práv občanů 
ČR v rámci EU i možných 
způsobů jejich uplatňování. 
 
Uvede některé významné 
mezinárodní organizace a 
společenství, k nimž má vztah 
ČR, posoudí jejich význam ve 

profesní dráze. 
  
Vysvětlí rozdíl mezi manželstvím a 
registrovaným partnerstvím, zaujme 
k němu stanovisko. 
Uvede výhody a úskalí střídavé 
péče dítěte. 
Zaujme stanovisko k možným 
typům výchovy. 
 
Orientuje se v základních 
ekonomických pojmech. 
Vysvětlí, proč je pojištění důležité, 
definuje jeho smysl. 
Ví, jaké příspěvky může rodina 
pobírat. 
Pokusí se zjistit výši příspěvků na 
dítě a některých další, navrhne 
možnou změnu. 
Zhodnotí důležitost peněžních 
ústavů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na internetu vyhledá nejpalčivější 
světové problémy a navrhne jejich 
řešení. 
Uvede příklady ekonomické, 
politické a bezpečnostní spolupráce 
mezi státy. 
Zaujme stanovisko k problému 
globalizace, definuje pojem 
ekologická stopa. 

 
 
Rodina a zákony  
zákon o rodině, manželství, 
registrované partnerství  
rozvod, péče o děti, střídavá 
péče, placení výživného 
výchova dětí, autokratická, 
liberální a demokratická výchova 
 
Stát a hospodářství 
majetek, vlastnictví 
stát a národní hospodářství, 
ekonomika, statky, služby, 
monopol, kartel 
trh zboží, trh práce, trh finanční, 
státní rozpočet, daně 
pojistná plnění, sociální 
zabezpečení, zdravotní péče, 
sociální pojištění 
přídavky na dítě, porodné, 
příspěvek na bydlení, příspěvek 
na dopravu, pohřebné, dávky 
pěstounské péče 
peněžní ústavy, banky, směnárny, 
bazary, záložny, pošty, 
zastavárny 
právní subjekty podnikání, 
obchodní a živnostenský zákon 
 
Mezinárodní vztahy, globální svět 
Evropská integrace 
Evropská unie a ČR, právo 
v Evropě 
mezinárodní spolupráce 
ekonomická, politická a 
bezpečnostní spolupráce mezi 
státy, její výhody, významné 
mezinárodní organizace (RE, 
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světovém dění a popíše výhody 
spolupráce mezi státy. 
 
Uvede příklady některých 
projevů globalizace, porovná 
jejich klady a zápory. 
 
Uvede některé globální 
problémy současnosti, vyjádří 
na ně svůj osobní názor a 
popíše hlavní příčiny i možné 
důsledky pro život lidstva. 
 
Objasní souvislosti globálních a 
lokálních problémů, uvede 
příklady možných projevů a 
způsobů řešení globálních 
problémů na lokální úrovni. 
 
Uvede příklady mezinárodního 
terorismu a zaujme vlastní 
postoj ke způsobům jeho 
potírání. 

Ví, jaké jsou nejpalčivější problémy 
současného světa – společenské, 
ekologické.  
Umí vyjmenovat některé světové 
organizace. 
Umí popsat terorismu, uvede země, 
ze kterých nejčastěji pochází a 
uvažuje o příčinách mezinárodního 
terorismu. 
 

NATO, OSN aj.) 
Globalizace 
projevy, klady, zápory, významné 
globální problémy, způsoby jejich 
řešení  
Problémy současného světa, 
společenské a ekologické 
problémy, ohrožené životní 
prostředí, globální problémy – 
příčiny, dopady, řešení 
Globalizace, přelidnění, 
ekologická stopa, některé světové 
organizace 
 
 

 
 

5.6.  Člověk a příroda 
 

5.6.1.  Charakteristika vzdělávací oblasti 
 

Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh témat spojených s poznáváním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění 
přírodním faktům a jejich zákonitostem. Dává jim tím i potřebný základ pro orientaci v každodenních situacích a pomáhá pochopit používání moderních 
technologií. 

V této vzdělávací oblasti dostávají žáci příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. 
Na takovém poznání je založeno i pochopení důležitosti udržování přírodní rovnováhy pro existenci živých soustav, včetně člověka. Vzdělávací oblast také 
významně podporuje vytváření otevřeného myšlení (přístupného alternativním názorům), kritického myšlení a logického uvažování. 

Vzdělávací obory vzdělávací oblasti Člověk a příroda, jimiž jsou Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis, svým činnostním a badatelským charakterem 
výuky umožňují žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím si uvědomovat i užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikací v 
praktickém životě. Zvláště významné je, že při studiu přírody specifickými poznávacími metodami si žáci osvojují i důležité dovednosti. Jedná se především o 



210 

rozvíjení dovednosti soustavně, objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných přírodních 
jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a vyvozovat z nich závěry. Žáci se tak učí zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti či vztahy mezi nimi, 
klást si otázky (Jak? Proč? Co se stane, jestliže?) a hledat na ně odpovědi, vysvětlovat pozorované jevy, hledat a řešit poznávací nebo praktické problémy, 
využívat poznání zákonitostí přírodních procesů pro jejich předvídání či ovlivňování. 

Ve výše zmíněných vzdělávacích oborech žáci postupně poznávají složitost a mnohotvárnost skutečnosti, podstatné souvislosti mezi stavem přírody a 
lidskou činností, především pak závislost člověka na přírodních zdrojích a vlivy lidské činnosti na stav životního prostředí a na lidské zdraví. Učí se zkoumat 
změny probíhající v přírodě, odhalovat příčiny a následky ovlivňování důležitých místních i globálních ekosystémů a uvědoměle využívat své přírodovědné 
poznání ve prospěch ochrany životního prostředí a principů udržitelného rozvoje. Komplexní pohled na vztah mezi člověkem a přírodou, jehož významnou 
součástí je i uvědomování si pozitivního vlivu přírody na citový život člověka, utváří - spolu s fyzikálním, chemickým a přírodopisným vzděláváním - také 
vzdělávání zeměpisné, které navíc umožňuje žákům postupně odhalovat souvislosti přírodních podmínek a života lidí i jejich společenství v blízkém okolí, v 
regionech, na celém území ČR, v Evropě i ve světě. 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Zeměpis, který má přírodovědný i společenskovědní charakter, je, v zájmu zachování celistvosti oboru, umístěn 
celý v této vzdělávací oblasti. 

Vzdělávací oblast Člověk a příroda navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, která na elementární úrovni přibližuje přírodovědné poznávání 
žákům 1. stupně základního vzdělávání, a kooperuje především se vzdělávacími oblastmi Matematika a její aplikace, Člověk a společnost, Člověk a zdraví a 
Člověk a svět práce a přirozeně i s dalšími vzdělávacími oblastmi. 
 

5.6.2.  Cílové zaměření vzdělávací oblasti: 
 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: 
• zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod poznávání (pozorování, měření, experiment) i různých metod 

racionálního uvažování 
• potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, správně tyto otázky formulovat a hledat na ně adekvátní odpovědi 
• způsobu myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních faktech více nezávislými způsoby 
• posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných přírodovědných dat pro potvrzení nebo vyvrácení vyslovovaných hypotéz či závěrů 
• zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, ke svému zdraví i zdraví ostatních lidí 
• porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního prostředí 
• uvažování a jednání, která preferují co nejefektivnější využívání zdrojů energie v praxi, včetně co nejširšího využívání jejích obnovitelných zdrojů, 

zejména slunečního záření, větru, vody a biomasy 
• utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi potenciálně či aktuálně ohrožujícími životy, zdraví, majetek nebo životní 

prostředí lidí 
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5.6.3.  Fyzika 
 

5.6.3.1. Charakteristika vyučovacího předmětu  
 
Obsahové, organizační a časové vymezení 
Vyučovací předmět Fyzika se vyučuje jako samostatný předmět v 6. až 9. ročníku: 

v 6. až 9. ročníku  – 2 hodiny týdně 
 

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Fyzika je zaměřeno na: 
• hledání a poznávání fyzikálních faktů a jejich vzájemných souvislostí 
• rozvíjení a upevňování dovedností objektivně pozorovat a měřit fyzikální vlastnosti a procesy 
• vytváření a ověřování hypotéz 
• zkoumání příčiny přírodních procesů, souvislosti a vztahy mezi nimi 
• osvojení základních fyzikálních pojmů a odborné terminologie 
• vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování 

Metody se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: frontální výuka s demonstračními pomůckami, skupinová práce (s využitím pomůcek, přístrojů a 
měřidel, pracovních listů, odborné literatury), samostatné pozorování, krátkodobé projekty  
Řád učebny fyziky je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. 

Předmět fyzika úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověka příroda: 
(chemie: jaderné reakce, radioaktivita, skupenství a vlastnosti látek, atomy, atomové teorie; přírodopis: světelná energie (fotosyntéza), optika (zrak), zvuk 
(sluch), přenos elektromagnetických signálů, srdce – kardiostimulátor; zeměpis: magnetické póly Země, kompas, sluneční soustava) 
 
Strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

• Výklad 
• Skupinová práce 
• Samostatná práce 
• Vyhledávání 

 
Klíčové kompetence žáka 
Kompetence k učení 
   Učitel: 

- vede k vyhledávání, třídění a propojování informací 
- vede k používání odborné terminologie 
- vede k samostatnému měření, experimentování a porovnávání získaných informací 
- vede k nalézání souvislostí mezi získanými daty 

Žák: 
- vyhledává a třídí informace 
- samostatně měří a experimentuje 
- nalézá souvislosti 
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Kompetence k řešení problémů 
Učitel:  

- zadává úkoly, při kterých se žáci učí využívat základní postupy badatelské práce, tj. nalezení problému, formulace, hledání a zvolení postupu 
jeho řešení, vyhodnocení získaných dat 

Žák: 
- nalézá a formuluje problém, volí postup řešení, vyhodnocuje data 

 
Kompetence komunikativní 

Učitel: 
- organizuje práci ve skupinách, která je založena na komunikaci mezi žáky, respektování názorů druhých, na diskusi 
- vede žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě 

Žák: 
- komunikuje, respektuje názory druhých, diskutuje 
- formuluje myšlenky 

 
Kompetence sociální a personální 

Učitel: 
- využívá skupinové vyučování, které vede žáky ke spolupráci při řešení problémů 
- navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti 
- vede žáky k ochotě pomoci 

 
Žák: 

- spolupracuje při řešení 
 
Kompetence občanské 

Učitel:  
- vede žáky k šetrnému využívání elektrické energie, k posuzování efektivity jednotlivých energetických zdrojů 
- podněcuje žáky k upřednostňování obnovitelných zdrojů ve svém budoucím životě (např. tepelná čerpadla jako vytápění novostaveb) 

Žák: 
- šetří energii 

 
Kompetence pracovní 

Učitel: 
- vede žáky k dodržování a upevňování bezpečného chování při práci s fyzikálními přístroji a zařízeními 

Žák:  
- dodržuje pravidla bezpečnosti 
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5.6.3.2. Učební osnovy – Fyzika  
 
Stupeň druhý, období třetí, ročník šestý 
 

Očekávané 
výstupy z RVPZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

 

 

 

 

Uvede konkrétní 
příklady jevů 
dokazujících, že se 
částice látek 
neustále pohybují a 
vzájemně 
na sebe působí. 
 

 

Změří velikost 
působící síly. 
 

 

 

 

 

 

 

Změří vhodně 
zvolenými měřidly 
některé fyzikální 
veličiny 
charakterizující 
látky a tělesa. 
 
Využívá s 
porozuměním 
vztah mezi 
hustotou, objemem 

Zná pojem těleso a látka, 
rozhodne, které věci jsou z látek 
pevných, kapalných a plynných 
 
Popíše jevy, které dokazují, že částice 
jsou v neustálém pohybu a navzájem na 
sebe působí – Brownův pohyb, difuze 
uvede a popíše různé vlastnosti látek 
pevných, kapalných a plynných 
 
Připomene si a prohloubí znalosti o 
vlastnostech síly. 
Naučí se a popíše jednotlivé druhy sil – 
mechanická, gravitační, magnetická, 
elektrická. 
 
Prokáže vzájemné přitahování a 
odpuzování zelektrovaných těles. 
Určí póly magnetu, znázorní indukční 
čáry, popíše magnetické pole Země. 
 
Změří délku předmětu vhodným 
měřidlem, objem tělesa odměrným 
válcem, hmotnost tělesa na vahách. 
Převádí jednotky. 
Určí hustotu látky měřením hmotnosti a 
objemu tělesa, použije hustoměr 
najde hustotu v tabulkách. 
Vypočte hmotnost pomocí objemu a 
hustoty a objem pomocí hmotnosti a 
hustoty. 
Odhadne a změří dobu trvání děje. 

Vlastnosti látek a těles 
 
 
 
Částicová stavba látek 
 
 
 
 
 
Síla 
Měření síly 
Gravitační síla, tahová síla, 
magnetická síla, elektrická 
síla 
 
Elektrické vlastnosti látek 
Elektrické pole 
Magnetické vlastnosti látek 
Magnetické pole 
 
Fyzikální veličiny 
Délka 
Objem 
Hmotnost 
Hustota 
Čas 
Teplota 
 
 
 
 

 
OSV – kreativita  
 
OSV - sebepoznání a 
sebepojetí, rozvoj 
schopnosti poznávání 
 
EGS – jsme Evropané 
 
EV – vztah člověka 
k prostředí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MV - předpovědi změn 
teplo- tvorba mediálního 
sdělení 
 
EGS - zavedení a užívání 
metrické soustavy -  
objevujeme Evropu a svět 
 
EV - lidské aktivity a 

CH - společné a rozdílné 
vlastnosti látek – atomy a 
molekuly 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z - Magnetické pole Země 
 
 
M - orientace v čase, 
jednoduché převody 
jednotek času 
 
PP - kapacita plic, počet 
tepů  
 
 
D -  historie měření 
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a hmotností. 
 
Předpoví, jak se 
změní délka nebo 
objem tělesa při 
dané změně 
teploty. 
 
Sestaví podle 
schématu 
elektrický obvod. 
 
Analyzuje schéma 
reálného obvodu. 
 
Rozliší vodič, 
izolant a polovodič 
na základě analýzy 

jejich vlastností. 
 
Porovná velikost 
elektrického 
proudu v různých 
částech 
elektrického 
obvodu. 
 
 
 
 

Vysvětlí princip měření teploměrem, určí 
rozdíl teplot, změří změny teploty s 
časem a zaznamená do grafu. 
Uvede příklad změny délky nebo 
objemu tělesa při změně teploty. 
 
Vysvětlí princip elektrického proudu, 
proudu elektronů. 
Uvede příklady elektrických obvodů, se 
kterými se denně setkává. 
Sestaví jednoduchý elektrický obvod. 
Zakreslí schéma obvodu použitím 
elektrotechnických značek. 
Ví, že cívka se při průchodu elektrickým 
proudem chová jako magnet. 
Rozhodne, zda je látka vodič nebo 
izolant. 
Určí a pokusem ověří podmínky 
průchodu elektrického proudu. 
Uvede elektrospotřebiče, které využívají 
tepelné účinky elektrického proudu. 
Vysvětlí vznik zkratu a ochranu 
pojistkou. 
Zapojí spotřebiče za sebou (sériově) a 
vedle sebe (paralelně). 
Objasní vznik blesku a ochranu před 
jeho účinky. 
Dodržuje pravidla bezpečnosti práce. 
Vysvětlí postup při podávání první 
pomoci při úrazu elektrickým proudem. 

 
 
 
 
 
 
Elektrický proud 
Elektrický obvod 
Magnetické pole elektrického 
proudu – pole cívky 
s proudem 
Vodiče elektrického proudu a 
izolanty 
Měření elektrického proudu a 
napětí 
Tepelné účinky elektrického 
proudu 
Zkrat a pojistky 
Rozvětvený elektrický obvod 
Vznik blesku 
Bezpečné chování při práci 
s elektrickými přístroji a 
zařízeními 

problémy životního 
prostředí, základní 
podmínky života 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EV - využívání energie, 
způsoby šetření energií u 
tepelných spotřebičů - 
vztah člověka k prostředí 
 
OSV - rozhodnutí celku 
s vědomím vlastní 
odpovědnosti při řešení 
úkolů ve skupinách 
 
MV: práce v realizačním 
týmu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CH - Elektrolýza 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PP – první pomoc 

 
Stupeň druhý, období třetí, ročník sedmý 
 

Očekávané 
výstupy z RVPZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Rozhodne, jaký 
druh pohybu koná 
těleso vzhledem 

Určí, zda se těleso vzhledem k jinému 
tělesu pohybuje, nebo je v klidu. 
Popíše trajektorie pohybu těles, pohyb 

Klid a pohyb tělesa 
Trajektorie 
Dráha 

MV: práce v realizačním 
týmu  
 

M - úlohy na pohyb těles, 
vztahy přímé úměrnosti, 
tabulky, grafy 
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k jinému tělesu. 
 
Využívá s 
porozuměním při 
řešení problémů a 
úloh vztah mezi 
rychlostí, dráhou a 
časem 
u rovnoměrného 
pohybu těles. 

 
 
 
Určí v konkrétní 
jednoduché situaci 
druhy sil 
působících na 
těleso, jejich 
velikosti, směry 

a výslednici. 

 
Změří velikost 
působící síly. 
 
 
Využívá 
Newtonovy zákony 
pro objasňování 
nebo předvídání 
změn pohybu těles 
při působení stálé 
výsledné síly. 
 
 
Aplikuje poznatky o 
otáčivých účincích 
síly při řešení 
praktických 
problémů. 

přímočarý a křivočarý. 
Určí, zda jde o pohyb rovnoměrný a 
nerovnoměrný.  
Zná jednotky rychlosti a umí je převádět. 
Vypočítá rychlost rovnoměrného 
pohybu. 
Vypočítá dráhu rovnoměrného pohybu. 
Určí rychlost rovnoměrného pohybu 
v daném místě a čase. 
Vypočítá průměrné rychlosti pohybu 
z daných údajů. 
Změří dráhy a doby určitého pohybu. 
 
Vysvětlí vzájemné působení sil na 
tělesa, účinek sil. 
Změří sílu pomocí siloměru. 
Určí gravitační sílu Země na těleso. 
Určí výslednice sil v přímce a případnou 
rovnováhu sil. 
Určí výslednice různoběžných sil, 
polohu těžiště. 
Popíše změny pohybu těles při známé 
síle nebo výslednici sil, která na tělesa 
působí. 
Zdůvodní, proč jsou tělesa v konkrétních 
situacích v klidu nebo pohybu 
rovnoměrném, přímočarém. 
Spojuje posuvné účinky síly se změnou 
rychlostí tělesa. 
Rozhodne, zda je páka otáčivá kolem 
své osy v rovnovážné poloze. 
Vypočítá síly nebo ramena síly, určí 
rovnovážnost. 
Popíše použití páky v praxi. 
Předpoví, jak se změní účinky síly 
(deformace) při změně velikosti síly 
nebo plochy, na kterou síla působí. 
Porovná tlak, tlakové síly působící 
kolmo na plochu. 

Čas 
Druhy pohybu – rovnoměrný 
a nerovnoměrný 
Rychlost pohybu 
Dráha rovnoměrného pohybu 
Průměrná rychlost 
 
 
 
 
 
 
 
Síla 
Vzájemné působení těles 
Síla a její měření 
Gravitační síla 
Znázornění síly 
Skládání a rovnováha sil, 
těžiště tělesa 
Posuvné účinky síly 
Velikost působící síly a 
hmotnost tělesa 
Pohybové zákony 
zákon síly, setrvačnosti a 
akce a reakce 
Otáčivé účinky síly 
Rovnováha sil 
Užití páky 
Moment síly  
Deformační účinky síly 
Tlaková síla, tlak 
 
 
 
 
 
 
 

OSV: rozhodnutí celku s 
vědomím vlastní 
odpovědnosti při řešení 
úkolů ve skupinách 
 
MV: rekordy rychlostí v 
různých oborech, 
interpretace vztahu 
mediálních sdělení a 
reality 
 
OSV: poznatky o vztahu 
pohybu a síly, přírodní 
zákony, rozvoj schopností 
poznávání 
 
OSV: kreativita  
 
OSV: spolupráce při 
experimentech, tolerance, 
názory ostatních, 
mezilidské vztahy, 
komunikace, kooperace a 
kompetice 
 
 
 
 
 
 
EV: deformace vozovek, 
automobilový provoz- 
lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 
 
OSV: rozvoj schopností 
poznávání,  
 
 

 
Z - orientace na mapě, 
určování vzdáleností, 
časový odhad 
 
 
 
Rozšiřující učivo: 
bezpečnost silničního 
provozu, pravidla, normy. 
Odhad rychlosti 
 
 
 
INF - vyhledávání 
optimálního spojení (www – 
orientace v jízdním řádu) 
 
 
 
PČ - měření síly siloměrem 
– gravitační síla 
 
 
 
 
 
TV - změny plochy těžiště 
při různých sportech 
 
 
TV - využití rovnováhy ve 
sportovních činnostech   
 
PP - páky ve stavbě těla 
člověka 
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Využívá poznatky o 
zákonitostech tlaku 
v klidných 
tekutinách pro 
řešení konkrétních 
praktických 
problémů. 
 
Předpoví z analýzy 
sil působících na 
těleso v klidné 
tekutině chování 
tělesa v ní. 
 
Využívá poznatky o 
zákonitostech tlaku 
v klidných 
tekutinách pro 
řešení konkrétních 
praktických 
problémů. 
 
Předpoví z analýzy 
sil působících na 
těleso v klidné 
tekutině chování 
tělesa v ní. 
 
Využívá zákona o 
přímočarém šíření 
světla ve 

Navrhne, jak se dá zmenšit nebo zvětšit 
tlak. 
 
Dokáže změřit třecí síly při různé tlakové 
síle a drsnosti styčných ploch. 
Vyjmenuje příklady užitečného nebo 
škodlivého tření. 
Objasní klidovou třecí sílu. 
Zná typy tření - smykové, valivé a odpor 
prostředí. 
 
Vysvětlí jev, který ukazuje, že při 
stlačení kapaliny nebo plynu vzroste tlak 
na všech místech stejně 
Porovná tlak v různých hloubkách. 
Znázorní síly a jejich výslednici na 
těleso ponořené do kapaliny. 
Určí pokusem i výpočtem velikost 
vztlakové síly působící na tělesa 
v kapalině. 
Předpoví, zda se těleso bude potápět, 
vznášet nebo plovat. 
 
Prokáže existenci atmosférického tlaku 
vzduchu a vysvětlení jeho příčiny. 
 
Porovná tlak v různých výškách – 
způsob měření (Torricelliho pokus). 
Uvede příklady vztlakové síly, která 
působí na tělesa v atmosféře. 
Změří tlak plynu v uzavřených nádobách 
(pneumatika). 
Provede měření atmosférického tlaku – 
změny tlaku. 
Popíše vliv na počasí. 
 
Rozliší zdroje světla a osvětlená tělesa. 
Pozná, zda je prostředí čiré, průhledné, 
průsvitné a neprůhledné. 

 
 
 
Tření 
Třecí síly 
Měření třecí síly 
Třecí síly v praxi 
 
 
 
 
Mechanické vlastnosti 
kapalin 
Přenos tlaku v kapalině 
Pascalův zákon 
Hydraulická zařízení 
Hydraulický tlak 
Vztlaková síla 
Archimédův zákon 
Potápění, plování, vznášení 
 
 
 
Mechanické vlastnosti plynů 
Atmosférický tlak a jeho 
měření 
Vztlaková síla na tělesa 
Tlak plynu – podtlak – přetlak 
Měření tlaku 
 
 
 
 
 
 
 
Světelné jevy 
Zdroje světla 
Rychlost světla ve vakuu a v 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EV: vztah člověka 
k prostředí 
 
 
 
 
 
 
 
 
MV: zpracovávání a 
využívání informace 
z médií, vliv počasí na 
člověka- interpretace 
vztahu mediálních sdělení 
a reality 
 
 
 
 
 
EV: ekonomické využití 
zdrojů světla-ekosystémy 

 
 
 
 
 
 
PČ - tření – praxe, broušení 
nástrojů 
 
 
 
 
 
 
PP - život vodních 
živočichů, lidské potápění – 
výbava, krevní tlak 
 
D - ponorky – války 
 
INF - informace o počasí, 
internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozšiřující učivo: periskop 
a jeho využití, bezpečné 
osvětlení účastníků 
silničního provozu 
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stejnorodém 
optickém prostředí 
a zákona o odrazu 
světla při řešení 
problémů a úloh. 
 
Rozhodne na 
základě znalostí 
rychlosti světla ve 
dvou různých 
prostředích, zda 
nastane lom světla 
ke kolmici, nebo 
lom světla od 
kolmice a využívá 
této skutečnosti při 
analýze průchodu 
světla čočkami. 

Uvede velikost rychlosti světla ve vakuu 
a porovná ji s rychlostí světla v jiném 
prostředí. 
Popíše vznik stínu, fáze Měsíce a 
zatmění Měsíce a Země. 
Vysvětlí odraz světla na rozhraní dvou 
prostředí. 
Popíše odraz rovinného zrcadla. 
Rozhodne, zda je zrcadlo duté nebo 
vypuklé a uvede příklady užití dutých 
zrcadel. 
Vysvětlí lom světla ke kolmici, lom světla 
od kolmice. 
Dokáže, že sluneční světlo je složeno 
z barevných světel. 
Vysvětlí vznik duhy. 

jiných prostředích 
Přímočaré šíření světla 
Měsíční fáze, stín, zatmění 
Měsíce, zatmění Slunce 
Odraz světla 
Zrcadla 
Lom světla 
Barva těles 

 
 
 

 
M - jednoduché souměrné 
útvary v rovině 
 
Rozšiřující učivo: Zrcadla 
v dopravě, barevné a 
prostorové vidění 
 
M - rovinná souměrnost při 
zobrazování zrcadlem 
PP - vjem obrazu na sítnici 
lidského oka 
 
 
INF - informace o 
zajímavých optických 
jevech 
 
VV - stíny a barvy ve 
výtvarném prostředí 

 
Stupeň druhý, období třetí, ročník osmý 
 

Očekávané 
výstupy z RVPZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Určí v 
jednoduchých 
případech práci 
vykonanou silou a 
z ní určí změnu 
energie tělesa. 
 
Využívá 
s porozuměním 
vztah mezi 
výkonem a 
vykonanou prací za 
jednotku času. 

Rozhodne, kdy těleso koná práci 
Vypočítá práci, je-li dána síla a dráha, 
vztah. 
Porovná práci vykonanou kladkou a 
jednoduchým kladkostrojem. 
Určí výkon z práce a času. 
Určí výkon ze vztahu P = F v. 
Zná pojem účinnost, rozdíl mezi 
výkonem a příkonem. 
 
Popíše vznik pohybové energie tělesa 
Popíše vznik polohové energie tělesa 
v gravitačním poli Země. 

Práce, výkon 
Práce 
Práce na kladce 
Výkon 
Účinnost 
 
 
 
 
 
Pohybová a polohová 
energie 
Pohybová energie 

 
MV: sportovní výkony - 
interpretace vztahu 
mediálních sdělení a 
reality 
 
OSV: rozvoj schopností 
poznávání, kreativita 
 
OSV: rozhodnutí celku s 
vědomím vlastní 
odpovědnosti při řešení 
úkolů ve skupinách 

PP - svalová námaha 
 
M - úprava rovnic 
 
Rozšiřující učivo: 
nebezpečí v dopravě při 
změně pohybové energie 
(srážka vozidel) 
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Využívá poznatky o 
vzájemných 
přeměnách 
různých forem 
energie a jejich 
přenosu při řešení 
konkrétních 
problémů a úloh. 
 
Určí 
v jednoduchých 
případech teplo 
přijaté a 
odevzdané 
tělesem. 
 
 
 
 
 
Zhodnotí výhody a 
nevýhody 
využívání různých 
energetických 
zdrojů z hlediska 
vlivu na životní 
prostředí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objasní změny pohybové a polohové 
energie a s tím spojené konání práce. 
Určí vykonanou práci ze změny 
polohové energie tělesa. 
Vysvětlí, co je polohová energie 
pružnosti. 
Uvede příklady přenosu energie 
(polohová energie vody na pohybovou 
energii rotoru turbíny). 
 
Uvede příklady jevů, které dokazují 
neustálý pohyb částic, které na sebe 
vzájemně působí. 
 
Popíše souvislosti teploty a rychlosti 
neuspořádaného pohybu částic. 
 
Objasní vnitřní energii tělesa a její 
změny s teplotou tělesa, souvislost s 
energií částic. 
 
Vyhledává v tabulkách měrnou tepelnou 
kapacitu různých látek. 
Určí přijaté a odevzdané teplo bez 
změny skupenství. 
Rozhodne, zda tepelná výměna probíhá 
vedením, prouděním nebo sáláním. 
Porovná tepelnou vodivost různých 
látek. 
Navrhne tepelnou izolaci domů a bytů. 
Popíše tepelnou výměnu na plotýnce a 
v chladničce. 
 
Uvede příklady změn skupenství- tání,  
tuhnutí, vypařování, kondenzace, var, 
sublimace a desublimace. 
Objasní, zda se při změnách skupenství 
teplo přijímá, nebo odevzdává. 
Nalezne v tabulkách teploty tání látek. 

Polohová energie 
Přeměna pohybové a 
polohové energie 
 
 
 
 
 
 
 
Vnitřní energie a teplo 
Částicové složení látek 
Rozlišení pojmu teplo a 
teplota 
Změna vnitřní energie 
konáním práce a tepelnou 
výměnou 
Měrná tepelná kapacita 
Přijaté nebo odevzdané teplo 
Tepelná výměna bez změny 
skupenství 
Tepelné záření 
Využití energie slunečního 
záření 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Změny skupenství látek 
Tání a tuhnutí 
Vypařování 
Anomálie vody 
Var 
Kapalnění 

 
EV: ekosystémy - využití 
vodních elektráren -
obnovitelný zdroj energie 
 
 
 
EV: ekosystémy – šetření 
energie, ekologické 
způsoby vytápění, 
sluneční energie, 
obnovitelný zdroj energie, 
základní podmínky života, 
lidské aktivity a problémy 
životního prostředí, vztah 
člověka k prostředí 
 
MV: interpretace vztahu 
mediálních sdělení a 
reality 
 
EV: šetření energie, 
ekologické způsoby 
vytápění, sluneční 
energie, obnovitelný zdroj 
energie – ekosystémy, 
základní podmínky života 
 
OSV: rozvoj schopností 
poznávání 
 
MV: využití spalovacích 
motorů v dopravě, 
ekologické a ekonomické 
posouzení – kritické čtení 
a vnímání mediálních 
sdělení 
 
EV: Ochrana životního 

 
 
PP, Z - druhy energie, 
využití šetření energie, 
ochrana životního prostředí 

 
PP, Z - klimatické jevy, 
sledování teplotních změn 
 
PP - termoregulační změny 
sluneční záření – 
fotosyntéza 
 
Rozšiřující učivo: 
ekonomické využití energie 
– vaření a chlazení potravin 
 
INF: nové informace o 
využití sluneční energie 
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Rozliší vodič, 
izolant a polovodič 
na základě analýzy 
jejich vlastností. 
 
Sestaví správně 
podle schématu 
elektrický obvod a 
analyzuje správně 
schéma reálného 
obvodu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Využívá Ohmův 
zákon pro část 
obvodu při řešení 
praktických 
problémů. 
 
 

Popíše anomálii vody v přírodě, zvětšení 
objemu vody při zmrznutí. 
Uvede příklady využití změny teploty 
varu při změnách tlaku. 
Popíše kapalnění vodních par, vznik 
mlhy. 
Popíše základní části spalovacích 
motorů, rozdíl mezi zážehovým a 
vznětovým motorem. 
Porovná škodlivost různých spalovacích 
motorů pro životní prostředí. 
 
Rozhodne, zda se budou elektricky 
nabitá tělesa přitahovat nebo odpuzovat. 
Vysvětlí princip elektrování těles 
vzájemným třením a princip uzemnění. 
Vysvětlí, proč se přitahují nenabité 
izolanty i nenabitá vodivá tělesa. 
Prokáže existenci elektrického pole 
kolem nabitého tělesa, znázorní 
siločáry. 
Objasní podstatu elektrického proudu 
v kovových vodičích a v elektrolytech. 
Vysvětlí, proč izolanty nevedou 
elektrický proud. 
Zapojí elektrický obvodu pro průchod 
elektrické energie. 
Změří elektrický proud ampérmetrem.  
Změří elektrické napětí voltmetrem při 
zapojení několika článků za sebou. 
Porovná různé zdroje napětí. 
 
Předpoví změny proudu v elektrickém 
obvodu zapojením rezistoru (odporu). 
Vypočítá proud, napětí a odpor. 
Určí výsledné napětí, výsledný proud a 
odpor spotřebičů. 
Určí závislost proudu procházejícího 
daným spotřebičem na napětí. 

Pístové spalovací motory 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elektrický náboj a elektrické 
pole 
Elektrování třením 
Elektrický náboj 
Siločáry elektrického pole 
Vodič a izolant v elektrickém 
pole 
 
 
Elektrický proud 
Elektrický proud v kovech a 
vodních roztocích solí a 
kyselin 
Elektrický proud a napětí 
Měření elektrického proudu a 
napětí 
 
 
 
 
Ohmův zákon, elektrický 
odpor 
Výsledný odpor rezistorů 
zapojených za sebou a vedle 
sebe 
Závislost odporu na 
vlastnostech vodiče 

prostředí – lidské aktivity 
a problémy životního 
prostředí, vztah člověka 
k prostředí 
 
OSV: rozvoj schopností 
poznávání, kreativita 
 
EV: odlučovače popílku – 
omezení znečištění 
životního prostředí-  
ekosystémy 
 
 
 
OSV: rozhodnutí celku 
s vědomím vlastní 
odpovědnosti při řešení 
úkolů ve skupinách 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PP - anomálie vody pro žití 
živočichů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M - graf závislosti teploty 
s časem při změnách 
skupenství 
 
Rozšiřující učivo: pravidla 
bezpečnosti s horkými 
kapalinami a parou   
 
CH -destilace vody 
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Využívá poznatky o 
vzájemných 
přeměnách různých 

forem energie a 
jejich přenosu při 
řešení 
konkrétních 
problémů a úloh. 
 
 
 
Rozpozná ve svém 
okolí zdroje zvuku 
a kvalitativně 
analyzuje 
příhodnost daného 
prostředí pro 
šíření zvuku. 

 
Posoudí možnost 
zmenšení vlivu 
nadměrného hluku 
na životní prostředí 
a pro lidské zdraví. 
 
 
Zhodnotí výhody a 
nevýhody 
využívání různých 

Porovná odpor kovového drátu, který se 
liší průřezem, délkou a materiálem. 
Popíše, jak se mění odpor kovového 
vodiče se změnou teploty. 
Rozezná dle reálného obvodu i podle 
schématu zapojení spotřebičů za sebou 
a vedle sebe. 
Rozhodne, jak je vhodné zapojit 
elektrické spotřebiče v domácnosti. 
 
Určí elektrickou práci vykonanou za čas 
pro daný proud a napětí z příkonu 
elektrického proudu. 
Určí výkon proudu ve vodiči. 
Porovná výkon různých elektrických 
spotřebičů. 
Navrhne možné úspory v domácnosti. 
 
Určí ve svém okolí zdroje zvuku. 
Vysvětlí, proč je látkové prostředí nutné 
pro šíření zvuku. 
Vysvětlí, že je rychlost zvuku závislá na 
prostředí. 
Analyzuje vhodnost prostředí pro šíření 
daného zvuku 
Pokusem dokáže, že výška tónu je 
větší, čím je větší jeho kmitočet 
Popíše příjem zvuku lidským uchem 
Popíše význam rezonance hudebních 
nástrojů. 
Uvede využití rezonance v akustice 
divadel, hudebních sálů, kostelů … 
Rozhodne, zda a jaký zvuk je škodlivý 
pro lidské ucho, navrhne způsob 
ochrany před nadměrným hlukem. 
 
Nalezne ve zprávách základní 
meteorologické prvky a popíše způsoby 
měření. 

Regulace hodnoty proudu 
reostatem 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elektrická práce 
Elektrická energie 
Výkon elektrického proudu 
 
 
 
 
 
Zvukové jevy 
Zdroje zvuku 
Šíření zvuku a rychlost zvuku 
Výška tónu 
Ucho jako přijímač zvuku 
Rezonance 
Odraz zvuku, ozvěna 
Ochrana před nadměrným 
hlukem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Počasí kolem nás 
Meteorologie 
Atmosféra země 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV: rozvoj schopností 
poznávání, kreativita, 
práva druhých lidí před 
nadměrným hlukem - 
seberegulace a 
sebeorganizace, hodnoty, 
postoje, praktická etika, 
psychohygiena 
 
 
 
OSV: hodnoty, postoje, 
praktická etika 
 
 
MV: zprávy o počasí, 
rozhlas, televize, internet -
interpretace vztahu 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

M: zpracování dat 
získaných měřením do 
tabulek 
PČ: dodržování pravidel 
bezpečného zacházení s 
elektrickým zařízením 
PČ: zapojení spotřebičů 
v domácnosti – vhodnost 
zdrojů a vodičů k danému 
spotřebiči 

 
 

PP - lidské ucho – sluchové 
ústrojí různých živočichů 
 
HV - šíření zvuku – 
akustika, hudební produkce 
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energetických 
zdrojů z hlediska 

vlivu na životní 
prostředí. 

Objasní význam meteorologických zpráv 
a předpovědí pro různé obory lidské 
činnosti. 
Popíše měření na meteorologické 
stanici. 
Provádí samostatná pozorování a 
podává informace o počasí. 
Uvede látky, které znečišťují ovzduší a 
navrhne cestu ke snižování obsahu 
těchto látek v atmosféře. 
Vysvětlí vznik ozonové díry a skleníkový 
efekt a jejich nebezpečí pro lidstvo a 
globální problém celého světa 

Základní meteorologické jevy 
a jejich měření 
Problém znečištění 
atmosféry 

mediálních sdělení a 
reality 
 
EV: lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí 
 
EV: znečišťování 
životního prostředí, 
ozonová díra, skleníkový 
efekt,…, 
 
OSV: kooperace, 
kompetice -sestavení 
srážkoměru 

 
 

 
 

PP, Z - sledování změn 
klimatu a počasí 
 
Z - porovnání stavu počasí 
v čase a daném místě 
 
PČ - vhodné optimální 
pracovní podmínky (teplota, 
vlhkost, vzduch a světlo) 

 

 
Stupeň druhý, období třetí, ročník devátý 
 

Očekávané 
výstupy z RVPZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

 

Využívá prakticky 
poznatky o 
působení 
magnetického pole 
na cívku 
s proudem a o vlivu 
změny 

magnetického pole 
v okolí cívky na 
vznik 
indukovaného 
napětí v ní. 
 
Rozliší 
stejnosměrný proud 
od střídavého a 
změří elektrický 

Prokáže existenci magnetického pole 
cívky s elektrickým proudem. 
Objasní využití elektromagnetů. 
Využívá poznatky o vlivu změny 
magnetického pole na vznik 
indukovaného napětí. 
Vysvětlí princip stejnosměrného 
elektromotoru. 
Objasní vznik střídavého proudu 
otáčením cívky v magnetickém poli. 
Z grafu určí periodu střídavého proudu a 
kmitočet. 
Popíše výrobu elektrické energie a její 
rozvod až ke spotřebiteli. 
Určí transformační poměr a uvede 
příklady využití transformátoru. 
Popíše využití transformátorů v 

Elektromagnetické jevy 
Magnetické pole cívky 
s elektrickým proudem 
Elektromagnet 
Elektromagnetická indukce 
Elektromotor a generátor 
Alternátor a dynamo 
Střídavý a stejnosměrný 
proud 
Vznik střídavého proudu 
Výroba a přenos elektrické 
energie. 
Transformátor. 
Rozvodná síť 
Měření střídavého proudu a 
napětí u transformátoru 
Vedení elektrického proudu 

 
OSV: rozvoj schopností 
poznávání 
 
OSV: kreativita 
 
EV: ekosystémy - vliv 
energetických zdrojů na 
společenský rozvoj, 
zdroje a šetření 
elektrickou energií, 
alternativní zdroje - 
obnovitelné, 
neobnovitelné 
 
OSV: rozhodnutí celku 
s vědomím vlastní 

M - funkční vztah, tabulka, 
rovnice, graf 
 
Z - mapa ČR – oblasti 
tepelných elektráren, 
vhodná místa pro vodní a 
větrné elektrárny 
 
 
 
CH - galvanické články, 
elektrolýza, akumulátory 
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proud a napětí. 
 
Rozliší 
stejnosměrný a 
střídavý obvod a 
analyzuje správně 
schéma reálného 
obvodu. 
 
Změří elektrický 
proud a elektrické 
napětí. 
 
Využívá poznatky o 
vzájemné přeměně 
různých forem 
energie a jejich 
přenosu při řešení 

konkrétních 
problémů a úloh. 

 
Rozliší na základě 
analýzy vlastností 
vodiče, izolanty a 
polovodiče. 
 
Zapojí správně 
polovodičovou 
diodu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Využívá zákona o 
přímočarém šíření 

rozvodné síti. 
Zvolí vhodné měřidlo a změří proud 
nebo napětí. 
Uvede příklady vedení elektrického 
proudu v kapalinách a plynech. 
Popíše vznik iontů a proudu 
v elektrolytech. 
Objasní mechanismus vedení 
elektrického proudu v kovových 
vodičích, v elektrolytech a v plynech. 
Vysvětlí princip elektrolytického 
pokování předmětů. 
Pokusem prokáže vodivost lidského těla 
a objasní důsledek pro bezpečnost při 
zacházení s elektrickými přístroji. 
Vysvětlí vznik elektrického oblouku 
prokáže změny odporu termistoru při 
jeho zahřívání. 
Prokáže odpor fotorezistoru při osvětlení 
zapojí polovodičovou diodu nebo 
svítivku (ledku) v propustném směru.  
Vysvětlí uzemnění elektrických 
spotřebičů 
Objasní přeměny sluneční energie na 
elektrickou energii, uvede příklady 
využití. 
Vyjmenuje zásady bezpečnosti při 
zacházení s elektrickým proudem a 
spotřebiči. 
 
Ukáže na obrázku sinusoidy, co se 
rozumí vlnovou délky. 
Pro vlnění dané vlnové délky určí 
kmitočet. 
Popíše základní druhy 
elektromagnetických vln. 
 
Uvede velikost rychlosti šíření světla ve 
vakuu a porovná ji s rychlostí šíření 

Elektrický proud 
v elektrolytech 
Elektrické vodiče a izolanty 
Elektrický proud v kovových 
vodičích 
Elektrický proud v kapalinách 
a plynech 
Typy polovodičů. 
Polovodičové součástky 
(dioda, tranzistor) a jejich 
použití 
Vedení elektrického proudu 
v polovodičích 
Bezpečné zacházení 
s elektrickým proudem a 
první pomoc při úrazu 
elektrickým proudem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elektromagnetické záření 
Elektromagnetické vlny 
Vlnová délka a kmitočet 
Zdroje záření 
 
 
 
Světelné jevy 
Odraz světla 

odpovědnosti při řešení 
úkolů ve skupinách 
 
OSV: hodnoty, postoje, 
praktická etika 
 
 
EV: vztah člověka 
k prostředí - znečišťování 
životního prostředí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PP, PČ – zásady hygieny a 
bezpečnost práce 
První pomoc při úrazu 
 
Rozšiřující učivo : normy, 
vyhlášky, předpisy při práci 
s elektrickým proudem 
 
PP, VZ  - lidské tělo, 
hygienické návyky – 
zdravotní prevence – 
ochrana zdraví 
 
 
 
 
 
PP - světélkování 
živočichů, bioluminiscence, 
existence živočichů, 
infračervené záření 
 
Z - navigační technologie 
 

 
ČZV - hygiena zraku, 
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světla ve 
stejnorodém 
optickém prostředí 
a zákona o odrazu 
světla při řešení 
problémů a úloh. 
 
Rozhodne na 
základě znalostí 
rychlosti světla ve 
dvou různých 
prostředích, zda 
nastane lom světla 
ke kolmici, nebo 
lom světla od 
kolmice a využívá 
této skutečnosti při 
analýze průchodu 
světla čočkami. 
 
 
Využívá poznatky o 
vzájemných 
přeměnách 
různých forem 
energie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objasní pomocí 
poznatků o 
gravitačních silách 
pohyb planet kolem 
Slunce a měsíců 

světla v jiném prostředí. 
Uvede příklady různých 
elektromagnetických vln v denním životě 
a jejich využití popřípadě škodlivost. 
Uvede příklady ze své zkušenosti s 
odrazem světla od kolmice nebo ke 
kolmici. 
Uvede příklad úplného odrazu světla 
Vysvětlí princip zobrazení rovinným, 
dutým a vypuklým zrcadlem. 
Vysvětlí funkci světlovodu. 
Rozliší spojnou a rozptylnou čočku. 
Použije spojku jako lupu, najde její 
ohnisko. 
Vysvětlí funkci čočky v lidském oku, 
popíše vady krátkozrakého a  
dalekozrakého oka, korekce vhodnými 
brýlemi. 
Znázorní obraz v mikroskopu a 
dalekohledu. 
 
Popíše stavební částice atomu. 
Popíše složení jádra atomu. 
Objasní, co je izotop daného prvku. 
Uvede základní druhy radioaktivního 
záření a jejich vlastnosti. 
Popíše řetězovou jadernou reakci. 
Popíše zneužití v jaderných zbraních. 
Popíše využití v jaderných reaktorech 
pro výrobu elektrické energie. 
Vysvětlí, k jakým přeměnám dochází v 
jaderné elektrárně, popíše výhody a 
nevýhody. 
Popíše historii jaderné energetiky v ČR. 
 
Popíše, z čeho se skládá sluneční 
soustava. 
Popíše, jaká síla způsobuje pohyb 
planet. 

Úplný odraz světla 
Zobrazení rovinnými, dutými 
a vypuklými zrcadly 
Lom světla 
Čočky 
Lupa, mikroskop, dalekohled 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaderná energie 
Atom 
Atomová jádra 
Izotopy a nuklidy 
Radioaktivita 
Řetězová jaderná reakce 
Jaderný reaktor 
Jaderná energetika 
Ochrana před zářením 
 
 
 
 
 
Země a vesmír 
Sluneční soustava 
Naše Galaxie 
Kosmonautika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zrcadla a světlovody 
v lékařství 
 
PP - poznávání přírody, 
mikroskop, dalekohled, 
stavba oka 
M - geometrické 
znázornění vzniku obrazu 
zrcadly a čočkami 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CH - částicové složení 
látek, molekuly – atomy – 
atomové jádro – protony – 
neutrony 
 
Z - mapa ČR a EU, výskyt 
jaderných elektráren 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Z, PP - vysvětlí dělení času 
a ročních období 
 
Z - Země jako vesmírné 
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planet kolem 
planet. 
 
Odliší hvězdu od 
planety na základě 
jejich vlastností. 

Vyjmenuje planety se vzrůstající 
vzdáleností od Slunce. 
Vysvětlí rozdíl mezi planetou a hvězdou. 
Ví, co je přirozená družice. 
Má přehled o historii kosmonautiky. 

 
 
 
 
 
 

těleso, vlastnosti Země 
 
INF -vyhledávání informací 
na portálech 

 
 

 
 

5.6.4.  Chemie 
 
5.6.4.1. Charakteristika vyučovacího předmětu  
 
Obsahové, organizační a časové vymezení 
Vyučovací předmět Chemie se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku: 

v 8. a 9. ročníku  – 2 hodiny týdně 
 

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Chemie: 
• směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o obor 
• vede k poznávání základních chemických pojmů a zákonitostí na příkladech směsí, chemických látek a jejich reakcí s využíváním 

jednoduchých chemických pokusů  
• učí řešit problémy a správně jednat v praktických situacích, vysvětlovat a zdůvodňovat chemické jevy 
• učí poznatky využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů  
• učí získávat a upevňovat dovednosti pracovat podle pravidel bezpečné práce s chemikáliemi a dovednosti poskytnout první pomoc při 

úrazech s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. 
Užívají se podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: - frontální výuka je spojována s praktickými cvičeními, nácviky jednoduchých laboratorních metod 

a postupů, práce ve skupinách, demonstrační pokusy 
Rozdělení žáků do skupin, počet skupin a počet žáků ve skupině je omezen vybavením školy pomůckami. Vždy je kladen důraz na dodržování zásad 

bezpečné práce a postupů v souladu s platnou legislativou. 
Řád učebny chemie a laboratorní řád je nedílným vybavením učebny a laboratoře, dodržování uvedených pravidel je pro každého žáka i vyučujícího 

závazné. 
Předmět chemie je úzce spjat s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda a z části s matematikou (např. zeměpis – surovinové zdroje 

chemického průmyslu, přírodopis – význam zelených rostlin, životní prostředí, zdraví, fyzika – vlastnosti látek, matematika – chemické výpočty). 
 
Strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

• výklad 
• vyhledávání 
• porozumění textu 
• práce s chybou 
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Klíčové kompetence 
Kompetence k učení 

Učitel: 
- vede žáky k systematickému pozorování jako základní formě zjišťování chemických vlastností látek, jejich přeměn a podmínek, za kterých tyto 

přeměny nastávají, k jejich popisu, hledání souvislostí mezi jevy a jejich vysvětlení 
- vede žáky ke správnému používání chemických termínů, symbolů a značek 
- dává žákům možnost samostatně či ve skupinách formulovat závěry na základě pozorování a pokusů 

            Žák: 
- pozorování přichází na chemické vlastnosti látek 
- používá chemické termíny, symboly a značky 

 
Kompetence k řešení problémů 

Učitel: 
- předkládá problémové situace související s učivem chemie 
- dává žákům možnost volit různé způsoby řešení 
- dává možnost obhajovat svá rozhodnutí 
- vede žáky k promýšlení pracovních postupů praktických cvičení 
- vede žáky k nacházení příkladů chemických dějů a jevů z běžné praxe, k vysvětlování jejich chemické podstaty 
- klade důraz na aplikaci poznatků v praxi 

            Žák:  
- volí způsob řešení problému a způsob obhajuje 
- přichází na pracovní postup během cvičení 
- pozná chemické děje v praxi 

 
Kompetence komunikativní 

Učitel: 
- vede žáky ke správnému užívání chemických symbolů a značek 
- podněcuje žáky k argumentaci 
- zadává takové úkoly, při kterých mohou žáci navzájem komunikovat  

            Žák: 
- používá chemické symboly a značky 
- používá argumenty k obhájení svých názorů 

 
Kompetence sociální a personální 

Učitel: 
- zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat 
- podněcuje žáky ke smysluplné diskuzi  
- vytváří situace, při kterých se žáci učí respektovat názory jiných 
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            Žák: 
- spolupracuje se skupinou 
- vede diskuzi a respektuje názory druhých 

 
Kompetence občanské 

Učitel: 
- vede k respektování pravidel pro práci s chemickými látkami, řád učebny a laboratorní řád 
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 
- předkládá situace, ve kterých se žáci učí chápat základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektovat požadavky na 

kvalitní životní prostředí 
- vede žáky k zodpovědnému chování v krizových situacích (přivolat pomoc a poskytnout první pomoc) 

            Žák: 
- dodržuje pravidla pro práci s chemikáliemi, řád pracovny a laboratorní řád 
- chápe problémy ekologie a životního prostředí 

 
Kompetence pracovní 

Učitel: 
- vede žáky k bezpečnému a účinnému používání materiálů, nástrojů a vybavení 
- vyžaduje dodržování vymezených pravidel / povinností z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých a ochrany životního prostředí  
- zadává úkoly tak, aby žáci byli schopni využít poznatků v běžné praxi 

            Žák: 
- dodržuje bezpečnost práce 
- je schopný poznatky z výuky využít v praxi 

 

5.6.4.2. Učební osnovy – Chemie  
 
Stupeň druhý, období třetí, ročník osmý 

 

Očekávané výstupy 
z RVP ZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Určí společné a rozdílné 
vlastnosti látek. 
 
Pracuje bezpečně s 
vybranými dostupnými a 
běžně používanými 
látkami a hodnotí jejich 
rizikovost; posoudí 

Rozliší příklady fyzikálních těles a 
chemických látek. 
Pozná skupenství látek a jejich 
přeměny.  
Rozliší fyzikální a chemický děj, uvede 
příklady chemických výrob ve svém 
okolí. 
 

Látky a tělesa,  
vlastnosti látek, změny 
skupenství. 
 
chemické děje a chemické 
výroby 
 
 

 
 
EV – základní podmínky 
života -poznávání svého 
okolí 
 
OSV – kooperace a 
kompetice - praktické 

F – tělesa, skupenství  
 
 
 
 
PP – nemoci, úrazy, 
prevence 
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nebezpečnost 
vybraných dostupných 
látek, se kterými zatím 
pracovat nesmí. 
 
Rozlišuje směsi a 
chemické látky. 
Vypočítá složení 
roztoků, připraví 
prakticky roztok daného 
složení. 
 
Vysvětlí základní faktory 
ovlivňující rozpouštění 
pevných látek. 
 
Navrhne postupy a 
prakticky provede 
oddělování složek směsí 
o známém složení; 
uvede příklady 
oddělování složek 
v praxi. 
Rozliší různé druhy 
vody a uvede příklady 
jejich výskytu a použití. 
 
Uvede příklady 
znečišťování vody a 
vzduchu v pracovním 
prostředí a domácnosti, 
navrhne nejvhodnější 
preventivní opatření a 
způsoby likvidace 
znečištění. 
 
Používá pojmy atom a 
molekula ve správných 
souvislostech. 

Zná zásady bezpečné práce v chemické 
pracovně. 
Uvede příklady nebezpečných 
chemických látek a zásady bezpečné 
práce s nimi. 
Dovede poskytnout 1. pomoc a přivolat 
záchrannou službu. 
 

Rozlišuje a pojmenuje druhy směsí a 
uvede příklady. 
Orientuje se v pojmech souvisejících 
s rozpouštěním a rozpustností látek, umí 
teorii doložit příklady z praxe.  
Vypočítá hmotnostní zlomek složky 
v roztoku. 
 
Zná princip, postup a užití v praxi 
základních metod oddělování složek 
směsí, navrhne vhodný postup 
k oddělování složek některých příkladů 
směsí. 
 

Rozliší různá skupenství vody a 
zhodnotí význam vody pro život, rozliší 
druhy a význam vod podle užití a 
znečištění. 
Uvede princip úpravy pitné vody ve 
vodárnách. 
Uvede příklady znečišťování vody ze 
svého okolí. 
 
Zná procentový obsah hlavních složek 
vzduchu.  
Zná kyslík jako složku potřebnou 
k hoření látek a vysvětlí princip hašení. 
Popíše co je teplotní inverze a smog. 
Uvede příklady a navrhne nejvhodnější 
preventivní opatření a způsoby likvidace 
znečištění ovzduší. 

bezpečnost práce 
v laboratoři a při pokusech, 
první pomoc při práci v 
laboratoři 
 
 
 
 
směsi různorodé a 
stejnorodé 
roztoky, složení roztoků – 
hmotnostní zlomek a 
rozpustnost látek,  
 
 
 
oddělování složek směsí 
- usazování, filtrace, 
destilace, krystalizace, 
sublimace 
 
 
Voda – destilovaná, pitná, 
odpadní 
Úprava pitné vody, čističky 
odpadních vod 
 
 
 
 
 
Vzduch – složení, vlastnosti, 
čistota ovzduší, ozonová 
vrstva 
 
 
 
 
 

dovednosti,  
řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti 
 
EV – vztah člověka k 
prostředí 
 
OSV+EV – hodnoty, 
postoje a praktická etika 
ve vztahu k znečišťování 
ovzduší člověkem, lidské 
aktivity a problémy 
životního prostředí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EGS – objevujeme 
Evropu a svět - 
mezinárodní řeč chemiků 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PP – člověk – první pomoc 
při poranění  
 
 
 
 
 
 
M – procenta 
 
F – fyzikální metody dělení 
směsí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PP– člověk – pitná voda, 
neživé prostředí 
 
 
 
PP – neživé složky 
prostředí 
 
 
M – rovnice 
 
PP– přírodní chemické 
sloučeniny 
 
PP – člověk – první pomoc 
při poleptání 
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Rozlišuje chemické 
prvky a chemické 
sloučeniny a pojmy 
užívá ve správných 
souvislostech. 
 
Orientuje se v PSP 
podle periodického 
zákona, rozpozná 
vybrané kovy a nekovy 
a usuzuje na jejich 
možné vlastnosti. 
 
Rozliší výchozí látky a 
produkty chemických 
reakcí, uvede příklady 
prakticky důležitých 
chemických reakcí. 
Přečte chemické 

rovnice a s užitím 
zákona zachování 
hmotnosti vypočítá 
hmotnost výchozí 
látky nebo produktu. 
 
Aplikuje poznatky o 
faktorech ovlivňujících 
průběh chemických 
reakcí v praxi a při 
předcházení jejich 
nebezpečnému 
průběhu. 
 
Objasní nejefektivnější 
jednání v modelových 
příkladech havárie s 
únikem nebezpečných 

 
Uvede příklady z praxe dokazující, že 
látky se skládají z pohybujících se 
částic. 
Popíše složení atomu a vznik kationtu a 
aniontu. 
 

Rozlišuje české názvy a značky 
základních chemických prvků, vyhledá 
jejich protonové číslo. 
Odvodí složení chemické látky ze 
vzorce. 
Vysvětlí princip chemické vazby mezi 
atomy. 
Orientuje se v periodické soustavě 
prvků. 
 
 
Uvede příklady chemických reakcí 
probíhajících v přírodě a chemických 
reakcí používaných při chemické 
výrobě. 
Provede jednoduché chemické reakce 
ve školní pracovně. 
Zná význam symbolů v chemické 
rovnici. 
Umí zapsat jednoduché rovnice (hoření 
C, S apod.). 
Zformuluje a užívá zákon zachování 
hmotnosti. 
 
Zná pravidla názvosloví halogenidů. 
Umí vytvořit vzorec z názvu a naopak. 
Zná význam a užití NaCl. 
 

 
 
Zná pravidla názvosloví oxidů. 
Umí vytvořit vzorec z názvu a naopak. 

 
Částicové složení látek 
Atomy a molekuly, stavba 
atomu,  ionty,  
 
 
 
chemické prvky a sloučeniny 
– vybrané názvy a značky, 
protonové číslo, chemická 
vazba 
 
periodická soustava prvků 
(PSP) 
uspořádání prvků 
v periodické soustavě, kovy, 
nekovy, halogeny  
 
chemické reakce  
výchozí látky, produkty, 
chemický děj 
 
 
 
chemické rovnice, zákon 
zachování hmotnosti, látkové 
množství, molární hmotnost 
 
 
 
 
jednoduché anorganické 
sloučeniny 
halogenidy 
názvosloví a využití 
halogenidů, ionty 
 
oxidy – názvosloví a 
vlastnosti 

 
 
EV – lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí -vliv oxidů na 
kvalitu ovzduší 
 
OSV – seberegulace a 
sebeorganizace při práci 
uvědomění si nebezpečí a 
možných následků 
schopnost praktického 
řešení problémů 
 
EV – lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí - čistota ovzduší 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EV – ekosystémy - využití 
přírodních surovin a rizika 
jejich těžby a zpracování 
 
 
MV – kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení, interpretace 
vztahu mediálního sdělení 
a reality, fungování vlivu 
médií ve společnosti 
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látek. 
 
Porovná vlastnosti a 
použití vybraných 
prakticky významných 
oxidů, kyselin, hydroxidů 
a solí a posoudí vliv 
významných zástupců 
těchto látek na životní 
prostředí. 
 
Vysvětlí vznik kyselých 
dešťů, uvede jejich vliv 
na životní prostředí a 
uvede opatření, kterými 
jim lze předcházet. 

 
 
Orientuje se na stupnici 
pH, změří reakci roztoku 
univerzálním 
indikátorovým papírkem 
a uvede příklady 
uplatňování neutralizace 
v praxi. 
 

Zná význam a užití nejznámějších oxidů. 
 
 

Popíše vlastnosti a užití vybraných 
kyselin, bezpečnost práce při jejich 
ředění a první pomoc při poleptání. 
Orientuje se na stupnici Ph. 
Vysvětlí vznik kyselých dešťů.  
 
Zná pravidla názvosloví hydroxidů. 
Zná vzorec, vlastnosti, význam a užití 
vybraných hydroxidů, zná zásady 
bezpečné práce s hydroxidy, umí 
poskytnout první pomoc při poleptání. 
Zná reaktanty a produkty neutralizace 
(obecně). 
Ze zadání konkrétních reaktantů dokáže 
určit názvy a vzorce produktů. 
Uvede příklady užití neutralizace v praxi. 
Zná pravidla názvosloví solí. 
 

Zná příklady použití solí z praxe - 
hnojiva, stavební pojiva, modrá skalice, 
vápenec. 
Zná chemický princip výroby páleného 
vápna a hašeného vápna. 
Zná princip tvrdnutí malty. 

CO, CO2, SO2, SO3, NO, 
NO2, CaO  

 
kyseliny – chlorovodíková, 
sírová, dusičná, 
kyselost a zásaditost roztoků, 
pH, kyselé deště 
 
 
hydroxidy – sodný, draselný, 
vápenatý, názvosloví a 
využití 
 
 
neutralizace, soli 
podstata neutralizace, vznik 
solí, názvy a vzorce síranů, 
uhličitanů, dusičnanů 
 
 
 
hospodářsky významné látky 
průmyslová hnojiva, malta, 
sádra, beton, keramika 

 
Stupeň druhý, období třetí, ročník devátý 

 

Očekávané výstupy 
z RVP ZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Pracuje bezpečně s 
vybranými dostupnými a 
běžně používanými 
látkami a hodnotí jejich 
rizikovost; posoudí 
nebezpečnost 

Zná pojmy oxidace a redukce, umí určit 
oxidační číslo prvku ve sloučenině. 
Zná princip výroby surového železa a 
oceli. 
Zná princip koroze a způsob ochrany 
kovů před korozí. 

redoxní reakce 
oxidace a redukce, 
výroba železa, 
koroze  
elektrolýza,  
galvanický článek, 

 
 
EV – lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí - využití surovin 
a následky chemických 

F – elektrolýza 
 
PP – nemoci, úrazy, 
prevence 
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vybraných dostupných 
látek, se kterými zatím 
pracovat nesmí. 
 
Zhodnotí užívání 
fosilních paliv a 
vyráběných paliv jako 
zdrojů energie a uvede 
příklady produktů 
průmyslového 
zpracování ropy. 
 
Rozliší nejjednodušší 
uhlovodíky, jejich 
vzorec, vlastnosti a 
využití. 
Objasní nejefektivnější 
jednání v modelových 
příkladech havárie s 
únikem nebezpečných 
látek. 
 
Rozliší vybrané deriváty 
uhlovodíků, uvede jejich 
zdroje, vlastnosti a 
použití 
 
 
 
 
 
Určí podmínky 
postačující pro aktivní 
fotosyntézu. 
 
 
Orientuje se ve 
výchozích látkách a 
produktech fotosyntézy 

Umí vysvětlit děje na elektrodách při 
elektrolýze.  
Zná princip galvanického článku a 
uvede praktické příklady. 
 
Umí vysvětlit rozdíl mezi exotermickou a 
endotermickou reakcí. 
Umí třídit paliva podle vlastností a zná 
příklady z praxe. 
Zná rozdíl mezi obnovitelnými a 
neobnovitelnými zdroji energie. 
Zná vliv produktů spalování na životní 
prostředí. 
 
Zná pojem uhlovodíky, čtyřvaznost 
uhlíku. 
Vyhledá a uvede příklady produktů 
průmyslového zpracování ropy a 
příklady havárií způsobených ropou a 
zemním plynem. 

 

Zná pravidla bezpečnosti práce 
s organickými rozpouštědly. 
Umí odvodit obecný vzorec derivátů 
uhlovodíků. 
Umí zařadit derivát podle 
charakteristické skupiny. 
Zná význam, užití i rizika zneužití 
některých významných sloučenin z této 
skupiny. 
 
Zná pojmy monomer, polymer, 
makromolekula. 
Ví, co je nutné pro fotosyntézu. 
Umí zařadit základní sacharidy, zná 
jejich výskyt a význam. 
 
Rozliší tuky a oleje podle původu, zná 
příklady z praxe. 

 
 
 
 
 
energie a chemická reakce 
exotermické a endotermické 
reakce 
obnovitelné a neobnovitelné 
zdroje energie 
 
 
 
 
uhlovodíky 
alkany, alkeny, alkiny, areny 
průmyslové zpracování ropy 
 
 
 
 
Deriváty uhlovodíků 
halogenderiváty,  
alkoholy,  
aldehydy,  
karboxylové kyseliny,  
estery 
 
 
 
 
makromolekulární chemie 
přírodní sloučeniny 
fotosyntéza 
sacharidy 
 
 
 
tuky 

výrob, 
vliv spalování na čistotu 
ovzduší,  
ekosystémy - obnovitelné 
zdroje energie 
 
 
OSV – hodnoty, postoje a 
praktická etika - 
formování postojů 
k ekologickým otázkám 
 
 
EV – lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí - ekologické 
havárie, 
freony 
 
EGS – Evropa a svět nás 
zajímá - vliv těžby ropy na 
světovou ekonomiku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PP – základní děje 
v přírodě 
 
PP – zdravá výživa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PP, OV – návykové látky 
 
PP, Z, OV – životní 
prostředí 
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a koncových produktů 
biochemického 
zpracování, především 
bílkovin, tuků, 
sacharidů.  
 
 
Uvede příklady zdrojů 
bílkovin, tuků, sacharidů 
a vitaminů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zhodnotí využívání 
prvotních a druhotných 
surovin z hlediska trvale 
udržitelného rozvoje na 
Zemi. 
 
 
 
 
 
Aplikuje znalosti o 
principech hašení 
požárů na řešení 
modelových situací 
z praxe. 
 
Orientuje se v přípravě 
a využívání různých 
látek v praxi a jejich 
vlivech na životní 

Zná zdroje tuků ve výživě a jejich 
význam v organismu. 
Zná princip a význam vzniku tuků.  
Zná princip zmýdelnění. 
Umí vysvětlit rozdíl v užitných 
vlastnostech mýdel a saponátů a vliv na 
životní prostředí. 
Zná zdroje bílkovin ve výživě a jejich 
význam. 
Zná princip trávení bílkovin a princip 
jejich vzniku v organismu.   
 
Zná význam enzymů, hormonů, 
vitamínů.  
Zná zdroje některých vitamínů 
v potravě. 
Zná zásady zdravé výživy. 
 
Umí vysvětlit rozdíl mezi plastem a 
přírodním materiálem z hlediska 
užitných vlastností a vlivu na životní 
prostředí. 
Zná běžně užívané zkratky některých 
plastů, jejich vlastnosti a užití. 
Zná význam recyklace plastů. 
 
Doloží na příkladech význam 
chemických výrob. 
Zhodnotí ekologický a ekonomický 
význam recyklace odpadů. 
Uvede příklady prvotních a druhotných 
surovin pro chemické výroby a zhodnotí 
je z hlediska udržitelného rozvoje. 
Uvede příklady otravných látek a 
způsoby boje proti nim. 
Uvede příklady volně i nezákonně 
prodávaných drog a popíše příklady 
následků, kterým se vystavuje jejich 
konzument. 

 
 
 
 
 
 
 
bílkoviny 
 
 
 
 
enzymy, hormony a vitamíny 
 
 
 
 
 
plasty a syntetická vlákna 
polyethylen, polystyren, 
polyvinylchlorid, 
polyesterová a polyamidová 
vlákna 
 
 
 
chemie v životě člověka 
chemické výroby, otravné 
látky, pesticidy, 
biotechnologie, enzymy, 
léčiva, drogy, detergenty, 
potraviny, chemie a životní 
prostředí 
 
 

 
 
 
 
EV – vztah člověka 
k životnímu prostředí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EV – třídění odpadů, 
druhotné suroviny,  
 
EGS – Evropa a svět nás 
zajímá - celosvětový 
problém 
likvidace plastů 
 
 
 
OSV – řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti, 
hodnoty, postoje a 
praktická etika 
 
EGS – Evropa a svět nás 
zajímá, jsme Evropané 
 
 
EV – vztah člověka 
k prostředí 
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prostředí 
a zdraví člověka. 
 
 
 

Rozpozná označení běžně prodávaných 
nebezpečných látek a uvede zásady 
bezpečné práce s nimi.  
Vysvětlí pojem biotechnologie a uvede 
příklady.  

MV – kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení, interpretace 
vztahu mediálního sdělení 
a reality, fungování vlivu 
médií ve společnosti 

 
 

5.6.5. Přírodopis 
 

5.6.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu  
 
Obsahové, časové a organizační vymezení 
Vyučovací předmět Přírodopis se vyučuje jako samostatný předmět v 6. až 9. ročníku  
  v 6. ročníku  - 2 hodiny týdně 
  v 7. až 9. Ročníku - 1 hodina týdně 
Vzdělávání ve vyučovacím  předmětu Přírodopis: 

• směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny 
• poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům 
• umožňuje poznat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se 
• podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování 
• učí aplikovat přírodovědné poznatky v praktickém životě 
• vede k chápání podstatných souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností, závislosti člověka na přírodních zdrojích 
• seznamuje žáka se stavbou živých organismů 

 
Užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: - frontální výuka s demonstračními pomůckami, skupinová práce (s využitím přírodnin, pracovních listů, 
odborné literatury), přírodovědné vycházky s pozorováním, krátkodobé projekty  
 

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. 
 

Předmět přírodopis úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověka příroda: 
• chemie: ochrana životního prostředí – chemické znečištění, chemické vlastnosti minerálů a hornin, herbicidy, pesticidy, insekticidy 
• fyzika: fotosyntéza, světelná energie, sluch, zrak 
• zeměpis: rozšíření živočichů a rostlin, výskyt, biotopy, CHKO, Národní parky 

 
Strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

• výklad 
• poznávání 
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• vyhledávání 
• práce s chybou 
 

Klíčové kompetence žáka 
Kompetence k učení 

Učitel: 
- vede k vyhledávání, třídění a propojování informací 
- vede ke správnému používání odborné terminologie 
- vede k samostatnému pozorování a porovnávání získaných informací a k nalézání souvislostí 

Žák: 
- vyhledává a propojuje informace 
- používá odbornou terminologii 
- získává informace 

 
Kompetence k řešení problémů 

Učitel:  
- zadává úkoly způsobem, který umožňuje více postupů 
- zařazuje metody, při kterých žáci sami navrhují řešení, docházejí k závěrům a vyhodnocují získaná fakta 

Žák: 
- navrhuje způsob řešení a hodnotí závěry 

 
Kompetence komunikativní 

Učitel:  
- zadává práci ve skupinách, která je založena na komunikaci mezi žáky, respektování názorů druhých, na diskusi 
- vede žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě 
- umožňuje prezentaci práce žáků, žáci mají možnost sami zhodnotit výsledky své práce a reagovat na hodnocení ostatních, argumentovat, 

přijmout kritiku 
Žák: 

- komunikuje a respektuje názory druhých 
- formuluje myšlenky 
- prezentuje svoji práci, přijímá kritiku 

 
Kompetence sociální a personální 

Učitel: 
- využívá skupinového vyučování, které vede žáky ke spolupráci při řešení problémů 
- navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti 

Žák: 
- spolupracuje při řešení problému 
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Kompetence občanské 
Učitel: 

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 
- vede žáky k pochopení práv a povinností v souvislosti s ochranou životního prostředí, ochranou vlastního zdraví i zdraví svých blízkých 

Žák: 
- uvědomuje si svůj podíl na ochraně životního prostředí a bezpečnosti 

 
Kompetence pracovní 

Učitel:  
- vede žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci s mikroskopickými preparáty a s  živými přírodninami 
- zadává úkoly tak, aby měli žáci možnost si práci sami organizovat, navrhnout postup a časový rozvrh  

Žák: 
- dodržuje bezpečnost práce 
- organizuje práci 

 

5.6.5.2. Učební osnovy – Přírodopis  
 
Stupeň druhý, období třetí, ročník šestý 

 

Očekávané 
výstupy z RVPZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

 
Aplikuje praktické 
metody poznávání 
přírody. 
 
Dodržuje základní 
pravidla 
bezpečnosti práce 
a chování při 
poznávání živé a 
neživé přírody. 
 
Rozliší základní 
projevy a podmínky 
života, orientuje se 
v daném přehledu 
vývoje organismů. 

Vysvětlí, co zkoumají jednotlivé 
biologické vědy. 
Uvede příklady rozmanitosti přírody. 
 
Pracuje s mikroskopem, připraví 
jednoduchý mikroskopický preparát, 
provede zápis pozorování, použije lupu. 
 
Popíše buňku, vysvětlí funkci organel. 
Vysvětlí rozdíl mezi rostlinnou a 
živočišnou buňkou. 
Vysvětlí rozdíl mezi nebuněčným, 
jednobuněčným a mnohobuněčným 
organismem, uvede příklady. 
Vysvětlí pojmy pletivo, tkáň, orgán, 
orgánová soustava a organismus. 
Vymezí základní projevy života, uvede 

Vznik života na Zemi 
Uspořádání živého světa 
 
 
Život na Zemi 
Mikroskop, lupa, zkoumání 
přírody 
 
Základní struktura života 
Buňka 
Nebuněčnost, 
jednobuněčnost, 
mnohobuněčnost, 
Projevy života:  
Fotosyntéza, výživa, 
dýchání, růst, rozmnožování, 
dráždivost a vývin 

OSV – rozvoj schopností 
poznávání, sebepoznání 
a sebepojetí, 
seberealizace a 
sebeorganizace, 
kreativita, komunikace, 
kooperace a kompetice, 
řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti 
 
EGS – Evropa a svět nás 
zajímá 
 
EV – ekosystémy, 
základní podmínky života, 
lidské aktivity a problémy 
životního prostředí, vztah 

F – optika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z – oceány a moře 
CH – oxidace a fotosyntéza 
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Popíše základní 
rozdíly mezi 
buňkou rostlin, 
živočichů a bakterií 
a objasní funkci 
základních organel. 
Rozpozná naše 
nejznámější jedlé a 
jedovaté houby s 
plodnicemi a 
porovná je podle 
charakteristických 
znaků. 

 
Vysvětlí různé 
způsoby výživy hub 
a jejich význam v 
ekosystémech a 
místo v potravních 
řetězcích. 
 
Objasní funkci 
dvou organismů ve 
stélce lišejníků. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uvede příklady 
dědičnosti v 
praktickém životě a 
příklady vlivu 

jejich význam. 
 
Dokáže roztřídit organismy do říší. 
Pochopí rozdíly mezi bakterií a virem. 
Na příkladech řas, kvasinek a prvoků 
vysvětlí pojmy producent, konzument, 
reducent. 
Pochopí nezbytnost jednotlivých složek 
v potravním řetězci. 
Vysvětlí význam řas a ilustruje ho na 
vybraných zástupcích. 
Vysvětlí rozdíl ve stavbě buňky hub a 
rostlin, popíše jednotlivé části hub. 
Vysvětlí význam hub v přírodě i pro 
člověka, rozlišuje parazitismus a 
symbiózu. 
Pozná naše nejznámější jedlé a 
jedovaté houby (i s atlasem ). 
Vysvětlí rozdíl mezi stélkou a tělem 
vyšších rostlin. 
Rozliší lišejník zeměpisný a další druhy 
lišejníků. 
Popíše vnitřní a vnější stavbu živočichů 
za použití osvojené odborné 
terminologie a vysvětlí funkci 
jednotlivých orgánů. 
Porovná stavbu těla tasemnice a 
škrkavky. 
Rozlišuje parazity 
 
Rozlišuje podle charakteristických znaků 
plže, mlže, hlavonožce. 
Pochopí vývojové zdokonalení stavby 
těla. 
Rozlišuje vodní a suchozemské druhy 
měkkýšů. 
Pozná vybrané zástupce měkkýšů 
vysvětlí význam a postavení měkkýšů 
v přírodě.  

 
 
Třídění organismů 
Viry a bakterie 
Jednobuněčné organismy: 
sinice 
rostliny 
houby 
živočichové 
Mnohobuněčné organismy: 
nižší rostliny 
houby 
lišejníky 
Nižší živočichové 
(bezobratlí): 
žahavci 
ploštěnci 
hlísti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Měkkýši: 
plži 
mlži 
hlavonožci 
Kroužkovci: 
máloštětinatci 
pijavky 
mnohoštětinatci 
Členovci: 

člověka k prostředí 
 
MV – kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení, fungování a vliv 
médií ve společnosti 

 
 
CH – kvašení 
 
VO – revoluční objev 
antibiotik, 
problém rezistence bakterií 
drogy 
 
Z - orientace v přírodě, 
biosféra 
 
Z  -  korálové útesy 
zdravotní problémy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z - práce s mapou, lov 
perlorodek 
 
CH - insekticidy, feromony 
 
D - morové epidemie, 
sloupy 
 
Z - globální problémy 
lidstva 
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prostředí na 
utváření 

organismů. 
 
 
 
 
 

Popíše tělo žížaly a vysvětlí funkce 
tělních orgánů. 
Vysvětlí význam žížaly v přírodě. 
Pozná rozdíly mezi třídami. 
Vysvětlí význam členovců. 
Dokáže popsat vnitřní i vnější stavbu 
těla členovců. 
Rozlišuje jednotlivé třídy členovců podle 
charakteristických znaků. 
Uvede nejznámější zástupce 
jednotlivých tříd. 
Dokáže popsat tělo včely medonosné 
jako modelový příklady hmyzu. 
Zná význam vývoje nepřímého a 
přímého. 
Rozlišuje proměnu dokonalou a 
nedokonalou. 
Orientuje se v nejznámějších řádech 
hmyzu. 
Zhodnotí význam hospodářských a 
epidemiologických druhů hmyzu. 
 
Pochopí význam ostnokožců 
z vývojového hlediska. Zná zástupce: 
hvězdice, ježovka. 
 
Porozumí pojmům společenstvo a 
ekosystém. 
Pochopí vztahy v potravním řetězci a 
pyramidě. 
Pochopí závislost člověka na přírodě a 
nutnost její ochrany. 

pavoukovci 
korýši 
hmyz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ostnokožci 
 
 
 
Společenstvo 
Ekosystém 
Potravní řetězce a pyramidy 
Ochrana životního prostředí 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z - globální problémy 
lidstva 
 
CH  - látková přeměna 
 
AJ –  environment - 
vysvětlení 

 
Stupeň druhý, období třetí, ročník sedmý 
 

Očekávané 
výstupy z RVPZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Třídí organismy a Vysvětlí význam a zásady třídění Třídění organismů OSV – rozvoj schopností Z – rozšíření organismů, 
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zařadí vybrané 
organismy do říší a 
nižších 
taxonomických 
jednotek.  
 
 
Rozpozná, porovná 
a objasní funkci 
základních orgánů 
(orgánových 
soustav) živočichů. 
  
Odvodí na základě 
pozorování 
základní projevy 
chování živočichů v 
přírodě, na 
příkladech 
objasní jejich 
způsob života a 
přizpůsobení 
danému prostředí. 
 
Uvede příklady 
dědičnosti v 
praktickém životě a 
příklady vlivu 
prostředí na 
utváření 
organismů. 
 
Rozlišuje a 
porovná jednotlivé 
skupiny živočichů, 
určuje vybrané 
živočichy, zařazuje 
je do hlavních 
taxonomických 

organismů. 
Uvede jednotlivé taxonomické jednotky. 
Porovná vnitřní a vnější stavbu 
živočichů za použití osvojené odborné 
terminologie. 
Vysvětlí funkci jednotlivých orgánů. 
Dokáže rozdělit zástupce do 
jednotlivých tříd. 
Chápe vývojové zdokonalování 
vysvětlí přizpůsobení živočichů danému 
prostředí. 
 
Zná zástupce strunatců: pláštěnci, 
bezlebeční, obratlovci. Popíše odlišnosti 
ve stavbě těla a způsobu života. 
 
Zná zástupce kruhoústých: mihule. 
Popíše stavbu těla, způsob života. 
Zná zástupce paryb: žraloci, rejnoci, 
Popíše stavbu těla, způsob života. 
Pozná vybrané zástupce ryb. 
Rozlišuje nejznámější mořské a 
sladkovodní ryby. Popíše stavbu těla a 
způsob života. 
Rozumí postavení ryb v potravním 
řetězci, chápe význam ryb v potravě 
člověka. 
 
Zná zástupce obojživelníků: žáby, mloci, 
čolci. 
Vysvětlí vývoj, vývin a způsob života 
obojživelníků ve vodním prostředí. 
Zná zástupce plazů: ryboještěři, 
ptakoještěři, veleještěři – dinosauři, 
želvy a krokodýli, šupinatí – ještěři a 
hadi. Vysvětlí vývoj. Popíše stavbu těla 
a způsob života. 
Vysvětlí význam plazů v potravním 
řetězci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strunatci 
 
 
 
Obratlovci: 
kruhoústí 
paryby 
ryby 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obojživelníci 
 
Plazi 
 
 
 
 
 
 
 
 

poznávání, mezilidské 
vztahy, komunikace, 
kooperace a kompetice 
 
EGS – objevujeme 
Evropu a svět 
 
EV – ekosystémy, 
základní podmínky života, 
lidské aktivity a problémy 
životního prostředí, vztah 
člověka k prostředí 
 
MV – kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení, interpretace 
vztahu mediálních sdělení 
a reality 
 
MKV – etnický původ, 
lidské vztahy 

migrace, biosférické 
rezervace, práce s mapou 
 
F -měření teplot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VZ - první pomoc při 
uštknutí 
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skupin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odvodí na základě 
pozorování 
uspořádání 
rostlinného těla od 
buňky přes pletiva 
až k jednotlivým 
orgánům. 
 
 
 
Porovná vnější a 
vnitřní stavbu 
jednotlivých orgánů 
a uvede praktické 
příklady jejich 
funkcí a vztahů v 
rostlině jako celk 
 
Vysvětlí princip 
základních 
rostlinných 
fyziologických 
procesů a jejich 
využití při 
pěstování rostlin. 
 
 

 
Vysvětlí zvláštnosti ve stavbě těla, 
přizpůsobení k letu, rozmnožování, 
způsob života, hnízdění, tažní, stálí a 
potulní ptáci, vznik a vývoj. 
Pozná vybrané zástupce a dokáže je 
podle znaků rozdělit do nejznámějších 
řádů. 
Určí přizpůsobení ptáků prostředí 
pozná zástupce tažných a přezimujících 
ptáků. 
 
Vysvětlí vývoj rostlin. 
Popíše charakteristické znaky pro 
určování rostlin. 
Dokáže rozlišit nižší a vyšší rostliny. 
 
Zná příklady výtrusných rostlin: 
mechorosty, kapraďorosty - plavuně, 
přesličky a kapradiny 
Vysvětlí význam výtrusných rostlin 
v přírodě. 
Chápe a vysvětlí rozdíl mezi výtrusnými 
a semennými rostlinami. 
 
Vysvětlí funkce jednotlivých částí 
rostlinného těla semenných rostlin: 
kořen, stonek, list, květ a semeno. 
Zná stavbu jednotlivých částí rostlinného 
těla. Zná typy listů a typy pletiv.  
Vysvětlí rozmnožování rostlin, růst a 
vývin, jednoleté, dvouleté a vytrvalé 
rostliny. 
 
Podle charakteristických znaků rozlišuje 
hlavní zástupce nahosemenných rostlin 
Zná význam lesa a způsoby jeho 
ochrany. Zná zástupce nahosemenných 
rostlin: jinany, jehličnany. Popíše 

 
Ptáci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyšší rostliny 
Vývoj rostlin, přechod na 
souš 
 
 
Rostliny výtrusné 
 
 
 
 
 
 
 
Semenné rostliny 
Stavba rostlinného těla 
 
 
 
 
 
 
 
Nahosemenné rostliny 
Ekosystém lesa 
 
 
 

 
VZ - chování člověka při 
virových onemocněních 
(ptačí chřipka) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z - lázeňství - využití 
rašeliny 
 
Z   - orientace v přírodě, 
podnebí 
 
CH – fotosyntéza 
 
M  - souměrnost 
 
 
CH – celulóza 
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Rozlišuje základní 
systematické 
skupiny rostlin a 
určuje jejich 
významné 
zástupce pomocí 
klíčů a atlasů. 
 
 
Odvodí na základě 
pozorování přírody 
závislost a 
přizpůsobení 
některých rostlin 
podmínkám 
prostředí. 

rozmnožování a význam. 
 
Vysvětlí rozdíl mezi nahosemennou a 
krytosemennou rostlinou.  
Rozliší podle morfologických znaků 
základní čeledi rostlin: 
dvouděložné - listnaté stromy a keře, 
významní zástupci, pryskyřníkovité, 
brukvovité, růžovité, bobovité, 
miříkovité, hluchavkovité, lilkovité, 
hvězdicovité – významní zástupci, 
stavba těla, výskyt 
jednoděložné – liliovité, lunicovité, 
vstavačovité – významní zástupci, 
výskyt 
cizokrajné rostliny – ovoce, koření a 
nápoje 
Zná významné zástupce jednotlivých 
čeledí a dokáže je roztřídit. 
 
Společenstvo lesa, lesní ekosystém, 
listnaté a smíšené lesy, lesní patra, 
bezobratlí a obratlovci v lese, lesní 
byliny. 
Společenstvo vod a mokřadů, stojaté a 
tekoucí vody, živočichové a rostliny. 
Společenstva pastvin a luk, živočichové 
a rostliny. 
Společenstva zahrad, sadů, polí, parků, 
rostliny a živočichové. 

 
 
Krytosemenné rostliny 
jednoděložné, dvouděložné 
čeledi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekosystémy louky, pole, 
vody, mokřadů a sídel 
 
 

 
Stupeň druhý, období třetí, ročník osmý 
 

Očekávané 
výstupy z RVPZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Rozpozná, porovná 
a objasní funkci 
základních orgánů 

Zná vývoj savců, popíše rozdíl mezi 
vejcorodými a živorodými savci a 
přizpůsobení se prostředím. 

Savci 
Vývoj savců – první savci, 
vejcorodí a živorodí savci 

OSV – psychohygiena, 
mezilidské vztahy, 
komunikace, kooperace a 
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(orgánových 
soustav) živočichů. 
 
Uvede příklady 
dědičnosti v 
praktickém životě a 
příklady vlivu 
prostředí na 
utváření 

organismů. 

 
Porovná základní 
vnější a vnitřní 
stavbu vybraných 
živočichů a vysvětlí 
funkci jednotlivých 
orgánů. 

 
Rozlišuje a 
porovná jednotlivé 
skupiny živočichů, 
určuje vybrané 
živočichy, zařazuje 
je do hlavních 
taxonomických 
skupin. 
 
 
Odvodí na základě 

pozorování 
základní projevy 
chování živočichů v 
přírodě, na 

příkladech 
objasní jejich 
způsob života a 
přizpůsobení 
danému prostředí. 

 
Zná části kostry a vysvětlí funkci 
orgánových soustav. 
 
Popíše, jakým způsobem se vejcorodí 
rozmnožují, zná stavbu těla a zástupce. 
Porovná způsob rozmnožování 
vejcorodých a živorodých, zná vývoj 
mláďat ve vaku, klokani, koaly, vačice. 
Zdůrazní rozdíl mezi vačnatci a 
placentály, vysvětlí funkci placenty a 
vývoj mláďat v těle samice 
 
Sestaví charakteristiku skupiny 
hmyzožravců. Zná stavbu těla, způsob 
života. Zástupci: krtek, rejsek, ježek. 
 
Popíše stavbu těla, přizpůsobení 
letounů k letu, vyhledávání kořisti. Zná 
zástupce. 
 
Zdůvodní název skupiny chudozubí, 
popíše stavbu těla a způsob života 
zástupců: lenochod, pásovec, 
mravenečník. 
 
Charakterizuje skupinu hlodavců, pokusí 
se vysvětlit, proč docházelo 
k mohutnému šíření chorob těmito 
živočichy. Zná stavbu těla, způsob 
života a hlavní zástupce: myš, potkan, 
krysa, zajíce a králíka.  
Rozpozná zajíce a králíka, popíše 
způsob života. 
 
 
Charakterizuje šelmy a jejich 
přizpůsobení k lovu. Zná stavbu těla. 
 

 
Vnitřní stavba těla  - kostra, 
orgánové soustavy 
 
Vejcorodí  
 
Živorodí  
 
 
Placentálové  
 
 
 
Hmyzožravci  
 
 
 
Letouni  
 
 
 
Chudozubí  
 
 
 
 
Hlodavci  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Šelmy  
 
 

kompetice 
 
EGS – Evropa a svět nás 
zajímá, jsme Evropané 
 
EV – ekosystémy, 
základní podmínky života, 
lidské aktivity a problémy 
životního prostředí, vztah 
člověka k prostředí 
 
MV – kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení, fungování a vliv 
médií ve společnosti, 
interpretace vztahu 
mediálních sdělení a 
reality 
 
MKV – lidské vztahy, 
etnický původ 
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Zhodnotí význam 
živočichů v přírodě i 

Zná zástupce šelmy psovité: vlk obecný, 
liška obecná. Popíše způsob života. Ví, 
proč došlo k domestikaci psa. 
 
Zná zástupce šelmy kočkovité: rys, 
kočka, lev, tygr, gepard a rozdíly mezi 
nimi. Popíše způsob života.  
Porovná způsob lovu u kočkovitých a 
psovitých šelem 
 
Zná zástupce šelmy lasicovité: lasice, 
kuna lesní. Popíše způsob života. 
 
Zná zástupce šelmy medvědovité: 
medvěd lední a hnědý, panda velká. 
Popíše způsob života. 
 
Zná zástupce ploutvonožců: lachtan, 
mrož tuleň. Popíše stavbu těla a způsob 
života. 
 
Zná zástupce kytovců: velryba, plejtvák, 
sviňucha, kosatka. Popíše stavbu těla a 
způsob života vodních savců.  
Vyjádří svůj názor na nedovolené lovení 
ploutvonožců, navrhne řešení. 
 
Zná zástupce chobotnatců: slon indický, 
slon africký. Popíše způsob života a 
stavbu těla. Ví o problematice pytláctví. 
 
Zná zástupce lichokopytníků: tapír, kůň, 
zebra, osel, nosorožec. Popíše způsob 
života a stavbu těla. 
 
Zná zástupce sudokopytníků: velbloud, 
žirafa, hroch, antilopa, koza, prase, 
kráva. Rozdělí je na přežvýkavce a 
nepřežvýkavce. Zdůvodní složitou 

Psovití  
 
 
 
Kočkovití – rys, kočka, lev, 
tygr, gepard - rychlý pohyb, 
způsob lovu 
 
 
 
Lasicovití  
 
  
Medvědovití  
 
 
 
Ploutvonožci  
 
 
 
Kytovci  
 
 
 
 
 
Chobotnatci  
 
 
 
Lichokopytníci  
 
 
 
Sudokopytníci  
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pro člověka 
uplatňuje zásady 
bezpečného 
chování ve 

styku se živočichy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Určí polohu a 
objasní stavbu a 
funkci orgánů a 
orgánových 
soustav lidského 
těla, vysvětlí 
jejich vztahy. 

 

 

 

 

 

 

 
Aplikuje 

stavbu žaludku přežvýkavců. 
 
Zná zástupce primátů: lidoopy – gorila, 
orangutan, šimpanz, poloopice – lemur, 
outloň, opice – kočkodan, gibon, chápan 
Porovná stavbu těla, způsob 
komunikace a myšlení mezi primáty a 
člověkem. 
 
 
Charakterizuje jednotlivé biomy - 
tropické deštné lesy, savany, pouště, 
polopouště, stepi, lesy mírného pásu, 
tundra, tajga, moře a oceán 
 
Zařadí člověka do systému živočišné 
říše. 
Charakterizuje biologické znaky lidského 
a živočišného organismu. 
Vysvětlí vývoj člověka. 
Porovná lidské rasy a jejich 
charakteristické znaky. 
 
Umí vysvětlit pojmy – buňka, tkáň, 
orgán, orgánová soustava, organismus. 
Zná stavbu a funkci jednotlivých tkání 
lidského těla. 
 
Vysvětlí význam soustavy tvořící oporu 
a tvar těla a umožňující pohyb.  
Pojmenuje základní kosti a svaly. 
Uvede příklady hlavních příčin nemocí, 
jejich prevence a zásady první pomoci. 
Vysvětlí, jak tělo získává energii. 
 
Pojmenuje a popíše části trávicí 
soustavy a vysvětlí jejich funkci. 
Uvede příčiny nemocí trávicí soustavy, 
jejich prevence a zásady první pomoci. 

 
 
Primáti  
 
 
 
 
 
 
 
Biomy 
 
 
 
 
Člověk 
Vývoj člověka 
 
 
 
 
 
 
Buňky, tkáně, orgány 
 
 
 
 
Soustava opěrná a svalová. 
Základní postupy první 
pomoci-obvazová technika, 
znehybnění, prevence 
poškození zdraví 
Energie 
 
Trávicí soustava – stavba a 
funkce 
Výživa a zdraví 
Poruchy příjmu potravy 

 

 

 

 

 

 

 
 

TV – význam posilování, 
udržování kondice 
 
CH -  aerobní procesy, 
oxidace 
 
F -   Zákon o zachování 
energie, přeměna energie 
 
CH – glykogeny 
 
CH - cukry, tuky, bílkoviny 
 
 
 
 
 
 
 
 
F – podtlak, přetlak 
 
 
 
 
 
 
 
CH - léčiva 
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předlékařskou 
první pomoc při 
poranění a jiném 
poškození těla. 

 

 
Uvede na 
příkladech z 
běžného života 
význam virů a 
bakterií v přírodě i 
pro člověka. 
 
 
 
 
Orientuje se v 
základních 
vývojových 
stupních 
fylogeneze člověka. 
 
Objasní vznik a 
vývin nového 
jedince od početí 
až do stáří. 
 
Rozlišuje příčiny, 
případné příznaky 
běžných nemocí a 
uplatňuje zásady 
jejich prevence 
a léčby. 

 
 
 
Pojmenuje a popíše části dýchací 
soustavy. 
Vysvětlí činnost dýchací soustavy v klidu 
a při zátěži. 
Uvede příčiny nemocí dýchací soustavy, 
prevenci a zásady první pomoci. 
 
Vysvětlí složení krve a funkci 
jednotlivých částí krve. 
Popíše stavbu srdce a druhy cév. 
Vysvětlí činnost srdce a celé oběhové 
soustavy. 
Uvede příčiny nemocí oběhové soustavy 
a krve, jejich prevenci, zásady první 
pomoc 
Předvede masáž srdce. 
 
Vysvětlí stavbu a funkci vylučovací 
soustavy. 
Uvede příčiny onemocnění vylučovací 
soustavy, jejich prevenci a zásady první 
pomoci. 
 
Vysvětlí význam kůže a popíše její 
stavbu. 
Uvede příčiny onemocnění kožní 
soustavy, jejich prevenci a zásady první 
pomoci. 
Popíše stavbu nervové soustavy. 
Vysvětlí činnost nervové soustavy. 
Popíše části mozku a jejich význam. 
Uvede příčiny nemocí nervové soustavy, 
jejich prevenci a zásady první pomoci. 
Vysvětlí vliv návykových látek na 
nervovou soustavu. 
 

Výživa a civilizační choroby  
Zásady zdravé výživy 
 
Dýchací soustava - stavba a 
funkce 
Nebezpečí kouření¨, choroby 
dýchací soustavy a civilizační 
choroby - prevence, první 
pomoc (nácvik umělého 
dýchání) 
Tělní tekutiny, složení a 
funkce 
Oběhová soustava, stavba, 
činnost, choroby, souvislost 
se zdravým způsobem 
života, kardiovaskulární 
choroby 
 
 
 
Soustava vylučovací 
Stavba a funkce, 
onemocnění, příčiny a 
prevence 
 
 
Kožní soustava 
Stavba a funkce, význam a 
péče o kůži 
První pomoc při poškození a 
popáleninách 
Nervová soustava, stavba a 
činnost, reflexy 
Stres a odolávání stresu 
Návykové látky, vliv na 
nervovou soustavu, 
prevence, linky důvěry 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VO - rizika ohrožující 
zdraví, závislosti  
   
CH – drogy 
 
F – zvuk, optika, teplo, tlak, 
vlnění 
 
CH – plyny, šíření pachů 
 
CH - chemické reakce, vliv 
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Vysvětlí stavbu a funkci všech 
smyslových ústrojí. 
Uvede příčiny jejich onemocnění, 
zásady jejich prevence a první pomoci. 
 
Zná nejdůležitější žlázy s vnitřní sekrecí, 
jejich hormony. 
Chápe vliv hormonů na řízení lidského 
těla. 
 
Popíše stavbu a funkci mužské a 
ženské pohlavní soustavy. 
Vysvětlí princip oplození. 
Uvědomuje si nebezpečí přenosu 
pohlavních chorob a zásady prevence. 
 
 
 
 
Zná běžné nemoci, jejich prevenci a 
léčbu. 
 
Popíše jednotlivé etapy života. 
Vysvětlí vliv prostředí na zdraví člověka. 
Uvede příklady základních návykových 
látek a jejich nebezpečí. 
Vysvětlí význam dědičnosti a 
proměnlivosti organismu. 

Smyslové orgány, stavba, 
funkce, choroby, příčiny a 
vliv prostředí 
 
 
Žlázy s vnitřní sekrecí 
 
 
 
 
Rozmnožování 
Pohlavní soustava 
Sexuální dospívání 
Předčasná sexuální 
zkušenost 
Početí, těhotenství, porod 
Antikoncepce 
HIV/ AIDS, pohlavní choroby 
 
Člověk a zdraví, příčiny 
nemocí, následky a prevence 
 
Genetika 
 
 
 

jódu 
 
OV - sexualita, pohlavně 
přenosné choroby 

 
OV -  nebezpečí 
návykových látek, kouření, 
alkoholismus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CH – nukleové kyseliny 
 
 

 

 
Stupeň druhý, období třetí, ročník devátý 
 

Očekávané 
výstupy z RVPZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Objasní vliv 
jednotlivých sfér 
Země na vznik a 
trvání života. 
 

Vysvětlí teorii vzniku Země. 
Objasní vliv jednotlivých sfér Země na 
vznik a trvání života. 
 
Rozliší prvky souměrnosti krystalu. 

Planeta Země 
Vznik a stavba Země 
 
 
Mineralogie 

OSV – rozvoj schopností 
poznávání, mezilidské 
vztahy, komunikace, 
kooperace a kompetice 
 

Z - zemské sféry 
F – vesmír 
 
 
Ch - prvky, sloučeniny, 
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Rozpozná podle 
charakteristických 
vlastností vybrané 
nerosty a horniny 
s použitím 
určovacích 
pomůcek. 
Rozlišuje důsledky 
vnitřních a vnějších 
geologických dějů, 
včetně 
geologického 
oběhu 
hornin i oběhu 
vody. 
 

Porovná význam 
půdních činitelů pro 
vznik půdy, 
rozlišuje hlavní 
půdní typy a půdní 
druhy v naší 
přírodě. 
 
Rozlišuje jednotlivá 
geologická období 
podle 
charakteristických 
znaků. 
 

Uvede na základě 
pozorování význam 
vlivu podnebí a 
počasí na rozvoj a 

udržení života na 
Zemi. 
 

Uvede na 
příkladech z 

Orientuje se ve stupnici tvrdosti 
podle charakteristických vlastností. 
Rozpozná vybrané nerosty, zná význam 
některých důležitých nerostů (rudy).     
 
Rozlišuje horniny vyvřelé, usazené, 
přeměněné, popíše způsob jejich vzniku 
umí zařadit horniny do skupin podle 
vlastností. 
Zná význam a použití důležitých hornin. 
 
Rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších 
geologických dějů. 
Uvede konkrétní příklady vnitřních a 
vnějších geologických dějů. 
Popíše druhy zvětrávání. 
Popíše vlivy erozí v přírodě. 
 
Popíše teorii vzniku a vývoje života na 
Zemi. 
Popíše jednotlivé geologické sféry podle 
charakteristických znaků a typických 
organismů. 
Umí zařadit geologické děje do 
jednotlivých ér. 
Chápe systém vývoje organismů. 
 
 
Orientuje se v základních ekologických 
pojmech (ekosystém, společenstvo, 
biom, populace, potravní řetězec). 
Rozlišuje živé a neživé složky životního 
prostředí. 
Uvede konkrétní příklady potravních 
řetězců a vysvětlí důsledky oslabení 
jednoho článku řetězce. 
Vysvětlí základní vztahy mezi 
populacemi, uvede konkrétní příklady 
parazitizmu a symbiózy. 

Nerost, krystal, hornina 
Vlastnosti nerostů 
Třídění nerostů 
Poznávání nerostů 
 
Petrologie 
Horniny, vznik, vlastnosti, 
systém 
 
 
 
Geologické děje 
Vnitřní děje 
Energie Země 
Pohyby litosféry a jejich 
důsledky 
Vnější děje- zdroj, eroze, 
transport, sedimentace 
 
Pedologie 
Vznik půd, typy půd, druhy 
půd 
Výskyt a význam půd 
 
Geologický vývoj Země 
Éry vývoje Země 
Vývoj geologický 
Vývoj života 
Ekologie 
Ekosystémy, společenstvo, 
potravní řetězce 
Rozmanitost organismů 
Organismy a prostředí 
 
 
 
 
 
 

EGS – objevujeme 
Evropu a svět 
 
EV – ekosystémy, 
základní podmínky života, 
lidské aktivity a problémy 
životního prostředí, vztah 
člověka k prostředí 
 
MV – kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení, interpretace 
vztahu mediálních sdělení 
a reality 
 
MKV – etnický původ, 
lidské vztahy 

směsi 
 
F,Ch  - terminologie, 
rozpustnost, chemické 
značky, vzorce, optické 
vlastnosti, magnetismus, 
hustota 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z - vznik pohoří a druhy 
pohoří v ČR a ve světě, 
vlivy podnebí 
 
Ch - chemické reakce 
(voda x vápence) 
 
 
 
 
Z - práce s mapami půd 
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běžného života 
význam virů a 
bakterií v přírodě i 
pro člověka. 
Zhodnotí význam 
živočichů v přírodě i 
pro člověka 
uplatňuje zásady 
bezpečného 
chování ve 
styku se živočichy. 
Vysvětlí podstatu 
pohlavního a 
nepohlavního 
rozmnožování a 
jeho význam 
z hlediska 
dědičnosti 

 
Uvede příklady kladných i záporných 
vlivů člověka na životní prostředí, jejich 
důsledky pro rovnováhu ekosystémů. 
Sleduje aktuální stav životního prostředí 
chápe principy trvale udržitelného 
rozvoje. 
Rozlišuje obnovitelné a neobnovitelné 
zdroje energie. 
Orientuje se v globálních problémech 
biosféry. 
 
Uvede příklady dědičnosti v praktickém 
životě a příklady vlivu prostředí na 
utváření organismů. 
Zná pojmy gen, křížení, šlechtění, 
genové inženýrství. 

 
Člověk a životní prostředí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dědičnost 
Mendelovy zákony dědičnosti 
Chromozomy, geny, DNA 
Mutace, křížení, šlechtění 
Genofond 

 
Ch - vliv chemických 
produktů na krajinu 
 
 
 
 
 
 
Z – životní prostředí 
 
 
CH - nukleové kyseliny 

 
 

5.6.6.  Zeměpis 
 

5.6.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu  
 
Obsahové, organizační a časové vymezení 
Vyučovací předmět Zeměpis se vyučuje jako samostatný předmět v 6. až 9. ročníku: 

v 6. ročníku    – 2 hodiny týdně 
v 7. až 9. ročníku  – 1 hodiny týdně 
 

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Zeměpis směřuje k: 
 

• získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí, osvojování hlavních geografických objektů, jevů, pojmů a používání poznávacích metod 
• získávání a rozvíjení dovedností pracovat se zdroji geografických informací 
• respektování přírodních hodnot, lidských výtvorů a k podpoře ochrany životního prostředí 
• rozvoji trvalého zájmu o poznávání vlastní země a regionů světa jako nedílné součásti životního způsobu moderního člověka 
• rozvíjení kritického myšlení a logického uvažování 
• aplikování geografických poznatků v praktickém životě 
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Metody práce se volí podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: - frontální výuka s demonstračními pomůckami, obrazovým materiálem, skupinová práce 
(s využitím map, pracovních listů, odborné literatury, časopisů, internetu), zeměpisné vycházky s pozorováním, projekty  

 
Předmět zeměpis úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověka příroda: 

• chemie: znečištění atmosféry, hydrosféry, biosféry,… 
• fyzika: sluneční soustava, vesmír, … 
• přírodopis: rozšíření živočichů a rostlin, biotopy, CHKO, národní parky, … 

Mezipředmětové vztahy jsou aplikovány i na předměty z ostatních vzdělávacích oblastí: 
• matematika: měřítko mapy, převody jednotek, práce s grafy, diagramy, … 
• ICT: zdroj aktuálních informací a jejich zpracování  
• dějepis: kultura národů, historie států, 

 
Strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

• Vyhledávání 
• Poznávání 
• Výklad 
• Samostatná práce 

 
Klíčové kompetence žáka 
Kompetence k učení 

Učitel: 
- vede k vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací, k používání odborné terminologie 
- vede k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a využití v praxi 

Žák: 
- vybírá a využívá vhodné způsoby a metody pro efektivní učení,  
- propojuje získané poznatky do širších celků, nalézá souvislosti 
- získané poznatky kriticky posuzuje, porovnává a formuluje závěry 
- poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení 
- k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů  

 
Kompetence komunikativní 

Učitel: 
- vede k naslouchání a respektování názorů druhých 
- vede k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů, grafů a jiných forem záznamů v písemné i mluvené podobě 

Žák: 
- formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu,  
- vyjadřuje se souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 
- učí se naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reaguje 
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Kompetence k řešení problémů 
Učitel: 

- k vyhledávání a kombinování informací z různých informačních zdrojů 
- využívá metod, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům sami žáci 
- učí argumentaci, diskusi na dané téma, obhajování svých výroků 

 
Žák: 

- je schopen pochopit problém, vyhledat k němu vhodné informace, diskutovat o možnostech řešení 
- učí se myslet kriticky, je schopen hájit svá rozhodnutí 

 
Kompetence sociální a personální 

Učitel: 
- využívá skupinového vyučování 
- utváří pocit zodpovědnosti za svá jednání 
- vede k ochotě pomoci a o pomoc požádat 
- vede k spoluúčasti na vytváření kritérií hodnocení a k následnému hodnocení svých výsledků 
- vede k dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů 
- vede k občanské odpovědnosti za vytváření podmínek pro udržitelný rozvoj v lokálním a globálním měřítku 

Žák: 
- žáci spolupracují ve skupinách na základě vytvořených pravidel,  
- upevňují dobré mezilidské vztahy,  
- pomáhají si a jsou schopni o pomoc požádat, učí se vzájemnému naslouchání 

 
Kompetence občanské 

Učitel: 
- vede k dodržování pravidel slušného chování, k tomu, aby brali ohled na druhé 
- vede k pochopení práv a povinností v souvislosti s principem trvale udržitelného rozvoje 
 k vytváření osobních představ o geografickém a životním prostředí 

Žák: 
- respektuje názory druhých, uvědomuje si svá práva a povinnosti ve škole i mimo školu 
- rozhoduje zodpovědně podle dané situace 
- chápe základní environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, jedná v zájmu trvale udržitelného rozvoje 

 
Kompetence pracovní 

Učitel: 
- vede k dodržování pravidel bezpečného chování v terénu 
- učí vyhledávání a využívání různých zdrojů informací 

Žák 
- je seznámeni s pravidly bezpečného chování v terénu 
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- je veden k efektivní práci 
 

5.6.6.2. Učební osnovy – Zeměpis 
 
Stupeň druhý, období třetí, ročník šestý 

 

Očekávané výstupy 
z RVP ZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Zhodnotí postavení 
Země ve vesmíru a 
srovnává podstatné 
vlastnosti Země 
s ostatními tělesy 
sluneční soustavy. 
 
Prokáže na 
konkrétních 
příkladech tvar 
planety Země a 
zhodnotí důsledky 
pohybů Země na 
život lidí a 
organismů. 
 
 
Organizuje a 
přiměřeně hodnotí 
geografické 
informace a zdroje 
dat z dostupných 
kartografických 
elaborátů, grafů, 
diagramů, 
statistických a 
dalších informačních 
zdrojů. 
 
 

Objasní postavení sluneční soustavy ve 
vesmíru. 
Popíše planetární systém a tělesa 
sluneční soustavy.   
Rozumí pojmům planeta, hvězda, 
planetka, měsíce, meteorická tělesa, 
komety, galaxie. 
 
Používá praktických znalostí o kulatosti 
Země. 
Hodnotí důsledky otáčení Země kolem 
své osy a kolem Slunce pro praktický 
život na Zemi. 
Vysvětlí délku dnů a nocí, podstatu 
polárního dne a noci a pravidelné 
střídání ročních období. 
Dokáže v praxi využít znalosti o 
rovnodennostech a slunovratech. 
Orientuje se v přírodě podle Slunce. 
 
Charakterizuje polohu, povrch a pohyby 
Měsíce. 
Vysvětlí jednotlivé fáze Měsíce. 
Orientuje se na hvězdné obloze. 
 
Používá glóbus jako zmenšený model 
planety Země k demonstraci základních 
tvarů zemského povrchu a rozmístění 
kontinentů a oceánů. 
 

Postavení Země ve vesmíru 
 
 
 
 
 
 
 
Tvar a pohyby Země 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Měsíc přirozená družice 
Země 
 
 
 
Glóbus 
Měřítko glóbu 
 
 
 

EV – základní podmínky 
života 
 
OSV – rozvoj schopností 
poznávání, seberegulace 
a sebeorganizace, 
kreativita, poznávání lidí 
 
 
EGS – Objevujeme 
Evropu a svět 
 
 
EV - vztah člověka k 
prostředí  
 
MV – kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení, interpretace 
vztahu mediálních sdělení 
a reality 
 
EV - ekosystémy, lidské 
aktivity a problémy 
životního prostředí 
 
MV – práce v realizačním 
týmu 
 
MKV – lidské vztahy 

F -  vesmír 
M - jednotky vzdáleností,  
porovnávání velikosti těles 

 
 
 
 

F - gravitace 
D - vznik kalendáře 
PP - změny v přírodě 
v ročních obdobích 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z – příliv a odliv 
F - gravitační síla Měsíce 
 
 
 
M - měřítko, poměr, 
převody jednotek  
 
 
 
M - grafické vyjádření 
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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. 
 
Vytváří a využívá 
osobní myšlenková 
schémata a 
myšlenkové mapy 
pro orientaci v  
regionech, pro 
prostorové vnímání 
a hodnocení míst, 
objektů, jevů a 
procesů v nich, pro 
vytváření postojů 
k okolnímu světu. 
 
Rozlišuje a 
porovnává složky a 
prvky přírodní sféry, 
jejich vzájemnou 
souvislost a 
podmíněnost, 
rozeznává, 
pojmenuje a 
klasifikuje tvary 
zemského povrchu. 

Používá zeměpisnou síť. 
Určuje pomocí zeměpisných souřadnic 
absolutní geografickou polohu daných 
lokalit na Zemi. 
Vysvětlí příčiny časových pásem na 
Zemi, pochopí jejich účel a úlohu 
nultého a 180. poledníku pro určování 
času a polohy. 
Dokáže stanovit místní čas. 
Vysvětlí pojmy poledník, rovnoběžka, 
rovník, obratník, polární kruh, 
nadhlavník, datová mez. 
 
Používá různé druhy map a plánů, umí 
je orientovat. 
Seznámí se se znázorněním výškopisu 
a polohopisu na mapách. 
Prokáže aktivní znalost smluvených 
značek. 
Vyhledá potřebné informace v mapách a 
v mapových atlasech. 
Orientuje se v obsahu a rejstřících 
atlasů. 
 
 
Vysvětlí pojem krajinná sféra. 
Orientuje se v objektech, jevech a 
procesech v jednotlivých složkách 
přírodní sféry. 
Rozpoznává souvislost a podmíněnost 
mezi jednotlivými přírodními složkami 
krajinné sféry. 
 
Objasní stavbu zemského tělesa a dna 
oceánů. 
Posuzuje zemský reliéf jako výsledek 
složitého působení endogenních a 
exogenních činitelů a lidských činností. 
 

Zeměpisná síť - poledníky, 
rovnoběžky 
Zeměpisné souřadnice - 
zeměpisné délky, šířky 
Určování absolutní 
geografické polohy 
Určování časových pásem 
 
 
 
 
 
 
Mapy 
Druhy map podle měřítek 
Druhy map podle témat 
Orientace plánů a map 
vzhledem ke světovým 
stranám 
Obsah a grafika map, barvy, 
výškopis, polohopis a 
mapový klíč 
Praktické práce s atlasem a 
mapami 
 
Krajinná sféra Země  
a její složky 
Význam jednotlivých 
přírodních složek na Zemi 
 
 
 
 
Litosféra  
a geologické síly - vnitřní a 
vnější - činnost člověka 
 
 
 

 
OSV – komunikace, 
kooperace a kompetice, 
mezilidské vztahy, řešení 
problémů a rozhodovací 
dovednosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

číselných údajů, úhly, 
stupně, polokružnice, 
kružnice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D - historické mapy 
VV - estetická stránka 
mapy 
ČJ – názvosloví 
F - fotografie, družicové 
snímky 
Z - orientace v krajině 
 
 
 
 
PP  - vznik krajinných sfér 
 
 
 
 
 
 
 
F - teplota, tlak, hustota, 

změny skupenství, 
mechanické zvětrávání 

CH - rozpad radioaktivních 
prvků, chemické 
zvětrávání 
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Porovná působení 
vnitřních a vnějších 
procesů v přírodní 
sféře a jejich vliv na 
přírodu a na lidskou 
společnost.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Používá 
s porozuměním 
základní 
geografickou, 
topografickou a 

Umí vysvětlit rozdělení atmosféry na 
vrstvy. 
S porozuměním pracuje s pojmy: 
počasí, podnebí, meteorologické jevy, 
oběh vzduchu v atmosféře. 
Vymezí, vyhledá a porovná na mapách 
různé podnebné pásy. 
Pozoruje, zaznamenává a vyhodnocuje 
počasí v místě svého bydliště. 
 
Seznámí se s rozložením vody na Zemi. 
Porozumí a vyhledá na mapách pojmy - 
oceán, moře, pohyby mořské vody, 
povrchové vody, podpovrchové vody, 
úmoří, povodí, rozvodí a bezodtokové 
oblasti. 
Vysvětlí význam hydrosféry pro přírodní 
a hospodářské složky. 
 
Popíše vznik půdy, její složení, půdní 
typy a druhy, jejich hospodářské využití 
rozumí pojmům - mateční hornina, 
humus, eroze půdy. 
Vysvětlí význam využití a ochrany půdy. 
 
Objasní uspořádání biosféry v závislosti 
na zeměpisné šířce a nadmořské výšce. 
Vymezí geografická, šířková pásma na 
Zemi a dovede je charakterizovat. 
Vysvětlí výšková geografická pásma. 
Seznámí se s vlivy člověka na přírodní 
prostředí. 
 
Ovládá základy praktické topografie a 
orientace v terénu. 
Využívá aktivně mapy, atlasy, cestovní 
průvodce, pracuje s internetem a 
s dalšími materiály k vyhledávání 
informací. 

Atmosféra  
vrstvy, význam troposféry, 
Meteorologické jevy, počasí, 
podnebí, podnebné pásy, 
proudění vzduchu - stálé 
větry 
 
 
 
 
Hydrosféra  
oceány a moře, vlastnosti a 
pohyby mořské vody 
Vodstvo na pevninách 
toky, jezera, bažiny a vodní 
nádrže, ledovce,  
podpovrchová voda 
 
 
Pedosféra   
vznik půdy, půdní typy, 
druhy, význam půdy a její 
ochrana 
 
 
Biosféra 
přírodní krajiny a jejich 
rozmístění 
charakteristika přírodních 
krajin- jejich význam pro 
člověka 
negativní vlivy člověka, jejich 
nápravy 
 
Praktická geografie 
Cvičení a pozorování 
v terénu v místní krajině 
Práce s orientačními body, 
přístroji, určování azimutu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MV – práce v realizačním 
týmu 
 
MKV – lidské vztahy 
 
 
OSV – komunikace, 
kooperace a kompetice, 
mezilidské vztahy, řešení 
problémů a rozhodovací 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ch  - vitamíny, suroviny, 
plyny 
F    - pohyb, parní stroj, 
vlastnosti látek     
 
 
 
 
VZ(TV) - orientace v terénu 
Z - práce s mapou  
M - měřítko, poměr, odhad 
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kartografickou 
terminologii. 

Aplikuje v praxi zásady bezpečného 
pohybu a pobytu v přírodě. 

Pohyb podle mapy 
odhad vzdáleností a výšek 
panoramatické náčrtky 
schematické náčrtky 
 pochodové osy 
ochrana člověka při ohrožení 
zdraví a života 
chování a jednání při 
nebezpečí 

dovednosti 
 

 
Stupeň druhý, období třetí, ročník sedmý 

 

Očekávané výstupy 
z RVP ZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Rozlišuje zásadní 
přírodní a 
společenské atributy 
jako kritéria pro 
vymezení, 
ohraničení a 
lokalizaci světových 
regionů. 
 
Lokalizuje na 
mapách hlavní 
světové 
makroregiony podle 
zvolených kritérií, 
srovnává jejich 
postavení, rozvojová 
jádra a periferní 
zóny. 
 
Srovnává a hodnotí 
polohu, rozlohu, 
přírodní, kulturní, 
společenské, 
politické a 

Seřadí světadíly podle rozlohy. 
Popíše polohu světadílu. 
Popíše členitost pobřeží. 
Najde na mapě významné tvary reliéfu. 
Vyhledá řeky a jezera, přiřadí úmoří. 
Určí podnebné pásy. 
Najde na mapě místa s nejvyššími a 
nejnižšími podnebnými hodnotami. 
Vyjmenuje vegetační pásy. 
Vyhledá a uvede významné rostliny, 
živočichy vegetačních pásů. 
Vyhledá a uvede hospodářsky 
významné organizmy světadílu. 
Ukáže na mapě hlavní naleziště 
nerostných surovin. 
Vyhledá základní údaje o obyvatelstvu 
(počet, hustotu, původ, rozmístění). 
Rozdělí světadíl na regiony, srovná 
lidnatost, hospodářskou úroveň regionů. 
Vyjmenuje a na mapě ukáže státy 
regionů, jejich hlavní města. 
Charakterizuje státy z přírodních a 
hospodářských hledisek. 
 

Zeměpis světadílů   
Afrika 
Austrálie 
Amerika 
poloha, rozloha, členitost 
pobřeží 
povrch 
vodstvo 
podnebí 
přírodní krajiny-rostlinstvo a 
živočišstvo 
obyvatelstvo 
nerostné suroviny 
zemědělství a průmysl 
regiony 
charakteristika států 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSV – rozvoj schopností 
poznávání 
 
EGS – Evropa a svět nás 
zajímá, objevujeme 
Evropu a svět 
 
EV – ekosystémy, lidské 
aktivity a problémy 
životního prostředí, vztah 
člověka k prostředí  
 
VDO – občan, občanská 
společnost a stát, formy 
participace občanů 
v politickém životě, 
principy demokracie jako 
formy vlády a způsobu 
rozhodování 
 
MKV - lidské vztahy, 
kulturní diferenciace, 
etnický původ, 
multikulturalita, princip 

D- objevné cesty a 
dobývání pólů  
 
F - teplota, proudění, tlak 
 
Ch - ropa, ropné produkty, 
vliv na oceány   
 
OV - moře – zdroj výživy 
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hospodářské 
poměry, zvláštnosti 
a podobnosti 
vybraných světových 
makroregionů, tj. 
světadílů, oceánů a 
jejich částí a 
vybraných 
(modelových) států. 
 
Zvažuje, jaké změny 
ve vybraných 
světových regionech 
nastaly, nastávají, 
mohou nastat a co je 
příčinou zásadních 
změn v nich. 

Určí geografickou polohu jednotlivých 
oceánů a polárních oblastí. 
Uvede význam Arktidy a Antarktidy, 
seznámí s jejich globálními problémy. 
Posoudí význam mezinárodní, politické 
a vědecké spolupráce při výzkumu a 
využití polárních oblastí. 
Porovná rozlohu jednotlivých oceánů a 
popíše typické znaky jejich přírodních 
poměrů. 
Charakterizuje význam a hospodářské 
využití oceánů a seznamuje se s jejich 
ekologickou problematikou. 

Zeměpis oceánů  
a polárních oblastí 
Antarktida a Arktida 
Severní ledový oceán 
Atlantický oceán 
Tichý oceán a Oceánie 
Indický oceán 
 

sociálního smíru a 
solidarity 
 
MV – kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení, interpretace 
vztahu mediálních sdělení 
a reality 

 
Stupeň druhý, období třetí, ročník osmý 

 

Očekávané výstupy 
z RVP ZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Rozlišuje zásadní 
přírodní a 
společenské atributy 
jako kritéria pro 
vymezení, 
ohraničení a 
lokalizaci světových 
regionů. 
 
Lokalizuje na 
mapách hlavní 
světové 
makroregiony podle 
zvolených kritérií, 
srovnává jejich 
postavení, rozvojová 

Zjistí rozlohu největšího světadílu. 
Vyhledá krajní body pevniny. 
Popíše členitost pobřeží kontinentu. 
Najde na mapě významné tvary reliéfu. 
Vyhledá řeky, jezera, další vodní plochy. 
Určí úmoří, bezodtokové oblasti. 
Vyjmenuje podnebné pásy, vysvětlí 
pojem monzun, uvede oblast monzunem 
nejvíc ovlivňovanou. 
Vyjmenuje vegetační pásy, uvede 
typické rostliny a živočichy každého 
pásu. 
Zjistí základní údaje o obyvatelstvu 
porovná počet obyvatel Číny a Indie 
s ostatními asijskými státy. 
Uvede nejrozšířenější náboženství a 

Zeměpis světadílů 
Asie – největší světadíl 
poloha, rozloha, členitost 
pobřeží 
povrch  
vodstvo 
podnebí 
vegetace 
obyvatelstvo 
nerostné suroviny 
průmysl 
zemědělství 
regiony Asie 
státy  
Rusko 
 

OSV – rozvoj schopností 
poznávání 
 
EGS – Evropa a svět nás 
zajímá, objevujeme 
Evropu a svět 
 
EV – ekosystémy, lidské 
aktivity a problémy 
životního prostředí, vztah 
člověka k prostředí  
 
VDO – občan, občanská 
společnost a stát, formy 
participace občanů 
v politickém životě, 

 
 

PP - lidská  populace, rasy, 
vliv osídlení na krajinu, 
produkty rostlinné a 
živočišné výroby, suroviny 
pro textilní a potravinářský 
průmysl, civilizační 
choroby, výživa 
 
 
 
 
 
D  - vývoj osídlení 
kontinentu, urbanizace, 
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jádra a periferní 
zóny. 
 
Srovnává a hodnotí 
polohu, rozlohu, 
přírodní, kulturní, 
společenské, 
politické a 
hospodářské 
poměry, zvláštnosti 
a podobnosti 
vybraných světových 
makroregionů, tj. 
světadílů, oceánů a 
jejich částí a 
vybraných 
(modelových) států. 
 
Zvažuje, jaké změny 
ve vybraných 
světových regionech 
nastaly, nastávají, 
mohou nastat a co je 
příčinou zásadních 
změn v nich. 
 

hlavní jazykové skupiny. 
Vyhledá na mapě významná naleziště 
nerostných surovin. 
Uvede významné hospodářsky 
pěstované rostliny. 
Vyhledá hlavní průmyslové oblasti. 
Vymezí oblasti Asie. 
Uvede, které státy do oblasti patří. 
Sestaví charakteristiku států z hlediska 
přírodních a hospodářských podmínek. 
 
Určí hranici mezi Evropou a Asií. 
Vyhledá krajní body Evropy. 
Zjistí polohu, rozlohu a členitost pobřeží. 
Evropy a porovná s ostatními světadíly 
Objasní vývoj povrchu.      
Vyhledá povrchové útvary, provede 
jejich lokalizaci. 
Určí evropské veletoky a významné 
řeky, jezera, průplavy, ledovce. 
Zjistí úmoří a bezodtoké oblasti Evropy. 
Vyhledá podnebné pásy a porovná 
klimatické podmínky v těchto pásech. 
Vyjmenuje hlavní vegetační pásy, uvede 
typické zástupce flóry a fauny. 
Zjistí ložiska nerostných surovin. 
Určí hlavní hospodářské plodiny. 
Vyjmenuje průmyslové oblasti Evropy. 
Vyhledá základní údaje o obyvatelstvu.   
Vyjmenuje hlavní jazykové skupiny. 
Charakterizuje dopravu v Evropě. 
Na mapě vyhledá hlavní turistická centra 
Evropy, uvede evropské mezinárodní 
integrace. 
Ukáže na mapě všechny evropské státy 
a jejich hlavní města. 
Na základě znalostí a zkušeností 
charakterizuje přírodní a hospodářské 
podmínky evropských států. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evropa 
poloha, rozloha, členitost 
pobřeží 
povrch 
podnebí 
přírodní krajiny 
nerostné suroviny 
zemědělství 
průmysl 
obyvatelstvo 
doprava 
cestovní ruch 
regiony Evropy 
charakteristika států 
v regionech se zaměřením 
na střední Evropu – naše 
sousedy 
 

principy demokracie jako 
formy vlády a způsobu 
rozhodování 
 
MKV - lidské vztahy, 
kulturní diferenciace, 
etnický původ, 
multikulturalita, princip 
sociálního smíru a 
solidarity 
 
MV – kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení, interpretace 
vztahu mediálních sdělení 
a reality 
 
 
 

průmyslová revoluce, 
objevné plavby, obchod, 
vzdělanost, objevy 
 
VO - lidská práva, význam 
vzdělání, zdravý životní 
styl, rozdílnost podmínek 
života (bohatství, chudoba) 
 
ČJ- Jazyky –druhy písma, 
pozdravy v cizích jazycích, 
jazykové rodiny 
 
M  - rozbor grafů, 
kartogramů, porovnání 
hodnot, průměrné hodnoty 
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Stupeň druhý, období třetí, ročník devátý 

 

Očekávané výstupy 
z RVP ZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Vymezí a lokalizuje 
místní oblast 
(region) podle 
bydliště nebo školy. 
 
Zhodnotí přírodní, 
hospodářské a 
kulturní poměry 
místního regionu, 
možnosti dalšího 
rozvoje, přiměřeně 
analyzuje vazby 
místního regionu 
k vyšším územním 
celkům. 
 
Zhodnotí polohu, 
přírodní poměry a 
zdroje České 
republiky 
v evropském a 
světovém kontextu. 
 
Lokalizuje na 
mapách jednotlivé 
kraje České 
republiky a hlavní 
jádrové a periferní 
oblasti z hlediska 
osídlení a 
hospodářských 
aktivit. 
 

Určí absolutní geografickou polohu ČR 
Vyhodnotí relativní geografickou polohu. 
Porovná rozlohu ČR s rozlohou 
sousedních států. 
Popíše prostřednictvím obecně 
zeměpisných a tematických map vývoj 
reliéfu. 
Určí a vyhledá horopisné celky. 
Charakterizuje podnebí, vodstvo, půdy, 
faunu a floru. 
Zhodnotí stav ŽP, vymezí NP a CHKO. 
 
Vyhledá, popíše a zdůvodní rozdíly 
v soustředění obyvatelstva ČR. 
Vyhledá na mapách největší a 
nejvýznamnější sídla v ČR a určí jejich 
lokalizační faktory. 
Srovná ukazatele o obyvatelstvu ČR se 
sousedními státy. 
Vyhledá aktuální demografické údaje o 
své obci, zpracovává je. 
Vyhodnocuje údaje a vytváří prognózu 
dalšího vývoje. 
 
Porovnává rozmístění hospodářských 
aktivit ČR. 
Charakterizuje hospodářství ČR po 
jednotlivých oblastech: průmysl, 
zemědělství, doprava a spoje, služby, 
cestovní ruch, zahraniční obchod. 
Zhodnotí postavení své obce v rámci 
hospodářství ČR. 
 

Česká republika 
Přírodní podmínky ČR 
Absolutní a relativní 
geografická poloha 
Rozloha 
Povrch a jeho členitost 
Podnebí 
Vodstvo 
Půdy 
Rostlinstvo a živočišstvo 
Ochrana přírody a ŽP  
 
Obyvatelstvo a sídla ČR 
Rozmístění obyvatelstva 
Sídelní poměry ČR 
Rozdělení obyvatel podle 
demografických údajů 
Srovnávání údajů 
 
 
 
 
 
 
Ekonomika ČR 
Rozmístění a úroveň 
hospodářských činností ČR 
Primární sféra 
Sekundární sféra 
Terciární sféra 
 
 
 

OSV – rozvoj schopností 
poznávání, seberegulace 
a sebeorganizace, 
kreativita, poznávání lidí 
  
VDO – občan, občanská 
společnost a stát, formy 
participace občanů 
v politickém životě, 
principy demokracie jako 
formy vlády a způsobu 
rozhodování 
 
MV – kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení, interpretace 
vztahu mediálních sdělení 
a reality, tvorba 
mediálního sdělení 
 
 
EV – ekosystémy, lidské 
aktivity a problémy 
životního prostředí, vztah 
člověka k prostředí  
 
EGS – jsme Evropané 
 
 
 
 
 
 

PP - geologická stavba 
 
M - porovnání číselných 
údajů 
 
F - atmosférické prvky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PP - vliv osídlení na krajinu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PP – obživa obyvatelstva, 
fosilní paliva, suroviny pro 
textilní a potravinářský 
průmysl 
 
CH - chemický průmysl, 



256 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uvádí příklady účasti 
a působnosti české 
republiky 
ve světových 
mezinárodních a 
nadnárodních 
institucích, 
organizacích a 
integracích států. 
 
 
Posoudí prostorovou 
organizaci světové 
populace, její 
rozložení, struktura, 
růst, pohyby a 
dynamiku růstu a 
pohybů, zhodnotí 
mozaiku 
multikulturního 
světa. 
 
Srovnává státy světa 
a zájmové integrace 
států světa 
na základě 
podobných a 
odlišných znaků. 
 
Posoudí, jak přírodní 

 
Lokalizuje na mapách administrativní 
celky a regiony v ČR. 
Charakterizuje přírodní podmínky, 
hospodářství, zvláštnosti, kulturní a 
historické zajímavosti regionů a 
porovnává jejich hospodářskou funkci a 
vyspělost. 
Lokalizuje a charakterizuje významná 
sídla regionů.       
 
Zjistí historii a statistické údaje vztahující 
se k obci. 
Popíše a posoudí regionální zvláštnosti, 
typické znaky přírody, osídlení, 
hospodářství a kultury místního regionu 
a porovná s ostatními regiony. 
Pracuje aktivně s turistickou mapou 
místního regionu a plánem obce. 
 
Určí znaky státu a vysvětlí pojem 
svrchovanost. 
Rozdělí státy podle polohy, rozlohy a 
lidnatost. 
Uvede druhy státních hranic a hlediska 
jejich rozlišení. 
Určí politické formy států, provede jejich 
lokalizaci. 
Vyhledá státy nezávislé, závislá území, 
unitární a federativní státy, vysvětlí 
rozdíly. 
Uvede typy politické moci a způsoby 
jejího uplatnění. 
Rozdělí státy světa podle stupně 
ekonomického rozvoje. 
Vymezí mezinárodní integrace ve 
vztahu k ČR, zhodnotí jejich význam 
Vyhledá ohniska neklidu ve světě. 
Vypočítá přírůstek obyvatelstva. 

 
Administrativní členění ČR 
Kraje ČR 
Přírodní podmínky 
Socioekonomické podmínky 
Význam krajů 
Zajímavosti 
 
 
 
 
Region kde žiji 
Kraj Praha 
Město Praha 
 
 
 
 
 
 
Politický zeměpis 
Svrchovanost států 
Státy podle polohy, rozlohy a 
lidnatosti 
Státní hranice 
Státní zřízení 
Správní členění 
Formy a způsoby vlády 
Stupeň ekonomického 
rozvoje států světa 
Mezinárodní integrace 
Ohniska konfliktů ve světě 
Nové státy na mapě světa 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

petrochemie 
 
F   - elektrická energie 
 
 
D - historické památky 
 
ČJ - významné osobnosti 
 
M - práce s daty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M - zpracování statistických 
údajů 
OV - státní zřízení, forma 
vlády, náboženství, řešení 
konfliktů 
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podmínky souvisí 
s funkcí lidského 
sídla, pojmenuje 
obecné základní 
geografické znaky 
sídel. 
 
Zhodnotí přiměřeně 
strukturu, složky a 
funkce světového 
hospodářství, 
lokalizuje na mapách 
hlavní světové 
surovinové a 
energetické zdroje. 
 
Srovnává 
předpoklady a hlavní 
faktory pro územní 
rozmístění 
hospodářských 
aktivit.. 
 
Lokalizuje na 
mapách jednotlivých 
světadílů hlavní 
aktuální geopolitické 
změny a politické 
zájmy v konkrétních 
světových 
regionech. 
Porovnává různé 
krajiny jako součást 
pevninské části 
krajinné sféry, 
rozlišuje na 
konkrétních 
příkladech specifické 
znaky a funkce 

Zjistí příklady států s velkým a malým 
přírůstkem obyvatelstva, zdůvodní 
rozdíly. 
Porovná rozmístění obyvatelstva 
Vysvětlí pojmy migrace, imigrace, 
emigrace. 
Rozdělí obyvatelstvo podle ras, jazyků a 
náboženství. 
Rozdělí obyvatelstvo podle věku, 
pohlaví a ekonomické aktivity. 
Porovná venkovská a městská sídla 
stanoví jejich význam. 
Vysvětlí pojmy urbanizace, aglomerace, 
konurbace a megalopole. 
Chápe územní strukturu měst a 
objasní její úlohu. 
 
Rozliší hlavní oblasti socioekonomické 
sféry. 
Popíše různé typy zemědělství. 
Zařadí do podnebních pásů pěstování 
zemědělských plodin a chov 
hospodářských zvířat.  
Zhodnotí význam rostlinné a živočišné 
výroby v různých částech světa. 
Vyhledá hlavní rybolovné oblasti. 
Určí oblasti lesů. 
Vymezí hlavní oblasti těžby nerostných 
surovin. 
Vyjmenuje hlavní průmyslová odvětví 
těžkého a spotřebního průmyslu. 
Určí druhy dopravy, porovná jejich 
význam. 
Zhodnotí význam služeb pro 
obyvatelstvo a vyhledá hlavní oblasti 
cestovního ruchu. 
Uvede centra světového obchodu a 
hlavní ekonomické organizace světa. 
 

 
Obyvatelstvo a sídla 
Počet obyvatelstva světa, 
růst 
Rozmístění obyvatelstva 
Migrace 
Rasy, národy, jazyky 
Náboženství 
Struktura obyvatelstva 
Sídla-proces urbanizace 
Územní struktura měst 
 
 
 
 
 
 
Světové hospodářství 
Ekonomické sféry 
Zemědělství 
Rostlinná a živočišná výroba 
Rybolov a lesní hospodářství 
Těžba nerostných surovin 
Rozdělení průmyslu 
Rozdělení a úloha dopravy a 
spojů 
Služby obyvatelstvu 
Cestovní ruch 
Mezinárodní obchod a 
ekonomické organizace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
D - vznik měst  
 
OV - populační exploze 
 
M - práce s grafy a 
kartogramy 
 
OV  - lidská práva, práva 
dítěte, demokracie 
 
PP   - podmínky života,  
lidské rasy, vliv osídlení na 
krajinu 
 
D    - vývoj činnosti lidstva, 
 vývoj zemědělství 
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krajin. 
Uvádí konkrétní 
příklady přírodních a 
kulturních krajinných 
složek a prvků, 
prostorové 
rozmístění hlavních 
ekosystémů (biomů). 

 
Uvádí na vybraných 
příkladech závažné 
důsledky a rizika 
přírodních a 
společenských vlivů 
na životní prostředí. 

 
Objasní pojem krajina.  
Vysvětlí pojem přírodní krajina, uvede 
vnitřní a vnější činitele utvářející krajinu. 
Uvede lidské činnosti, které 
nejvýznamněji přetváří krajinu. 
Zhodnotí dodržování zásad ochrany 
přírody a ŽP. 
Porozumí pojmům ekologie, a trvale 
udržitelný rozvoj. 

 
Krajina a životní prostředí 
Přírodní a kulturní krajina 
ŽP lidské společnosti 
Globální problémy lidstva 
znečištění oceánů, atmosféry 
ničení tropických lesů 
přelidnění a hlad 
válečné konflikty 

CH – chemizace 
zemědělství, chemický 
průmysl, výfukové plyny 
 
VO - bezpečnost dopravy 
 
M - rozbor grafů, 
kartogramů 

 
 

5.7.  Umění a kultura 
 

5.7.1.  Charakteristika vzdělávací oblasti 
 

Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence – 
umění a kulturu. Kulturu, jako procesy i výsledky duchovní činnosti, umožňující chápat kontinuitu proměn historické zkušenosti, v níž dochází k socializaci 
jedince a jeho projekci do společenské existence, i jako neoddělitelnou součást každodenního života (kultura chování, oblékání, cestování, práce). Umění, 
jako proces specifického poznání a dorozumívání, v němž vznikají informace o vnějším a vnitřním světě a jeho vzájemné provázanosti, které nelze formulovat 
a sdělovat jinými než uměleckými prostředky. 

Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké osvojování světa, tj. osvojování s estetickým účinkem. V procesu uměleckého osvojování světa dochází k 
rozvíjení specifického cítění, tvořivosti, vnímavosti jedince k uměleckému dílu a jeho prostřednictvím k sobě samému i k okolnímu světu. Součástí tohoto 
procesu je hledání a nalézání vazeb mezi druhy umění na základě společných témat, schopnosti vcítit se do kulturních potřeb ostatních lidí a jimi vytvořených 
hodnot a přistupovat k nim s vědomím osobní účasti. V tvořivých činnostech jsou rozvíjeny schopnosti nonverbálního vyjadřování prostřednictvím tónu a 
zvuku, linie, bodu, tvaru, barvy, gesta, mimiky atp. 

V etapě základního vzdělávání je oblast Umění a kultura zastoupena vzdělávacími obory Hudební výchova a Výtvarná výchova. Vzdělávací oblast lze 
rozšířit o doplňující vzdělávací obor Dramatická výchova, který je možno na úrovni školního vzdělávacího programu realizovat formou samostatného 
vyučovacího předmětu, projektu, kurzu apod. Na 1. stupni základního vzdělávání se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky a s 
jazykem hudebního a výtvarného umění, ale také umění dramatického a literárního. S nimi se učí tvořivě pracovat, užívat je jako prostředků pro 
sebevyjádření. Poznávají zákonitosti tvorby, seznamují se s vybranými uměleckými díly, učí se je vzhledem ke svým zkušenostem  chápat a výpovědi 
sdělované uměleckým dílem rozpoznávat a interpretovat. 
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S přechodem na 2. stupeň základního vzdělávání se otevírá cesta širšímu nazírání na kulturu a umění. Připomínají se historické souvislosti a 
společenské kontexty ovlivňující umění a kulturu. Inspirací k činnostem se stávají také díla literární a dramatická (divadlo, film), tvorba multimediální i samotné 
znakové systémy. Nalézání vztahů mezi jednotlivými druhy umění a uplatňování různorodosti výrazových prostředků při hledání variant řešení společně 
zvolených témat umožňují projekty. Ty otevírají společný prostor pro získání dovedností a poznatků překračujících rámec jednotlivých oborů a přispívají tak k 
osobitějšímu a originálnějšímu sebevyjádření i hlubšímu porozumění uměleckému dílu. 

Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu 
umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného prostředku komunikace. V etapě základního vzdělávání se tyto hudební činnosti 
stávají v rovině produkce, recepce a reflexe obsahovými doménami hudební výchovy. 

Hudební činnosti jako činnosti vzájemně se propojující, ovlivňující a doplňující rozvíjejí ve svém komplexu celkovou osobnost žáka, především však 
vedou k rozvoji jeho hudebnosti – jeho hudebních schopností, jež se následně projevují individuálními hudebními dovednostmi – sluchovými, rytmickými, 
pěveckými, intonačními, instrumentálními, hudebně pohybovými, hudebně tvořivými a poslechovými. 

Prostřednictvím těchto činností žák může uplatnit svůj individuální hlasový potenciál při sólovém, skupinovém i sborovém zpěvu, své individuální 
instrumentální dovednosti při souborové hře a doprovodu zpěvního projevu, své pohybové dovednosti při tanci a pohybovém doprovodu hudby a v neposlední 
řadě je mu dána příležitost „interpretovat“ hudbu podle svého individuálního zájmu a zaměření. 

Obsahem Vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého i mluvního projevu v souvislosti s uplatňováním a posilováním 
správných pěveckých návyků. 

Obsahem Instrumentálních činností je hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební reprodukci i produkci. 
Obsahem Hudebně pohybových činností je ztvárňování hudby a reagování na ni pomocí pohybu, tance a gest. 
Obsahem Poslechových činností je aktivní vnímání (percepce) znějící hudby, při níž žák poznává hudbu ve všech jejích žánrových, stylových i funkčních 

podobách, učí se hudbu analyzovat a interpretovat. 
Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání lidské existence. 

Tvořivý přístup k práci s nimi při tvorbě, vnímání a interpretaci vychází zejména z porovnávání dosavadní a aktuální zkušenosti žáka a umožňuje mu 
uplatňovat osobně jedinečné pocity a prožitky. 

Výtvarná výchova přistupuje k vizuálně obraznému vyjádření (a to jak samostatně vytvořenému, tak přejatému) nikoliv jako k pouhému přenosu reality, 
ale jako k prostředku, který se podílí na způsobu jejího přijímání a zapojování do procesu komunikace. 

V etapě základního vzdělávání je výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech - tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a 
uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost, fantazii, intuici a invenci. K jejich realizaci nabízí výtvarná výchova vizuálně obrazné 
prostředky (dále jen prostředky) nejen tradiční a ověřené, ale i nově vznikající v současném výtvarném umění a v obrazových médiích. Tvůrčími činnostmi 
(rozvíjením smyslové citlivosti, uplatňováním subjektivity a ověřováním komunikačních účinků) založenými na experimentování je žák veden k odvaze a chuti 
uplatnit osobně jedinečné pocity a prožitky a zapojit se na své odpovídající úrovni do procesu tvorby a komunikace. 

Obsahem Rozvíjení smyslové citlivosti jsou činnosti, které umožňují žákovi rozvíjet schopnost rozeznávat podíl jednotlivých smyslů na vnímání reality a 
uvědomovat si vliv této zkušenosti na výběr  a uplatnění vhodných prostředků pro její vyjádření. 

Obsahem Uplatňování subjektivity jsou činnosti, které vedou žáka k uvědomování si a uplatňování vlastních zkušeností při tvorbě, vnímání a interpretaci 
vizuálně obrazných vyjádření. 

Obsahem Ověřování komunikačních účinků jsou činnosti, které umožňují žákovi utváření obsahu vizuálně obrazných vyjádření v procesu komunikace a 
hledání nových i neobvyklých možností pro uplatnění výsledků vlastní tvorby, děl výtvarného umění i děl dalších obrazových médií. 
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5.7.2. Cílové zaměření vzdělávací oblasti: 
 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: 
• pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako svébytného prostředku komunikace 
• chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti lidské existence; k učení se prostřednictvím vlastní tvorby 

opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování projevů a potřeb a k utváření 
hierarchie hodnot 

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

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

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

 

5.7.3.  Hudební výchova 
 

5.7.3.1. Charakteristika vyučovacího předmětu –  1. stupeň 
 
Obsahové, organizační a časové vymezení 
Vyučovací  předmět Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 1. až 5. ročníku: 

v 1. až 5. ročníku  – 1 hodina týdně 
 

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Hudební výchova se realizuje ve vzdělávacím oboru Umění a kultura a vzdělávací obsah je rozdělen do čtyř oblastí: 
- vokální činnost –  

práce s hlasem, kultivace pěveckého i mluveného projevu 
- instrumentální činnost –  

hra na hudební nástroje a jejich využití při reprodukci a produkci 
- hudebně pohybová činnost – 

ztvárnění hudby pohybem, tancem, gesty 
- poslechová činnost –  

aktivní vnímání hudby, poznávání žánrů, stylů a podob 
 
Formy realizace 
Žáci pracují ve třídě nebo v hudební učebně s využíváním audiovizuální techniky, za pomoci různých forem s využitím vyučovacích pomůcek. 
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Strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 
• výklad 
• poznávání 
• skupinová práce 
• sebehodnocení 

 
Klíčové kompetence žáka 
Kompetence k učení   

Učitel 
- vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky 
- umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

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

 
Kompetence k řešení problémů  

Učitel 
- sleduje při hodině pokrok všech žáků  
- vede žáky k vzájemnému naslouchání 

 
Žák 

- rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby 
- rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální 

 
Kompetence komunikativní 

 Učitel 
- zajímá se o náměty, názory, zkušenosti žáků 
- vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky 

Žák 
- rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem 
- reaguje pohybem na znějící hudbu,  
- pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie 

       
Kompetence sociální a personální  

Učitel 
- vede žáky k vzájemnému naslouchání 
- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

Žák 
- žáci jsou vedeni ke kritickému usuzování a posuzování žánrů a stylů hudby 
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Kompetence občanská  
Učitel 

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

- nad obsahy hudebních děl 
 

Kompetence pracovní  
Učitel  

- sleduje při hodině pokrok všech žáků 
- vede žáky k používání obecně známých termínů, znaků a symbolů 
-     vede žáky k užívání různých nástrojů a vybavení 

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

 
5.7.3.2. Učební osnovy – Hudební výchova – 1. stupeň 
 
Stupeň první, období první, ročník první 
 

Očekávané výstupy 
z RVP ZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Zpívá na základě svých 
dispozic intonačně čistě 
a rytmicky přesně 
v jednohlase. 
 
Rytmizuje a melodizuje 
jednoduché texty,  
improvizuje v rámci 
nejjednodušších 
hudebních 
forem. 
 
Využívá jednoduché 
hudební nástroje k 
doprovodné h�e 
 

Dbá na správné dýchání a držení těla. 
Provádí hlasová a dechová cvičení. 
Zřetelně vyslovuje. 
Zná význam not. 
Rozlišuje tón, zvuk, hlas mluvený a 
zpěvní. 
Umí vytleskat rytmus podle vzoru. 
Rozlišuje krátké a dlouhé tóny. 
 
Učí se používat dětské hudební nástroje 
k rytmickým cvičením a hudebnímu 
doprovodu. 
Pozná a umí pojmenovat klavír, kytaru, 
flétnu, dřívka, triangl, hůlky, bubínek. 
 
 

Vokální činnosti 
-pěvecký a mluvní projev 
(pěvecké dovednosti, 
hlasová hygiena) 
-hudební rytmus (realizace 
písní ve 2/4 taktu) 
-dvojhlas (lidový dvojhlas) 
 
 
Instrumentální činnosti 
-hra na hudební nástroje 
(reprodukce motivů, témat, 
jednoduchých skladbiček 
pomocí nástrojů z Orfeova 
instrumentáře, zobcových 
fléten) 

OSV – rozvoj schopností 
poznávání, 
psychohygiena, 
mezilidské vztahy, 
komunikace, kooperace a 
kompetice, kreativita 
 
EGS – Evropa a svět nás 
zajímá (poznávání 
evropské hudby) 
 
MKV - kulturní diference, 
lidské vztahy, etnický 
původ (hudba etnických 
skupin) 
 

TV - držení těla 
 
ČJ – literatura - výslovnost, 
artikulace, čtení textu 
s porozuměním 
 
TV – rozvíjení motoriky, 
koordinace pohybů 
 
TV – rozvíjení motoriky, 
koordinace pohybů 
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Reaguje pohybem na 
znějící hudbu, pohybem 
vyjadřuje metrum, 
tempo, dynamiku, směr 
Melodie. 
 
Rozlišuje jednotlivé 
kvality tónů, rozpozná 

výrazné tempové a 
dynamické změny 
v proudu znějící hudby. 
 
Rozpozná v proudu 
znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší 
hudbu vokální, 
instrumentální a vokálně 

instrumentální. 

 
 
 
Provádí hudebně pohybovou činnost 
(držení těla, chůze, jednoduché taneční 
hry, pochod). 
 
 
 
 
Pozná a naučí se vybrané vánoční 
koledy. 
Pozná vybrané hudební nástroje (viz 
hudební nástroje) podle zvuku. 
Seznámí se s varhanní hudbou. 
Pozná hymnu ČR a rozumí smyslu 
textu. 

-rytmizace, hudební hry 
(ozvěna) 
 
Hudebně pohybové činnosti 
-taktování, pohybový 
doprovod znějící hudby  2/4 
takt) 
-pohybové vyjádření hudby 
(pohybová improvizace) 
 
Poslechové činnosti 
-kvality tónů 
-hudba vokální, 
instrumentální, vokálně 
instrumentální, lidský hlas, 
hudební nástroj 
-hudební styly (hudba 
pochodová, taneční, 
ukolébavka, …) 

EV – základní podmínky 
života, vztah člověka k 
prostředí (hudba – rámus) 
 
MV – vnímání autora 
mediálních sdělení 
 

 
Stupeň první, období první, ročník druhý 
 

Očekávané výstupy 

z RVP ZV: 

Žák: 

Dílčí výstupy: 

 

Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 

průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, rozšiřující 

učivo: 

Zpívá na základě svých 
dispozic intonačně čistě 
a rytmicky přesně 
v jednohlase. 
 
Rytmizuje a melodizuje 
jednoduché texty,  
improvizuje v rámci 
nejjednodušších 
hudebních 
forem. 
 
Využívá jednoduché 
hudební nástroje k 

Rozlišuje rytmus pomalý a rychlý, 
melodii stoupavou a klesavou, 
zeslabování a zesilování. 
Umí vytleskat rytmus podle říkadel a 
písní. 
Zná pojmy notová osnova, noty, 
houslový klíč. 
Rozlišuje noty, pomlky, takty. 
Umí doplnit zpěv hrou na jednoduché 
hudební nástroje. 
Umí zazpívat vybrané vánoční koledy. 
 
Pozná a rozlišuje hudební nástroje 
podle zvuku – klavír, trubka, housle, 

Vokální činnosti 
-pěvecký a mluvní projev 
(pěvecké dovednosti, 
hlasová hygiena, dynamicky 
odlišný zpěv, rozšiřování 
hlasového rozsahu) 
-hudební rytmus (realizace 
písní ve 2/4 a 3/4 taktu) 
-dvojhlas (lidový dvojhlas, 
kánon) 
 
 
Instrumentální činnosti 
-hra na hudební nástroje 

MV – vnímání autora 
mediálních sdělení 
(uplatnění výrazových 
prostředků v hudbě a 
tanci) 
 
MKV – lidské vztahy, 
kulturní diference 
 
OSV – rozvoj schopností 
poznávání, 
psychohygiena, 
mezilidské vztahy, 
komunikace, kooperace a 

TV - držení těla 
 
ČJ – literatura - výslovnost, 
artikulace, čtení textu 
s porozuměním 
 
TV – rozvíjení motoriky, 
koordinace pohybů 
 
TV – rozvíjení motoriky, 
koordinace pohybů 
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doprovodné h�e 
 
Reaguje pohybem na 
znějící hudbu, pohybem 
vyjadřuje metrum, 
tempo, dynamiku, směr 
Melodie. 
 
Rozlišuje jednotlivé 
kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a 
dynamické změny 
v proudu znějící hudby. 
 
Rozpozná v proudu 
znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší 
hudbu vokální, 
instrumentální a 
vokálně instrumentální. 

pikola. 
Umí užívat dětské hudební nástroje. 
 
 
 
 
 
 
 
Umí se pohybovat podle daného rytmu, 
při tanci tleskat a do pochodu bubnovat. 
Umí pohybově vyjádřit hudbu, zpěv 
s tancem. 
 
 
 
Rozlišuje umělou a lidovou píseň 
seznámí se s vybranými skladbami 
klasiků. 
 

(reprodukce motivů, témat, 
jednoduchých skladbiček 
pomocí nástrojů z Orfeova 
instrumentáře, zobcových 
fléten) 
-rytmizace, hudební hry 
(otázka – odpověď), hudební 
improvizace 
 
Hudebně pohybové činnosti 
-taktování, pohybový 
doprovod znějící hudby  (2/4 
takt) 
-pohybové vyjádření hudby 
(pohybová improvizace) 
 
Poslechové činnosti 
-kvality tónů, vztahy mezi 
tóny (akord) 
-hudební výrazové 
prostředky, hudební prvky 
(pohyb melodie, rytmus) 
-hudba vokální, 
instrumentální, vokálně 
instrumentální, lidský hlas, 
hudební nástroj 
-hudební styly (hudba 
pochodová, taneční, 
ukolébavka) 

kompetice, kreativita 
 
EGS – jsme Evropané, 
objevujeme Evropu a svět 
 
EV – vztah člověka k 
prostředí 
 

 
Stupeň první, období první, ročník třetí 
 

Očekávané výstupy 
z RVP ZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Zpívá na základě svých 
dispozic intonačně čistě 
a rytmicky přesně 
v jednohlase. 

Umí vytleskat a taktovat dvoučtvrteční a 
tříčtvrteční takt. 
Umí pojmenovat notovou osnovu. 
Rozliší a přečte z notového zápisu takt 

Vokální činnosti 
-pěvecký a mluvní projev 
(pěvecké dovednosti, 
hlasová hygiena, dynamicky 

EGS - Evropa  a svět nás 
zajímá 
 
MV – vnímání autora 

TV - držení těla 
 
ČJ – literatura - výslovnost, 
artikulace, čtení textu 
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Rytmizuje a melodizuje 
jednoduché texty,  
improvizuje v rámci 
nejjednodušších 
hudebních 
forem. 
Využívá jednoduché 
hudební nástroje k 
doprovodné h�e 
 
Reaguje pohybem na 
znějící hudbu, pohybem 
vyjadřuje metrum, 
tempo, dynamiku, směr 
Melodie. 
 
Rozlišuje jednotlivé 
kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a 
dynamické změny 
v proudu znějící hudby. 
 
Rozpozná v proudu 
znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší 
hudbu vokální, 
instrumentální a 
vokálně instrumentální. 

dvoučtvrteční, tříčtvrteční. 
Rozlišuje a umí napsat notu celou, 
půlovou, čtvrťovou,  
Pozná stoupavou a klesavou melodii. 
Naučí se zpívat vybrané písně. 
Dbá na správné dýchání. 
 
Rozlišuje nástroje dechové, smyčcové, 
žesťové a umí uvést příklad. 
Umí doprovázet na rytmické nástroje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozliší rytmus valčíku a polky. 
Umí polkové a valčíkové kroky (chůze 
dvoudobá, třídobá). 
Umí pohybově vyjádřit hudbu. 
 
 
 
Pozná B. Smetanu a A. Dvořáka 
zná některá díla B. Smetany a  
A. Dvořáka. 
Poslechem rozezná hudební nástroje 
poslouchá vážnou hudbu, zábavnou, 
slavnostní. 

odlišný zpěv, rozšiřování 
hlasového rozsahu) 
-hudební rytmus (realizace 
písní ve 2/4 a 3/4 taktu) 
-dvojhlas  (lidový dvojhlas, 
kánon) 
 
Instrumentální činnosti 
-hra na hudební nástroje 
(reprodukce motivů, témat, 
jednoduchých skladbiček 
pomocí nástrojů z Orfeova 
instrumentáře, zobcových 
fléten) 
-rytmizace, hudební hry 
(otázka – odpověď), hudební 
improvizace 
 
Hudebně pohybové činnosti 
-taktování, pohybový 
doprovod znějící hudby  (2/4 
takt) 
-pohybové vyjádření hudby 
(pohybová improvizace) 
 
Poslechové činnosti 
-kvality tónů, vztahy mezi 
tóny (akord) 
-hudební výrazové 
prostředky, hudební prvky 
(pohyb melodie, rytmus) 
-hudba vokální, 
instrumentální, vokálně 
instrumentální, lidský hlas, 
hudební nástroj 
-hudební styly (hudba 
pochodová, taneční, 
ukolébavka) 

mediálních sdělení, 
kritické vnímání hudby 
 
MKV – lidské vztahy, 
kulturní diference 
 
OSV – rozvoj schopností 
poznávání, 
psychohygiena, 
mezilidské vztahy, 
komunikace, kooperace a 
kompetice, kreativita 
 
EV – vztah člověka k 
prostředí 
 

s porozuměním 
 
TV – rozvíjení motoriky, 
koordinace pohybů 
 
TV – rozvíjení motoriky, 
koordinace pohybů 
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Stupeň první, období druhé, ročník čtvrtý 
 

Očekávané výstupy 
z RVP ZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

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. 

 
Realizuje podle svých 
individuálních 
schopností a 
dovedností (zpěvem, 
hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) 
jednoduchou melodii či 
píseň zapsanou pomocí 
not. 
 
Využívá na základě 
svých hudebních 
schopností a 
dovedností jednoduché 
popřípadě složitější 
hudební nástroje k 
doprovodné hře i k 
reprodukci 
jednoduchých motivů 
skladeb a písní. 
 
Rozpozná hudební 
formu jednoduché písně 
či skladby. 
Vytváří v rámci svých 

Učí se další písně 
Dbá na správné dýchání 
Zná pojmy repetice, houslový klíč 
Umí napsat houslový klíč 
Rozlišuje délky not a umí je zapsat 
Pozná dynamická znaménka p, mf, f a  
umí je v písní použít  
Zná stupnici C dur (názvy not) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozlišuje nástroje dechové, smyčcové, 
klávesové, drnkací, bicí 
Doprovodí písně na rytmických 
nástrojích 
Rytmizace říkadel 
 
 
 
 
 
 

Vokální činnosti 
-pěvecký a mluvní projev 
(pěvecké dovednosti, 
hlasová hygiena) 
-hudební rytmus (realizace 
písní ve 2/4 taktu) 
-dvojhlas a vícehlas (kánon a 
lidový dvojhlas) 
(rozvíjení činností z 1. 
období) 
hudební rytmus (realizace 
písní ve 3/4  a 4/4  taktu) 
-dvojhlas a vícehlas 
(prodleva, dvojhlasé písně) 
-intonace a vokální 
improvizace (durové a 
mollové tóniny) 
-grafický záznam vokální 
hudby (čtení a zápis 
rytmického schématu písně, 
orientace v notovém 
záznamu) 
 
Instrumentální činnosti 
-hra na hudební nástroje 
(reprodukce motivů, témat, 
jednoduchých skladbiček 
pomocí nástrojů z Orfeova 
instrumentáře, zobcových 
fléten) 
-rytmizace, melodizace a 
stylizace, hudební 
improvizace  (tvorba 
hudebního doprovodu, 

EGS - Evropa  a svět nás 
zajímá 
 
MV – vnímání autora 
mediálních sdělení, 
kritické vnímání hudby 
 
MKV – lidské vztahy, 
kulturní diference, etnický 
původ 
 
OSV – rozvoj schopností 
poznávání, 
psychohygiena, 
mezilidské vztahy, 
komunikace, kooperace a 
kompetice, kreativita 
 
EV – vztah člověka k 
prostředí 
 
 

TV - správné držení těla 
 
VV – ilustrace 
 
ČJ - vypravování, nářečí 
 
ČJ  - lidové zvyky a tradice 
 
 
 
 
 
TV – taneční kroky, pochod 
 
 
VV  - Vánoce 
 
PČ  - vánoční výzdoba 
koncert vánoční hudby  
 
ČJ   - zpráva a oznámení 
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individuálních dispozic 
jednoduché předehry, 

mezihry a dohry 
a provádí elementární 
hudební improvizace. 
 
Rozpozná v proudu 
znějící hudby některé z 
užitých hudebních 
výrazových prostředků, 
upozorní na 
metrorytmické, 
tempové, dynamické i 
zřetelné harmonické 
změny. 
 
Ztvárňuje hudbu 
pohybem s využitím 
tanečních kroků, na 
základě individuálních 
schopností a 
dovedností vytváří 
pohybové improvizace. 
 

 
 
 
 
 
Umí pohybově vyjádřit hudbu, valčíkový 
krok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pamatuje si nejdůležitější údaje o  
B. Smetanovi 
Zná jména oper B. Smetany 
Zná názvy symfonických básní cyklu Má 
vlast 
Seznámí se s životem a dílem  
A. Dvořáka a L. Janáčka 
Poslouchá vybrané skladby 
Pozná písně ve dvoučtvrtečním a 
tříčtvrtečním taktu 
Pozná opakující se téma v poslouchané 
skladbě 
 

hudební hry) 
-grafický záznam melodie 
(rytmické schéma 
jednoduché skladby) 
 
Hudebně pohybové činnosti 
-taktování, pohybový 
doprovod znějící hudby  (3/4 
a 4/4 takt, valčík, menuet) 
-pohybové vyjádření hudby ( 
pantomima a pohybová 
improvizace) 
-orientace v prostoru 
(pamětné uchování 
tanečních pohybů) 
 
Poslechové činnosti 
-kvality tónů 
-vztahy mezi tóny 
-hudební výrazové 
prostředky a hudební prvky 
-hudba vokální, 
instrumentální, vokálně 
instrumentální, lidský hlas, 
hudební nástroj 
(rozvíjení činností z 1. 
období) 
-hudební styly a žánry 
(hudba pochodová, taneční, 
ukolébavka, …) 
-hudební formy (malá a velká 
písňová, rondo, variace) 
-interpretace hudby  

 
Stupeň první, období druhé, ročník pátý 
 

Očekávané výstupy 
z RVP ZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 
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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. 
 
Realizuje podle svých 
individuálních 
schopností a 
dovedností (zpěvem, 
hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) 
jednoduchou melodii či 
píseň zapsanou pomocí 
not. 
 
Využívá na základě 
svých hudebních 
schopností a 
dovedností jednoduché 
popřípadě složitější 
hudební nástroje k 
doprovodné hře i k 
reprodukci 
jednoduchých motivů 
skladeb a písní. 
 
Rozpozná hudební 
formu jednoduché písně 
či skladby. 
Vytváří v rámci svých 
individuálních dispozic 
jednoduché předehry, 
mezihry a dohry 
a provádí elementární 
hudební improvizace. 

Umí jednoduché dvojhlasé písně. 
Naučí se vybrané písně.  
Dbá na správné dýchání. 
Zná pojmy stupnice C dur, repetice, 
zesílení, zeslabení. 
Pozná basový klíč. 
Čte noty v rozsahu c1 – g2 v houslovém 
klíči. 
Umí provést rozbor zapsané písně – 
druh písně, notový zápis, takt, melodie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Umí taktovat čtyřčtvrteční takt. 
Pozná smyčcové nástroje – housle, 
violoncello, kontrabas, dechové nástroje 
– trubka, pozoun, lesní roh. 
Seznámí se s hudebními nástroji 
v symfonickém orchestru. 
Doprovodí písně na rytmické a 
melodické hudební nástroje. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vokální činnosti 
-pěvecký a mluvní projev 
(pěvecké dovednosti, 
hlasová hygiena) 
-hudební rytmus (realizace 
písní ve 2/4 taktu) 
-dvojhlas a vícehlas (kánon a 
lidový dvojhlas) 
(rozvíjení činností z 1. 
období) 
hudební rytmus (realizace 
písní ve 3/4  a 4/4  taktu) 
-dvojhlas a vícehlas 
(prodleva, dvojhlasé písně) 
-intonace a vokální 
improvizace (durové a 
mollové tóniny) 
-grafický záznam vokální 
hudby (čtení a zápis 
rytmického schématu písně, 
orientace v notovém 
záznamu) 
 
Instrumentální činnosti 
-hra na hudební nástroje 
(reprodukce motivů, témat, 
jednoduchých skladbiček 
pomocí nástrojů z Orfeova 
instrumentáře, zobcových 
fléten) 
-rytmizace, melodizace a 
stylizace, hudební 
improvizace (tvorba 
hudebního doprovodu, 
hudební hry) 
-grafický záznam melodie 
(rytmické schéma 
jednoduché skladby) 
 

MV - kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení, vnímání autora 
mediálních sdělení 
 
MKV - lidské vztahy, 
etnický původ 
 
EGS - Evropa  a svět nás 
zajímá 
 
OSV – rozvoj schopností 
poznávání, 
psychohygiena, 
mezilidské vztahy, 
komunikace, kooperace a 
kompetice, kreativita 
 
EV – vztah člověka k 
prostředí 
 

TV - správné držení těla 
 
VV – ilustrace 
 
ČJ - vypravování, nářečí 
 
ČJ  - lidové zvyky a tradice 
 
 
 
 
 
TV – taneční kroky, pochod 
 
 
VV  - Vánoce 
 
PČ  - vánoční výzdoba 
koncert vánoční hudby  
 
ČJ   - zpráva a oznámení 
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Rozpozná v proudu 
znějící hudby některé z 
užitých hudebních 
výrazových prostředků, 
upozorní na 
metrorytmické, 
tempové, dynamické i 
zřetelné harmonické 
změny. 
 
Ztvárňuje hudbu 
pohybem s využitím 
tanečních kroků, na 
základě individuálních 
schopností a 
dovedností vytváří 
pohybové improvizace. 
 

Umí pohybově vyjádřit nálady. 
Seznámí se s relaxací. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poslouchá vybrané skladby. 
Poslechem pozná vybrané smyčcové a 
dechové nástroje. 
Pozná varhanní hudbu. 
Pozná vánoční hudbu a vánoční koledy. 
Pozná trampské písně. 

Hudebně pohybové činnosti 
-taktování, pohybový 
doprovod znějící hudby (3/4 
a 4/4 takt, valčík, menuet) 
-pohybové vyjádření hudby  
(pantomima a pohybová 
improvizace) 
-orientace v prostoru 
(pamětné uchování 
tanečních pohybů) 
 
Poslechové činnosti 
-kvality tónů 
-vztahy mezi tóny 
-hudební výrazové 
prostředky a hudební prvky 
-hudba vokální, 
instrumentální, vokálně 
instrumentální, lidský hlas, 
hudební nástroj 
(rozvíjení činností z 1. 
období) 
-hudební styly a žánry 
(hudba pochodová, taneční, 
ukolébavka, …) 
-hudební formy (malá a velká 
písňová, rondo, variace) 
-interpretace hudby (slovní 
vyjádření) 
 

 
 

5.7.3.3. Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň 
 
Obsahové, organizační a časové vymezení 
Vyučovací předmět Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 6. až 9. ročníku: 

v 6. a 9. ročníku  – 1 hodina týdně 
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Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Hudební výchova směřuje k: 
 

• vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím vokálních instrumentálních, hudebně pohybových, 
poslechových i jiných aktivit 

• chápání hudebního jazyka jako specifické formy komunikace 
• získávání orientace v širokém spektru hudebních stylů a žánrů současnosti a minulosti 
• pochopení různorodé hudební kultury různých národů a národností 
• rozvoji žákovy celkové hudebnosti 

Výuka probíhá v odborné učebně hudební výchovy. Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: - skupinové vyučování, 
samostatná práce, kolektivní práce, krátkodobé projekty 
 
Strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: 

• Poznávání 
• Sebehodnocení 
• Skupinová práce 
• Práce s chybou 

 
Klíčové kompetence žáků 
Kompetence k učení 

Učitel 
- vede žáky k vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací 
- k používání odborné terminologie 

Žák 
- podle individuálních hudebních schopností a dovedností vyhledává a třídí informace 
- používá obecně užívané hudební termíny 
- získané znalosti propojuje do souvislostí 
- k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a využití v praxi 
- k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů  
- stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu 

 
Kompetence k řešení problémů 

Učitel 
- vede žáky ke správným způsobům řešení problémů 
- s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení 

Žák 
- na základě individuální hudební vyspělosti postihuje z hudebního proudu znějící skladby významné  sémantické prvky, srovnává je, slovně 

charakterizuje,  
- hledá spojitosti mezi vlastní hudební zkušeností a zkušeností autora předávané hudebním dílem 
- samostatně a kriticky přemýšlí  
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- je mu předkládán dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů  
- při zadání úkolu rozpozná problém a hledá nejvhodnější způsob řešení 

 
Kompetence komunikativní 

Učitel 
- zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat 
- zajímá se o náměty a názory žáků 

Žák 
- při práci ve skupině dokáže vyjádřit svůj názor, vhodnou formou ho obhájit a tolerovat názor druhých 

 
Kompetence sociální a personální 

Učitel 
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 
- umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

Žák 
- efektivně spolupracuje, respektuje názory jiných 
- učí se objektivním přístupem zhodnotit svoji práci i práci ostatních, učí se chápat odlišné kvality svých spolužáků 
- učí se respektovat pravidla při práci v týmu, dodržovat je a svou pracovní činností kladně ovlivňovat kvalitu práce 

 
Kompetence občanské 

Učitel 
- vytváří prostor pro žáky, aby reflektovali společenské dění 
- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

Žák 
- respektuje názor druhých 
- chrání a oceňuje naše kulturní tradice 
- aktivně se zapojuje do kulturního dění 

 
Kompetence pracovní 

Učitel 
- vyžaduje dodržování dohodnuté kvality, postupů a termínů 

 
Žák 

- při samostatné práci je veden ke koncentraci na pracovní výkon, jeho dokončení a dodržuje vymezená pravidla  
- vytváří si pozitivní vztah k hudebním činnostem 
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5.7.3.4. Učební osnovy – Hudební výchova – 2. stupeň 
 
Stupeň druhý, období třetí, ročník šestý 
 

Očekávané výstupy z RVP ZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Využívá své individuální hudební 
schopnosti a dovednosti při 
hudebních aktivitách. 
 
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. 
 
Reprodukuje na základě svých 
individuálních hudebních 
schopností a dovedností různé 
motivy, témata i části skladeb, 
vytváří a volí jednoduché 
doprovody, provádí jednoduché 
hudební improvizace. 
 
Realizuje podle svých 
individuálních schopností a 
dovedností písně a skladby 
různých stylů a žánrů. 
 
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 

Při zpěvu využívá správné pěvecké 
návyky, podle svých dispozic zpívá 
čistě a rytmicky přesně (jednohlas, 
kánon). 
 
Intonuje intervaly za pomoci 
jednoduchých lidových písní. 
Doprovází zpěv rytmicky (hra na tělo, 
Orffovy nástroje). 
Rozlišuje témata v rondu. 
 
Rozlišuje sluchem dechové nástroje 
dřevěné a žesťové. 
Při poslechu skladeb poznává 
různorodé výrazové prostředky. 
Definuje vlastnosti tónů. 
 
Při poslechu vnímá rozdíl v obsazení 
nástrojů. 
Symfonického orchestru a komorní 
hudby. 
Posuzuje užití určitého nástroje ve 
vztahu k mimohudebnímu obsahu 
skladby. 
 
Pohybem reaguje na znějící hudbu 
s využitím. 
Jednoduchých tanečních kroků 
(střídání rytmu – mateníky). 
Orientuje se v malé písňové formě 
dvojdílné a třídílné. 
Uvědomuje si hudebně výrazové 
prostředky skladby. 

Opakování písní 
Takty 2/4, 3/4, 4/4 
Stupnice, tónina, tónika 
dominanta, subdominanta 
Sluchové rozlišení akordů dur 
a moll 
 
Rondo – hudební forma doby 
klasicismu 
Rondo v klavírním koncertu 
Intervaly 
Paralelní stupnice a tóniny 
 
Variace na téma písně  
Rozdělení dechových nástrojů 
Leoš Janáček: Mládí (dechový 
sextet) 
O hudebním materiálu – 
vlastnosti tónů 
Obsazení symfonického 
orchestru 
Komorní hudba 
Lidové koledy 
 
 
Tempo v hudbě, metronom 
Mateníky 
Smyčcové nástroje 
J. Suk: Serenáda Es-dur 
Malá písňová forma 
 
 
Homofonie, polyfonie – ukázky 

MV - kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení, vnímání autora 
mediálních sdělení 
 
MKV - lidské vztahy, 
etnický původ, 
multikulturalita  
 
EGS - Evropa  a svět 
nás zajímá, objevujeme 
Evropu a svět 
 
OSV – rozvoj 
schopností poznávání, 
mezilidské vztahy, 
komunikace, kooperace 
a kompetice, kreativita 
 
EV – vztah člověka k 
prostředí 
 

D – Člověk 
v dějinách 
 
VV – Ověřování 
komunikačních 
účinků – proměny 
komunikačního 
obsahu 

 
ČJ – Literární 
výchova –Literární 
druhy a žánry 
 
D – Rozdělený a 
integrující svět 
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pohybovou vazbu. 
 
Orientuje se v proudu znějící 
hudby, vnímá užité hudebně 
výrazové prostředky 
a charakteristické sémantické 
prvky, chápe jejich význam v 
hudbě a na základě toho 
přistupuje k hudebnímu dílu jako 
k logicky utvářenému celku. 
 
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. 
 
Vyhledává souvislosti mezi 
hudbou a jinými druhy umění. 

 
Chápe vztahy mezi jednotlivými hlasy 
(hlavní a vedlejší melodie). 
Postihuje sémantické prvky skladby. 
Chápe roli posluchače ve vztahu 
ke skladateli. 
Vnímá užití výrazových prostředků 
v skladbě. 
 
Seznamuje se s předními českými 
hudebními skladateli. 
Aktivně vnímá poslech hudby. 
Rozvíjí hudební sluch, tonální, 
harmonické a rytmické cítění. 
Vnímá hudební výrazové prostředky a 
struktury hudebního díla. 
Vyjadřuje své hudební a nehudební 
představy. 
 
Využívá instrumentální činnosti. 
Rozvijí hudební představivost. 
Posiluje hudební paměť. 
Rozeznává hudební druhy a žánry. 
Sleduje Pražské jaro a Dvořákův 
festival. 
Získané vědomosti a dovednosti 
využívá při vlastních hudebních 
aktivitách. 
Vnímá mimohudební obsah skladby a 
vlastenectví autora. 
 

homofonní a polyfonní hudby 
Tečkovaný rytmus 
Umění vícehlasu (J. S. Bach) 
Hudba spjata s jinými druhy 
umění (tanec, báseň, divadelní 
hra) 
 
Představitelé českého 
romantismu 
A. Dvořák – ukázky z tvorby 
B. Smetana – ukázky z tvorby 
Z. Fibich – ukázky z tvorby 
Opera, polka v opeře, ukázky 
z oper B. Smetany (Prodaná 
nevěsta) 
Národní divadlo 
Ze slavné minulosti opery 
W. A. Mozart: Figarova svatba 
Jiné druhy hudebního divadla 
(opereta, revue, muzikál, balet) 
Osvobozené divadlo: J. 
Voskovec, J. Werich,  
J. Ježek 
S. Prokofjev: Romeo a Julie 
P. I. Čajkovskij: Louskáček 
Hudba k divadelní hře a filmu 
J. K. Tyl, F. Škroup – 
Fidlovačka 
Píseň domova: B. Martinů – 
Otvírání studánek 
Báseň a hudba: Z. Fibich – 
Vodník (melodram) 

 
Stupeň druhý, období třetí, ročník sedmý 
 

Očekávané výstupy z RVP ZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Využívá své individuální hudební 
schopnosti a dovednosti při 

Při zpěvu využívá správné pěvecké 
návyky. 

Opakování písní 
Význam různých oblastí umění 

MV - kritické čtení a 
vnímání mediálních 

D – Člověk 
v dějinách 
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hudebních aktivitách. 
 
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. 
 
Reprodukuje na základě svých 
individuálních hudebních 
schopností a dovedností různé 
motivy, témata i části skladeb, 
vytváří a volí jednoduché 
doprovody, provádí jednoduché 
hudební improvizace. 
 
 
Realizuje podle svých 
individuálních schopností a 
dovedností písně a skladby 
různých stylů a žánrů. 
 
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. 
 
Orientuje se v proudu znějící 
hudby, vnímá užité hudebně 
výrazové prostředky 
a charakteristické sémantické 
prvky, chápe jejich význam v 

Podle svých dispozic zpívá čistě 
rytmicky přesně. 
Orientuje se v jednoduchém notovém 
zápisu s základním hudebním 
názvosloví. 
Vnímá mimohudební obsah skladeb. 
 
Seznamuje se s předními slovanskými 
skladateli 19. stol. 
Rozvíjí hudební sluch, tonální, 
harmonické a rytmické cítění. 
Vnímá mimohudební obsah skladeb. 
 
 
 
 
 
 
Vyčleňuje z hudebního proudu 
elementární sémantické prvky. 
Uvědomuje si jejich význam ve 
skladbě.. 
Sluchem analyzuje nástroje 
symfonického orchestru. 
Při poslechu vnímá rozdíl v obsazení 
nástrojů symfonického orchestru a 
komorní hudby. 
Při zpěvu se orientuje v notovém 
záznamu melodie. 
Srovnává charakter lidových písní 
v různých krajích naší vlasti. 
Při zpěvu využívá individuální hlasový 
projev. 
Intonuje melodie v dur a moll tóninách. 
 
 
 
 
 

v životě společnosti 
 
 
 
 
 
 
Písně našeho národního 
obrození 
B. Smetana – závěr opery 
Libuše 
Slovanská orientace v tvorbě 
A. Dvořáka: Slovanský  tanec 
č.1-C dur 
Slovanští skladatelé 19. stol. 
Hudba spojuje národy – 
ukázka z díla L.v.Beethovena 
 
Symfonická hudba – symfonie, 
symfonický orchestr 
Taktování  2/4, 3/4, 4/4 takt 
Rozvíjení hudební paměti – 
dur a moll tóniny 
Tónika, subdominanta, 
dominanta 
 
České baroko – Adam Michna 
z Otradovic 
J. J. Ryba – Česká mše 
vánoční 
Komorní hudba – J. Suk 
Návštěva kulturního pořadu 
s hudební tématikou 
Lidová hudba v různých krajích 
naší vlasti 
Z naší hudební minulosti – 
chorály 
Hudební slohy 
České hudební baroko:  

sdělení, vnímání autora 
mediálních sdělení 
 
MKV - lidské vztahy, 
etnický původ, 
multikulturalita  
 
EGS - Evropa  a svět 
nás zajímá, objevujeme 
Evropu a svět 
 
OSV – rozvoj 
schopností poznávání, 
mezilidské vztahy, 
komunikace, kooperace 
a kompetice, kreativita 
 
EV – vztah člověka k 
prostředí 
 

 
VV – Ověřování 
komunikačních 
účinků – proměny 
komunikačního 
obsahu 

 
ČJ – Literární 
výchova –Literární 
druhy a žánry 
 
D – Rozdělený a 
integrující svět 
 



275 

hudbě a na základě toho 
přistupuje k hudebnímu dílu jako 
k logicky utvářenému celku. 
 
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. 
 
Vyhledává souvislosti mezi 
hudbou a jinými druhy umění. 

 
 
 
 
 
 
 
Při poslechu vnímá a charakterizuje 
výrazové prostředky. 
Vyjadřuje své pocity, hudební i 
nehudební představy. 
Vnímá mimohudební obsah programní 
hudby. 
Při poslechu sleduje hudebně 
výrazové prostředky (melodii, rytmus, 
tempo, dynamiku, harmonii). 
Vnímá gradaci a kontrast v hudbě. 
Uplatňuje individuální dovednosti při 
doprovodu zpěvu. 
Vnímá užití nástrojů v programní 
hudbě jako prostředku k vyjádření 
mimohudebního obsahu. 
Pohybem reaguje na znějící hudbu 
s využitím jednoduchých tanečních 
kroků (střídání rytmů – mateníky). 
Sluchem rozlišuje dvoudobé a třídobé 
takty. 
Sleduje Pražské jaro a Dvořákův 
festival. 

P. J. Vejvanovský 
Hudba období klacisismu  
v našich zemích 
Česká lidová píseň 18.stol. 
Období romantismu v české 
hudbě 
B. Smetana: Vltava z cyklu Má 
vlast 
 
Princip gradace v hudbě 
využití rytmických nástrojů, 
změny tempa 
Harmonie – polyfonie 
České lidové písně 
A.Dvořák – Slovanské tance 
 
Výrazové prostředky v hudbě 
Využité rytmických nástrojů 
k doprovodu lidových písní 
Suita – J. Suk, Pohádka 
Rozvíjení hudební 
představivosti 
L. Janáček : Svatební písně z  
opery Její  pastorkyňa 
Lidové taneční písně 
(mateníky) 
využití bicích nástrojů 
B. Martinů – ukázka z tvorby  
Návštěva kulturního pořadu 

 
Stupeň druhý, období třetí, ročník osmý 
 

Očekávané výstupy z RVP ZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Využívá své individuální hudební 
schopnosti a dovednosti při 
hudebních aktivitách. 
 
Uplatňuje získané pěvecké 

Vnímá a definuje rozdíly mezi 
hudebními žánry. 
Intonačně čistě a rytmicky přesně 
zpívá. 
Chápe úlohu hudebního žánru ve 

Populární hudba, jazz, 
afroamerická hudba, work-
song, spirituál, 
Svět patří nám, Vozíčku ke 
mně leť,  

MV - kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení, vnímání autora 
mediálních sdělení, 
fungování a vliv médií  

D – Člověk 
v dějinách 
 
VV – Ověřování 
komunikačních 
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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. 
 
Reprodukuje na základě svých 
individuálních hudebních 
schopností a dovedností různé 
motivy, témata i části skladeb, 
vytváří a volí jednoduché 
doprovody, provádí jednoduché 
hudební improvizace. 
 
Realizuje podle svých 
individuálních schopností a 
dovedností písně a skladby 
různých stylů 
a žánrů. 
 
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. 
 
Orientuje se v proudu znějící 
hudby, vnímá užité hudebně 
výrazové prostředky a 
charakteristické sémantické 
prvky, chápe jejich význam v 
hudbě a na základě toho 
přistupuje k hudebnímu dílu jako 
k logicky utvářenému celku. 

společnosti, jeho typické výrazové 
prostředky. 
 
Dbá na hlasovou hygienu. 
Orientuje se v základních stylech 
jazzové hudby. 
Chápe spojení jazzové a symfonické 
hudby v díle G. Gerschwina. 
 
Osvojuje si druhy vokálních projevů 
(scat, brumendo, falzet). 
Uvědomuje si výrazové prostředky 
stylů a žánrů. 
Vnímá úlohu hudby ve společnosti. 
 
Vyjadřuje své hudební a nehudební 
představy. 
Chápe souvislosti vzniku hudebního 
díla. 
Charakterizuje hudebně výrazové 
prostředky. 
Chápe vztah autor – interpret – 
posluchač. 
Doprovází zpěv na rytmické nástroje. 
 
Rozlišuje hudební slohy, postihuje 
sémantické prvky hudby. 
Dokáže vyjádřit hudební a nehudební 
představy. 
Vnímá rozdíl mezi polyfonií a 
homofonií. 
 
Aktivně poslouchá hudbu. 
Vnímá stavbu sonátové formy, 
symfonie. 
Vnímá kontrast a gradaci v hudbě 
v souvislosti s autorovým výběrem 
nástrojů, dynamikou, tempem. 
 

výrazové prostředky 
 
Tradicionál, blues, diexieland,  
boogie-wogie, swing, 
D.Elington,C.Bassie,J.Ježek 
G.Gerschwin – Summer time 
 
rock, rock´n roll, folk, flower-
power, 
pop, vznik skladby, poslech 
nejvýznamnějších interpretů, 
Beatles, 
Olympic,B.Dylan,J.Nohavica 
 
 
Hudební divadlo, film, 
Semafor, projekt Vánoce, 
Tulipán, Purpura 
J.Šlitr – J.Suchý 
 
Hudba minulosti a dneška, 
trubadúři, 
G.de Machaut, Byl vlahý máj 
 
Renesance, baroko, 
Palestrina, Bach, Händel, 
Vivaldi 
Klasicismus, Haydn, Mozart, 
Beethoven,  
sonátová forma, symfonie 
Romantismus, symfonická 
báseň, Čajkovskij, Smetana, 
Schubert, Chopin 
 
20. stol.,Dvořák,Suk,Janáček 
impresionismus, Ravel, 
Debussy 
 
 

ve společnosti  
 
MKV - lidské vztahy, 
etnický původ, kulturní 
diference, 
multikulturalita  
 
EGS - Evropa  a svět 
nás zajímá, objevujeme 
Evropu a svět 
 
OSV – rozvoj 
schopností poznávání, 
mezilidské vztahy, 
komunikace, kooperace 
a kompetice, kreativita 
 
EV – vztah člověka k 
prostředí 
 

účinků – proměny 
komunikačního 
obsahu 

 
ČJ – Literární 
výchova –Literární 
druhy a žánry 
 
D – Rozdělený a 
integrující svět 
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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. 
 
Vyhledává souvislosti mezi 
hudbou a jinými druhy umění. 

Chápe obsah programní hudby, 
vlastenectví autora. 
 
Poznává hudební výrazové prostředky. 
Vyjadřuje své pocity a představy. 
Kriticky hodnotí hudební dílo. 
Reprodukuje na základě svých 
individuálních hudebních schopností a 
dovedností různé motivy, témata i části 
skladeb, vytváří a volí jednoduché 
doprovody, provádí jednoduché 
hudební improvizace, využívá 
doprovodu na rytmické nástroje. 
Orientuje se ve stylech a žánrech, 
kriticky hodnotí hudební dílo. 
Zařadí na základě schopností a 
vědomostí slyšenou hudbu do 
stylového období a porovnává ji 
z hlediska slohové a stylové 
příslušnosti s dalšími skladbami. 

 
 
 
Opakování písní, poslech 
ukázek donesených žáky, 
hudební besedy 
 
 

 
Stupeň druhý, období třetí, ročník devátý 
 

Očekávané výstupy z RVP ZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Využívá své individuální hudební 
schopnosti a dovednosti při 
hudebních aktivitách. 
 
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. 
 
Reprodukuje na základě svých 

Chápe úlohu hudby ve společnosti 
vnímá vztah recipienta a tvůrce. 
Formuluje své pocity a představ. 
 
Orientuje se v hudebních slozích. 
Chápe úlohu umění ve společnosti. 
 
Vnímá vztah hudby, výtvarného umění, 
architektury. 
Definuje hudebně výrazové prostředky, 
kantátu, oratorium, koncert. 
Vnímá princip gradace a kontrastu. 
Vyjadřuje pocity posluchače a tvůrce 
díla. 

Archeologie, Řecko, Řím, 
Seikilova píseň, Gregoriánský 
chorál,  
hudební nástroje pravěku a 
starověku 
Renesance, trubadúři, 
nejstarší české písně, 
polyfonie, homofonie, 
harmonie, Palestrina, Lasso, 
K. Harant z Polžic 
Baroko, polyfonie, koncert, 
kantáta, oratorium, polyfonie, 
homofonie, české baroko¨ 
 

MV - kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení, vnímání autora 
mediálních sdělení, 
fungování a vliv médií 
ve společnosti  
 
MKV - lidské vztahy, 
etnický původ, kulturní 
diference, 
multikulturalita  
 
EGS - Evropa  a svět 
nás zajímá, objevujeme 

D – Člověk 
v dějinách 
 
VV – Ověřování 
komunikačních 
účinků – proměny 
komunikačního 
obsahu 

 
ČJ – Literární 
výchova – Literární 
druhy a žánry 
 
D – Rozdělený a 
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individuálních hudebních 
schopností a dovedností různé 
motivy, témata i části skladeb, 
vytváří a volí jednoduché 
doprovody, provádí jednoduché 
hudební improvizace. 
 
Realizuje podle svých 
individuálních schopností a 
dovedností písně a skladby 
různých stylů 
a žánrů. 
 
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. 
 
Orientuje se v proudu znějící 
hudby, vnímá užité hudebně 
výrazové prostředky 
a charakteristické sémantické 
prvky, chápe jejich význam v 
hudbě a na základě toho 
přistupuje k hudebnímu dílu jako 
k logicky utvářenému celku. 
 
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. 
 
Vyhledává souvislosti mezi 

Orientuje se v hudebních formách a 
výrazových prostředcích. 
Zná významné hudební tvůrce regionu. 
 
Chápe výrazové prostředky ve vztahu 
k hudebnímu slohu, formální stavbu 
díla, sonátovou formu, symfonii, vliv 
lidové písně na tvorbu autorů 
klasicismu. 
Chápe úlohu hudby ve společnosti, 
historické okolnosti vzniku díla a vnímá 
autorovo vlastenectví. 
Vyjadřuje své pocity při poslechu 
romantické hudby. 
Projevuje se jako aktivní posluchač. 
Dokáže vnímat přistup autora, 
interpreta. 
Formuluje pocity recipienta, hodnotí 
výrazové prostředky. 
Chápe úlohu hudby ve společnosti. 
Aktivně se zapojuje do hudebních 
činností.  
Využívá získaných dovedností. 
Analyzuje hudebně výrazové 
prostředky. 
Formuluje vlastní názor na dílo. 
Orientuje se v dějinách hudby. 
Užívá různých technik vokálního 
projevu. 
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. 
 
K poslouchané hudbě a na základě 
individuálních hudebních schopností a 
pohybové vyspělosti předvede 

Projekt Vánoce, zpěv koled, 
Adam Michna z Otradovic, P.J. 
Vejvanovský, J.J. Ryba 
 
Klasicismus, Haydn, Mozart, 
Beethoven, 
český klasicismus,  
J. V. Stamic, symfonie, 
sonátová forma 
 
Romantismus, Chopin, Verdi, 
Schubert, Smetana, Wagner, 
Čajkovskij, Liszt, Paganini, 
symfonická báseň, opera, 
balet 
 
Hudba 20.století 
impresionismus, Ravel, 
Stravinskij, Honegger, 
Prokofjev, Martinů 
 
 
 

Evropu a svět 
 
OSV – rozvoj 
schopností poznávání, 
mezilidské vztahy, 
komunikace, kooperace 
a kompetice, kreativita 
 
EV – vztah člověka k 
prostředí 
 

integrující svět 
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hudbou a jinými druhy umění. jednoduchou pohybovou vazbu. 

 
 
5.7.4.  Výtvarná výchova 
 

5.7.4.1. Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň 
 
Obsahové, organizační a časové vymezení 
Vyučovací  předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 1. až 5. ročníku: 

v 1. až 3. ročníku  – 1 hodina týdně 
v 4. a 5. ročníku  – 2 hodiny týdně 

 
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova: 

• směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o výtvarné umění 
• vede k porozumění základním pojmům ve výtvarné výchově 
• seznamuje se základními zákonitostmi při používání různých výtvarných technik 
• učí chápat umělecký proces jako způsob poznání a komunikace 
• učí užívat různorodé umělecké vyjadřovací prostředky 
• pro vyjádření svého vnímání, cítění, poznávání 

 
Vyučovací předmět výtvarná výchova je úzce spjat s ostatními předměty všech vzdělávacích oblastí. 
 
Strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

• výklad 
• samostatná práce 
• kolektivní práce 
• sebehodnocení 

 
 
 
Klíčové kompetence žáků 
Kompetence k učení 

Učitel 

- vede žáky k aktivnímu vizuálně obraznému vyjádření  
Žák 

- je veden k samostatnému pozorování a vnímání reality a řešení výtvarných problémů 
- využívá poznatky v dalších výtvarných činnostech 
- zaujímá a vyjadřuje svůj postoj k vizuálně obraznému vyjádření 
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Kompetence k řešení problémů 

Učitel 
- vede žáky k tvořivému přístupu při řešení výtvarných úkolů při vlastní tvorbě 

 
Žák 

- samostatně kombinuje vizuálně obrazné elementy k dosažení obrazných vyjádření 
- přemýšlí o různorodosti interpretací téhož vizuálně obrazného vyjádření a zaujímá k nim svůj postoj 
- využívá získaná poznání   

 
Kompetence komunikativní  

Učitel 
- vede žáky k obohacování slovní zásoby o odborné termíny z výtvarné oblasti  

Žák 
- zapojuje se do diskuse 
- respektuje názory jiných 
- pojmenovává vizuálně obrazné elementy, porovnává je, umí ocenit vizuálně obrazná vyjádření 

  
Kompetence sociální a personální 

Učitel 
- vede žáky ke kolegiální pomoci 

Žák 
- umí tvořivě pracovat ve skupině 
- respektuje různorodost téhož vizuálně obrazného vyjádření, možnost alternativního přístupu  

 
Kompetence pracovní 

Učitel 
- vede žáky k využívání návyků a znalostí v další praxi 

Žák 
- užívá samostatně vizuálně obrazné techniky 
- dodržuje hygienická a bezpečnostní pravidla 
 

Kompetence občanské 
Učitel 

- pomáhá žákům vytvořit si postoj k výtvarným dílům 
Žák 

- chápe a respektuje estetické požadavky na životní prostředí 
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5.7.4.2. Učební osnovy – Výtvarná výchova – 1. stupeň 
 
Stupeň první, období první, ročník první 
 

Očekávané výstupy 
z RVP ZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Rozpoznává a 
pojmenovává prvky 
vizuálně obrazného 
vyjádření (linie, tvary, 
objemy, barvy, objekty); 
porovnává je a třídí na 
základě odlišností 
vycházejících z jeho 
zkušeností, vjemů, 
zážitků a představ. 
 
V tvorbě projevuje své 
vlastní životní 
zkušenosti; uplatňuje při 
tom v plošném i 
prostorovém 
uspořádání linie, tvary, 
objemy, barvy, objekty a 
další prvky a jejich 
kombinace. 
 
Vyjadřuje rozdíly při 
vnímání události 
různými smysly a pro 
jejich vizuálně obrazné 
vyjádření volí vhodné 
prostředky. 
 
Interpretuje podle svých 
schopností různá 
vizuálně obrazná 
vyjádření; odlišné 

Zvládne techniku malby vodovými 
barvami, temperami, suchým pastelem, 
voskovkami 
Umí míchat barvy 
Dovede používat různé druhy štětců  
dle potřeby,rozpoznává a pojmenovává 
prvky vizuálně obrazného vyjádření ( 
barvy, objekty, tvary)  
Zvládne prostorovou techniku a 
rozfoukávání barev 
Rozliší teplé a studené barvy 
 
Zvládne kresbu měkkým materiálem, 
dřívkem (špejlí), perem, měkkou tužkou, 
rudkou, uhlem 
 
 
 
Modeluje z modelovacích hmot 
Tvaruje papír 
 
 
 
 
Zvládne koláž, frotáž 
Umí výtvarně zpracovat přírodní 
materiál - nalepování, dotváření, tisk, 
otisk apod. 
 
Pozná známé ilustrace např. J. Lady,  
O. Sekory, H. Zmatlíkové apod.  
Použije výtvarné techniky na základě 

Malba - rozvíjení smyslové 
citlivosti, teorie barvy - barvy 
základní a doplňkové, teplé a 
studené barvy a jejich 
výrazové vlastnosti, 
kombinace barev, Goethův 
kruh 
 
 
 
 
 
Kresba -rozvíjení smyslové 
citlivosti, výrazové vlastnosti 
linie, tvaru, jejich kombinace 
v ploše, uspořádání objektu 
do celků, vnímání velikosti 
 
Techniky plastického 
vyjádření - reflexe a vztahy 
zrakového vnímání k vnímání 
ostatními smysly - hmatové, 
pohybové podněty 
 
Další výtvarné techniky, 
motivace založené na 
fantazii a smyslového 
vnímání 
 
Ilustrátoři dětské knih  
 
 

VDO – občanská 
společnost a škola 
 
EGS – Evropa a svět nás 
zajímá 
 
MKV – kulturní diference 
 
EV -  ekosystémy, vztah 
člověka k prostředí  
 
MV – kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení (kritický přístup 
k výtvarnému umění a 
vést k všeobecné 
informovanosti a orientaci 
ve výtvarném umění) 
 
OSV – rozvoj schopností 
poznávání, sebepoznání 
a sebepojetí, 
psychohygiena, kreativita  
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interpretace porovnává 
se svojí dosavadní 
zkušeností. 
 
Na základě vlastní 
zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje 
obsah vizuálně 
obrazných vyjádření, 
která samostatně 
vytvořil, vybral či 
upravil. 

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

 
 
 
 
 
Utváření osobního postoje v 
komunikaci v rámci skupin 
spolužáků, rodinných 
příslušníků apod., 
vysvětlování výsledků tvorby, 
záměr tvorby 

 
Stupeň první, období první, ročník druhý 
 

Očekávané výstupy 
z RVP ZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Rozpoznává a 
pojmenovává prvky 
vizuálně obrazného 
vyjádření (linie, tvary, 
objemy, barvy, objekty); 
porovnává je a třídí na 
základě odlišností 
vycházejících z jeho 
zkušeností, vjemů, 
zážitků a představ. 
 
V tvorbě projevuje své 
vlastní životní 
zkušenosti; uplatňuje při 
tom v plošném i 
prostorovém 
uspořádání linie, tvary, 
objemy, barvy, objekty a 
další prvky a jejich 
kombinace. 
Vyjadřuje rozdíly při 

Zvládne techniku malby vodovými 
barvami, temperami, suchým pastelem, 
voskovkami. 
Umí míchat barvy. 
Dovede používat různé druhy štětců. 
Dle potřeby, rozpoznává a 
pojmenovává prvky vizuálně obrazného 
vyjádření (barvy, objekty, tvary).  
Zvládne prostorovou techniku a 
rozfoukávání barev. 
Rozliší teplé a studené barvy. 
 
Zvládne kresbu měkkým materiálem, 
dřívkem (špejlí), perem, měkkou tužkou, 
rudkou, uhlem. 
 
 
 
 
 
Modeluje z modelovacích hmot. 

Malba - rozvíjení smyslové 
citlivosti, teorie barvy - barvy 
základní a doplňkové, teplé a 
studené barvy a jejich 
výrazové vlastnosti, 
kombinace barev, Goethův 
kruh 
 
 
 
 
 
Kresba -rozvíjení smyslové 
citlivosti, výrazové vlastnosti 
linie, tvaru, jejich kombinace 
v ploše, uspořádání objektu 
do celků, vnímání velikosti 
 
 
 
Techniky plastického 

VDO – občanská 
společnost a škola 
 
EGS – Evropa a svět nás 
zajímá 
 
MKV – kulturní diference, 
lidské vztahy 
 
EV - vztah člověka 
k prostředí  
 
MV – kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení (kritický přístup 
k výtvarnému umění a 
vést k všeobecné 
informovanosti a orientaci 
ve výtvarném umění) 
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vnímání události 
různými smysly a pro 
jejich vizuálně obrazné 
vyjádření volí vhodné 
prostředky. 
 
Interpretuje podle svých 
schopností různá 
vizuálně obrazná 
vyjádření; odlišné 
interpretace porovnává 
se svojí dosavadní 
zkušeností. 
 
Na základě vlastní 
zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje 
obsah vizuálně 
obrazných vyjádření, 
která samostatně 
vytvořil, vybral či 
upravil. 

Tvaruje papír. 
 
 
 
 
Zvládne koláž, frotáž. 
Umí výtvarně zpracovat přírodní 
materiál - nalepování, dotváření, tisk, 
otisk apod. 
 
Pozná známé ilustrace např. J. Lady, O. 
Sekory, H. Zmatlíkové apod.  
 
Použije výtvarné techniky na základě  
vlastní životní zkušenosti - citového 
prožitku, vnímání okolního světa 
pomocí sluchových vjemů, hmatových, 
zrakových vjemů, které jsou prvotním 
krokem k vyjádření a realizaci jejich 
výtvarných představ. 
Komunikuje na základě vlastní 
zkušenosti a do komunikace zapojuje 
obsah vizuálně obrazných vyjádření, 
která samostatně vytvořil  

vyjádření - reflexe a vztahy 
zrakového Vnímání k 
vnímání ostatními Smysly - 
hmatové, pohybové podněty 
 
Další výtvarné techniky, 
motivace založené na 
fantazii a smyslového 
vnímání 
 
Ilustrátoři dětské knihy 
 
 
Utváření osobního postoje v 
komunikaci v rámci skupin 
spolužáků, rodinných 
příslušníků apod., 
vysvětlování výsledků tvorby, 
záměr tvorby 

OSV – rozvoj schopností 
poznávání, sebepoznání 
a sebepojetí, 
psychohygiena, kreativita  
 
 

 
Stupeň první, období první, ročník třetí 
 

Očekávané výstupy 
z RVP ZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

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

Zvládne techniku malby vodovými 
barvami, temperami, suchým pastelem, 
voskovkami. 
Umí míchat barvy. 
Dovede používat různé druhy štětců dle 
potřeby. 
Rozpoznává a pojmenovává prvky 
vizuálně obrazného vyjádření (barvy, 
objekty, tvary).  

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

EGS – Evropa a svět nás 
zajímá 
 
MKV – multikulturalita, 
lidské vztahy 
 
EV - vztah člověka 
k prostředí  
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zážitků a představ. 
 
V tvorbě projevuje své 
vlastní životní 
zkušenosti; uplatňuje při 
tom v plošném i 
prostorovém 
uspořádání linie, tvary, 
objemy, barvy, objekty a 
další prvky a jejich 
kombinace. 
 
Vyjadřuje rozdíly při 
vnímání události 
různými smysly a pro 
jejich vizuálně obrazné 
vyjádření volí vhodné 
prostředky. 
 
Interpretuje podle svých 
schopností různá 
vizuálně obrazná 
vyjádření; odlišné 
interpretace porovnává 
se svojí dosavadní 
zkušeností. 
 
Na základě vlastní 
zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje 
obsah vizuálně 
obrazných vyjádření, 
která samostatně 
vytvořil, vybral či 
upravil.  

Zvládne prostorovou techniku a 
rozfoukávání barev. 
Rozliší teplé a studené barvy. 
 
Zvládne kresbu měkkým materiálem, 
dřívkem (špejlí), perem, měkkou tužkou, 
rudkou, uhlem. 
 
 
 
Modeluje z modelovacích hmot. 
Tvaruje papír. 
 
 
 
 
Zvládne koláž, frotáž. 
Umí výtvarně zpracovat přírodní 
materiál - nalepování, dotváření, tisk, 
otisk apod. 
 
Pozná známé ilustrace např. J. Lady, O. 
Sekory, H. Zmatlíkové apod.  
 
Použije výtvarné techniky  na základě  
vlastní životní zkušenosti - citového 
prožitku, vnímání okolního světa 
pomocí sluchových vjemů, 
hmatových,zrakových vjemů, které jsou 
prvotním krokem k vyjádření a realizaci 
jejich výtvarných představ. 
Komunikuje na základě vlastní 
zkušenosti a do komunikace zapojuje 
obsah vizuálně obrazných vyjádření, 
která samostatně vytvořil.  

 
 
 
 
Kresba -rozvíjení smyslové 
citlivosti, výrazové vlastnosti 
linie, tvaru, jejich kombinace 
v ploše, uspořádání objektu 
do celků, vnímání velikosti 
 
Techniky plastického 
vyjádření - reflexe a vztahy 
zrakového vnímání k vnímání 
ostatními smysly - hmatové, 
pohybové podněty 
 
Další výtvarné techniky, 
motivace založené na 
fantazii a smyslového 
vnímání 
 
Ilustrátoři dětské knihy 
 
 
Utváření osobního postoje v 
komunikaci v rámci skupin  
spolužáků, rodinných 
příslušníků apod., 
vysvětlování výsledků tvorby, 
záměr tvorby 

 
 
 
 
 
MV – kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení (kritický přístup 
k výtvarnému umění a 
vést k všeobecné 
informovanosti a orientaci 
ve výtvarném umění) 
 
OSV – rozvoj schopností 
poznávání, sebepoznání 
a sebepojetí, komunikace, 
psychohygiena, kreativita  
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Stupeň první, období druhé, ročník čtvrtý 
 

Očekávané výstupy z RVP ZV: 
Žák:                                                                                                                                                                         

Dílčí výstupy: 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Při vlastních tvůrčích činnostech 
pojmenovává prvky vizuálně 
obrazného vyjádření; porovnává je 
na základě vztahů (světlostní 
poměry, barevné kontrasty, 
proporční vztahy a jiné). 
 
Užívá a kombinuje prvky vizuálně 
obrazného vyjádření ve vztahu k 
celku: v plošném vyjádření linie a 

barevné plochy; v objemovém 
vyjádření modelování a skulpturální 
postup; v prostorovém vyjádření 
uspořádání prvků ve vztahu k 
vlastnímu tělu i jako nezávislý 
model. 
 
Při tvorbě vizuálně obrazných 
vyjádření se vědomě zaměřuje na 
projevení vlastních životních 
zkušeností i na tvorbu vyjádření, 
která mají komunikační účinky pro 
jeho nejbližší sociální vztahy. 
 
Nalézá vhodné prostředky pro 
vizuálně obrazná vyjádření vzniklá 
na základě vztahu zrakového 

vnímání k vnímání dalšími smysly; 
uplatňuje je v plošné, objemové i 
prostorové tvorbě. 
 
Osobitost svého vnímání uplatňuje 
v přístupu k realitě, k tvorbě a 
interpretaci vizuálně obrazného 
vyjádření; pro vyjádření nových i 

Prohloubí si a zdokonalí techniky 
malby z 1. období. 
Zvládne malbu stěrkou, rozlévání 
barev a kombinaci různých technik. 
Umí barevně vyjádřit své pocity a 
nálady pojmenovává a porovnává 
světlostní poměry, barevné kontrasty 
a proporční vztahy. 
Komunikuje o obsahu svých děl. 
 
Prohloubí si a zdokonalí techniky 
kresby z 1. Období. 
Dokáže kresbou vystihnout tvar, 
strukturu materiálu. 
Zvládne obtížnější práce s linií. 
Užívá a kombinuje prvky obrazného 
vyjádření v plošném vyjádření linie, v 
prostorovém vyjádření a uspořádání 
prvků. 
Zaměřuje se vědomě na projevení 
vlastních životních zkušeností v 
návaznosti na komunikaci. 
 
Rozeznává grafické techniky, 
zobrazuje svoji fantazii a životní 
zkušenosti. 
Hledá a nalézá vhodné prostředky 
pro svá vyjádření na základě 
smyslového vnímání, které uplatňuje 
pro vyjádření nových prožitků. 
 
Prohloubí si znalosti z 1. období, 
získává cit pro prostorové ztvárnění 
zkušeností získané pohybem a 
hmatem. 

Malba – hra s barvou, 
emocionální malba, 
míchání barev, Goethův 
barevný kruh 
Ověřování komunikačních 
účinků  
- osobní postoj v 
komunikaci 
- proměny komunikačního 
obsahu - záměry tvorby  a 
proměny obsahu vlastních 
děl 
 
Kresba – výrazové 
vlastnosti linie, kompozice 
v ploše, kresba různým 
materiálem – pero a tuš, 
dřívko a tuš, rudka, uhel, 
např.  kresba dle 
skutečnosti, kresba 
v plenéru. 
 
 
Grafické techniky – tisk 
z koláže, ze šablon, otisk, 
vosková technika 
 
 
 
 
 
Techniky plastického 
vyjadřování – modelování 
z papíru, hlíny, sádry, drátů 
Další techniky – koláž, 

MKV- kulturní diference, 
lidské vztahy (empatie), 
etnický původ 
 
MV - stavba mediálních 
sdělení, kritické čtení a 
vnímání mediálních sdělení 
a jejich autorů 
 
EGS – Evropa a svět nás 
zajímá 
 
EV – ekosystémy, vztah 
člověka k prostředí, lidské 
aktivity a problémy 
životního prostředí, 
základní podmínky života  
 
OSV – rozvoj schopností 
poznávání, sebepoznání a 
sebepojetí, komunikace, 
psychohygiena, kreativita  
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neobvyklých pocitů a prožitků 
svobodně volí a kombinuje 
prostředky (včetně prostředků a 
postupů současného výtvarného 
umění). 

 
Porovnává různé interpretace 
vizuálně obrazného vyjádření a 
přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace. 
 
Nalézá a do komunikace v 
sociálních vztazích zapojuje obsah 
vizuálně obrazných vyjádření, která 
samostatně vytvořil, vybral či 
upravil. 

Umí výtvarně zpracovat přírodní 
materiály - nalepování, dotváření 
apod. 
 
Pozná ilustrace známých českých 
ilustrátorů - např. J. Trnky, J. Čapka,  
Z. Müllera, A. Borna, R. Pilaře a 
další. 
Vytvoří škálu obrazně vizuálních 
elementů k vyjádření osobitého 
přístupu k realitě. 
Porovnává různé interpretace a 
přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace. 

frotáž, základy ikebany 
 
 
 
Ilustrátoři dětské knihy       
 
 

 
Stupeň první, období druhé, ročník pátý 
 

Očekávané výstupy z RVP ZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Při vlastních tvůrčích činnostech 
pojmenovává prvky vizuálně 
obrazného vyjádření; porovnává je 
na základě vztahů (světlostní 
poměry, barevné kontrasty, 
proporční vztahy a jiné). 
 
Užívá a kombinuje prvky vizuálně 
obrazného vyjádření ve vztahu k 
celku: v plošném vyjádření linie a 
barevné plochy; v objemovém 
vyjádření modelování a skulpturální 
postup; v prostorovém vyjádření 
uspořádání prvků ve vztahu k 
vlastnímu tělu i jako nezávislý 
model. 
 
Při tvorbě vizuálně obrazných 

Prohloubí si a zdokonalí techniky 
malby z 1. Období. 
Zvládne malbu stěrkou, rozlévání 
barev a kombinaci různých technik. 
Umí barevně vyjádřit své pocity a 
nálady pojmenovává a porovnává 
světlostní poměry, barevné kontrasty 
a proporční vztahy. 
Komunikuje o obsahu svých děl. 
 
Prohloubí si a zdokonalí techniky 
kresby z 1. Období. 
Dokáže kresbou vystihnout tvar, 
strukturu materiálu. 
Zvládne obtížnější práce s linií. 
Užívá a kombinuje prvky obrazného 
vyjádření v plošném vyjádření linie, v 
prostorovém vyjádření a uspořádání 

Malba – hra s barvou, 
emocionální malba, 
míchání barev, Goethův 
barevný kruh 
Ověřování komunikačních 
účinků  
- osobní postoj v 
komunikaci 
- proměny komunikačního 
obsahu - záměry tvorby  a 
proměny obsahu vlastních 
děl 
 
Kresba – výrazové 
vlastnosti linie, kompozice 
v ploše, kresba různým 
materiálem – pero a tuš, 
dřívko a tuš, rudka, uhel, 

MKV- kulturní diference, 
lidské vztahy (empatie), 
etnický původ 
 
MV - stavba mediálních 
sdělení, kritické čtení a 
vnímání mediálních sdělení 
a jejich autorů 
 
EGS – Evropa a svět nás 
zajímá 
 
EV – ekosystémy, vztah 
člověka k prostředí, lidské 
aktivity a problémy 
životního prostředí, 
základní podmínky života  
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vyjádření se vědomě zaměřuje na 
projevení vlastních životních 
zkušeností i na tvorbu vyjádření, 
která mají komunikační účinky pro 
jeho nejbližší sociální vztahy. 
 
Nalézá vhodné prostředky pro 
vizuálně obrazná vyjádření vzniklá 
na základě vztahu zrakového 
vnímání k vnímání dalšími smysly; 
uplatňuje je v plošné, objemové i 
prostorové tvorbě. 
 
Osobitost svého vnímání uplatňuje 
v přístupu k realitě, k tvorbě a 
interpretaci vizuálně obrazného 
vyjádření; pro vyjádření nových i 
neobvyklých pocitů a prožitků 
svobodně volí a kombinuje 
prostředky (včetně prostředků a 
postupů současného výtvarného 
umění). 
 
Porovnává různé interpretace 
vizuálně obrazného vyjádření a 
přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace. 
 
Nalézá a do komunikace v 
sociálních vztazích zapojuje obsah 
vizuálně obrazných vyjádření, která 
samostatně vytvořil, vybral či 
upravil. 

prvků. 
Zaměřuje se vědomě na projevení 
vlastních životních zkušeností v 
návaznosti na komunikaci. 
 
Rozeznává grafické techniky, 
zobrazuje svoji fantazii a životní 
zkušenosti. 
Hledá a nalézá vhodné prostředky 
pro svá vyjádření na základě 
smyslového vnímání, které uplatňuje 
pro vyjádření nových prožitků. 
 
Prohloubí si znalosti z 1. období, 
získává cit pro prostorové ztvárnění 
zkušeností získané pohybem a 
hmatem. 
Umí výtvarně zpracovat přírodní 
materiály - nalepování, dotváření 
apod. 
 
Pozná ilustrace známých českých 
ilustrátorů - např. J. Trnky, J. Čapka,  
Z. Müllera, A. Borna, R. Pilaře a 
další. 
Vytvoří škálu obrazně vizuálních 
elementů k vyjádření osobitého 
přístupu k realitě. 
Porovnává různé interpretace a 
přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace. 

např.  kresba dle 
skutečnosti, kresba 
v plenéru. 
 
 
Grafické techniky – tisk 
z koláže, ze šablon, otisk, 
vosková technika 
 
 
 
 
 
Techniky plastického 
vyjadřování – modelování 
z papíru, hlíny, sádry, drátů 
Další techniky – koláž, 
frotáž, základy ikebany 
 
 
 
Ilustrátoři dětské knihy  

OSV – rozvoj schopností 
poznávání, sebepoznání a 
sebepojetí, komunikace, 
psychohygiena, kreativita  
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5.7.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň 
 
Obsahové, organizační a časové vymezení 
Vyučovací  předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 6. až 9. ročníku: 

v 6. až 9. ročníku  – 2 hodiny týdně 
 

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova: 
• pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy 
• rozvíjí tvůrčí činnosti, smyslovou citlivost a uplatňování subjektivity 
• přistupuje k uměleckému procesu v jeho celistvosti a chápe ho jako způsob poznání a komunikace 
• užívá různých uměleckých vyjadřovacích prostředků včetně nejnovějších informačních a komunikačních technologií 
• rozvíjí především průřezové téma Osobnostní a sociální výchovy ( týká se společného zaměření na rozvoj smyslového vnímání, kreativity, 

vnímání a utváření mimouměleckého estetična) a Výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech ( prohlubuje vztah k  evropské a 
světové kultuře) 

 
Strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
Metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání  

• výklad 
• samostatná práce 
• kolektivní práce 
• sebehodnocení 

 
Klíčové kompetence žáků 
Kompetence k učení 

Učitel 
- zadává jednotlivé úkoly tak, aby si každý žák mohl sám zorganizovat vlastní činnost 
- využívá kladného hodnocení k motivaci pro další výtvarnou činnost 

Žák 
- při teoreticky zaměřených hodinách si vytváří takové učební materiály, aby je mohl dále využívat pro své vlastní učení 
- při své tvorbě poznává vlastní pokroky a při konečném výstupu si dokáže zpětně uvědomit problémy související s realizací 

 
Kompetence k řešení problémů 

Učitel 
- zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

Žák 
- je mu předkládán dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů souvisejících s výběrem výtvarné techniky, 

materiálů a pomůcek 
- při zadání úkolu rozpozná výtvarný problém a hledá nejvhodnější způsob řešení 
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Kompetence komunikativní 
Učitel 

- klade dostatek prostoru pro střetávání a komunikaci různými formami (písemně, pomocí technických prostředků, výtvarnými prostředky, …) 
- dohlíží na dodržování etiky komunikace ( naslouchání, respektování originálních, nezdařených názorů, ..) 

Žák 
- při práci ve skupině dokáže vyjádřit svůj názor, vhodnou formou ho obhájit a tolerovat názor druhých 

 
Kompetence sociální a personální 

Učitel 
- dodává žákům sebedůvěru a podle potřeby žákům v činnostech pomáhá 
- umožňuje každému žákovi zažít úspěch 
- v průběhu výuky zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků 

Žák 
- učí se respektovat pravidla při práci v týmu, dodržovat je a svou pracovní činností kladně ovlivňovat kvalitu práce 

 
Kompetence občanské 

Učitel 
- podporuje občanské cítění žáků při vytváření propagačních materiálů  

Žák 
- při propagaci školních akcí vytváří plakáty a upoutávky, kterými prezentuje školu 
- respektuje názor druhých 
- prezentuje výsledky své práce a účastní se výtvarných soutěží 

 
Kompetence pracovní 

Učitel 
- vede žáky ke správným způsobům užití materiálu, nástrojů a vybavení 
- požaduje dodržování dohodnuté kvality a postupů 

Žák 
- při samostatné práci je veden ke koncentraci na pracovní výkon, jeho dokončení a dodržuje vymezená pravidla  
- vytváří si pozitivní vztah k manuálním činnostem 
- při práci s výtvarným materiálem dodržuje hygienická pravidla 
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5.7.4.4. Učební osnovy – Výtvarná výchova – 2. stupeň  
 
Stupeň druhý, období třetí, ročník šestý 

 
Očekávané výstupy z RVP ZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

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. 

 
Užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních 
zkušeností, zkušeností získaných 
ostatními smysly a k zaznamenání 
podnětů z představ a fantazie. 

 
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. 
 
Vybírá, kombinuje a vytváří 
prostředky pro vlastní osobité 
vyjádření; porovnává a hodnotí 
jeho účinky s účinky již existujících i 
běžně užívaných vizuálně 
obrazných vyjádření. 
Rozliší působení vizuálně 
obrazného vyjádření v rovině 
smyslového účinku, v rovině 

Vybírá a samostatně vytváří 
bohatou škálu vizuálně 
obrazných elementů 
zkušeností z vlastního 
vnímání, z představ a poznání. 
Uplatňuje osobitý přístup 
k realitě. 
variuje různé vlastnosti prvků a 
jejich vztahů pro získání 
osobitých výsledků. 
 
Užívá vizuálně obrazového 
vyjádření  k zachycení 
zkušeností získaných 
pohybem, hmatem a sluchem. 
 
 
Správně užívá techniku malby, 
texturu, míchá a vrství barvy. 
 
 
Vytváří společné kompozice v 
prostoru – instalace. 
Své představy dokáže převést 
do objemových rozměrů. 
 
Využívá perspektivu ve svém 
vlastním výtvarném vyjádření. 
 
 
 
Zobrazuje vlastní fantazijní 

Kresebné studie - linie, tvar, objem - 
jejich rozvržení v obrazové ploše, v 
objemu, v prostoru, jejich vztahy, 
podobnost, kontrast, rytmus 
Jednoduché plošné kompozice z 
geometrických tvarů - spirály, elipsy, 
řazení, rytmus, prolínání, množení, 
vyvažování, přímka, křivka. 
 
 
 
Rozvíjení smyslové citlivosti. Souvislost 
zrakového vnímání s vjemy ostatních 
smyslů, např. hmat - reliéfní autoportrét, 
sluch - výtvarné zpracování hudebních 
motivů, tvary ze zmačkaného papíru. 
 
Malba.  
Teorie barev, Goethův barevný kruh, 
teplé a studené barvy, barvy příbuzné 
 
Plastická a prostorová tvorba. 
Plastická tvorba - papír, hlína, drát, 
sádra. 
 
 
Nauka o perspektivě  
(perspektiva paralelní a šikmá), umístění 
postav na plochu, velikost objektů 
Třetí prostor budovaný liniemi.  
Subjektivní vyjádření fantastických 
představ za využití různorodých 

 
OSV – kreativita 
 
OSV – rozvoj 
schopností poznávání 
 
EV – lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí 
 
OSV - komunikace 
 
EGS – jsme Evropané 
 
MV – tvorba 
mediálního sdělení 
 
VDO – principy 
demokracie jako formy 
vlády a způsobu 
rozhodování 
 
EV – ekosystémy 
 
MV – fungování a vliv 
médií ve společnosti 
 
OSV – sebepoznání a 
sebepojetí 

HV - rytmus, 
melodie 
 
D - pravěk - starší 
doba kamenná - 
způsob života 
 
ČJ - Řecko a Řím 
- báje a pověsti 
 
D – Egypt, 
MezopotámieŘec
ko, Řím 
 
ČJ - poezie a 
próza s tématem 
Vánoc 
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subjektivního účinku a v rovině 
sociálně utvářeného i symbolického 
obsahu. 
 
Interpretuje umělecká vizuálně 
obrazná vyjádření současnosti i 
minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických 
souvislostí i z osobních zkušeností 
a prožitků. 

 
Porovnává na konkrétních 
příkladech různé interpretace 
vizuálně obrazného vyjádření; 
vysvětluje své postoje k nim s 
vědomím osobní, společenské a 
kulturní podmíněnosti svých 
hodnotových soudů. 

 
Ověřuje komunikační účinky 
vybraných, upravených či 
samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních 
vztazích; nalézá vhodnou formu 
pro jejich prezentaci. 

představy a odhaluje 
interpretační kontext vlastního 
vyjádření. 
 
 
 

materiálů a výtvarných postupů - 
kombinované techniky. 
Kategorizace představ, prožitků, 
zkušeností, poznatků - uplatnění při 
vlastní tvorbě. 
Přírodní motivy (rostliny, neživá příroda, 
živočichové), člověk, náš svět, vesmír, 
bytosti, události. 
Zvětšování (makrokosmos), zmenšování 
(mikrokosmos) - detail, polodetail, celek. 
Lidská figura - tvarová stylizace - Řecko, 
Řím 
Tvarová a barevná kompozice - např. 
Babylónská věž – Mezopotámie 
Dekorační práce - využití tvaru, linie, 
kombinace barev a pravidelného 
střídání lineárních symbolů. 
Písmo a užitá grafika. Např. plakát, 
reklama, obal na CD, obal na knihu, 
časopis 
Tematické práce - Vánoce, Velikonoce - 
dekorativní předměty, vkusná výzdoba 
interiéru. Např. vitráž, malba na sklo, 
vystřihování, vyřezávání. 
 
 
 
 

 
Stupeň druhý, období třetí, ročník sedmý 
 

Očekávané výstupy z RVP ZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

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 

Vybírá a samostatně vytváří 
bohatou škálu vizuálně 
obrazných elementů 
zkušeností z vlastního 
vnímání, z představ a poznání.  
Uplatňuje osobitý přístup k 

Prvky vizuálně obrazového vyjádření - 
kresebné etudy - objem, tvar, linie - 
šrafování.  
Analýza celistvě vnímaného tvaru na 
skladebné prvky. 
Experimentální řazení, seskupování, 

OSV – rozvoj 
schopností poznávání 
 
EV- vztah člověka 
k prostředí 
 

D - byzantské, 
arabské umění 
 
ČJ - literární texty 
 
D - románský sloh 
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vlastnosti prvků a jejich vztahů pro 
získání osobitých výsledků. 
 
Užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních 
zkušeností, zkušeností získaných 
ostatními smysly a k zaznamenání 
podnětů z představ a fantazie. 
 
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. 
 
Vybírá, kombinuje a vytváří 
prostředky pro vlastní osobité 
vyjádření; porovnává a hodnotí 
jeho účinky s účinky již existujících 
i běžně užívaných vizuálně 
obrazných vyjádření. 
Rozliší působení vizuálně 
obrazného vyjádření v rovině 
smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku a v rovině 
sociálně utvářeného i 
symbolického obsahu. 
 
Interpretuje umělecká vizuálně 
obrazná vyjádření současnosti i 
minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických 
souvislostí i z osobních zkušeností 
a prožitků. 
 
Porovnává na konkrétních 
příkladech různé interpretace 

realitě. 
Uvědomuje si možnost 
kompozičních přístupů a 
postupů. 
Užívá vizuálně obrazná 
vyjádření k zachycení 
zkušeností získaných 
pohybem, hmatem a sluchem. 
 
Správně užívá techniku malby, 
texturu, míchá a vrství barvy. 
Hodnotí a využívá výrazové 
možnosti barev a jejich 
kombinací. 
 
 
Rozliší působení vizuálně 
obrazného vyjádření v rovině 
smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku a v rovině 
sociálně utvářeného i 
symbolického obsahu. 
 
Využívá dekorativních postupů 
- rozvíjí si estetické cítění. 
 
Vlastní prožívání. Interakce s 
realitou 
Vybírá a kombinuje výtvarné 
prostředky k vyjádření své 
osobitosti a originality. 
 
Užívá prostředky k zachycení 
jevů a procesů v proměnách, 
vývoji a vztazích. 
 
Užívá vizuálně obrazná 
vyjádření k zaznamenání 
podnětů z představ a fantazie 

zmenšování, zvětšování, zmnožování, 
vrstvení tvarů a linií v ploše i prostoru - 
horizontála, vertikála, kolmost, střed, 
symetrie, asymetrie, dominanta) 
Rozvíjení smyslové citlivosti. Přenášení 
prostoru na plochu.  
Záznam autentických smyslových 
zážitků, emocí, myšlenek. 
 
Barevné vyjádření 
Byzantské, arabské umění. 
Odstín - sytost, tón, harmonie, kontrast, 
jemné rozdíly - využití ve volné tvorbě i 
praktickém užití (např. oděv, vzhled 
interiéru). 
 
Kategorizace představ, prožitků, 
zkušeností, poznatků 
 
 
 
 
 
Užitá grafika. Písmo - styly a druhy 
písma. 
Tematické práce - Vánoce, velikonoce, 
pálení čarodějnic. 
 
Vlastní prožívání. Interakce s realitou 
 
 
 
Událost - originální dokončení situace - 
vyprávění výtvarnými prostředky 
 
 
Uplatnění subjektivity ve vizuálně 
obrazovém vyjádření. Např. fantazijní 
variace na základní tvary písmen 

EV- lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí 
 
MKV -  multikulturalita 
 
OSV -  kreativita 
 
MV -  tvorba 
mediálního sdělení 
 
OSV – sebepoznání a 
sebepojetí 
 
EGS – Evropa a svět 
nás zajímá 
 
OSV – poznávání lidí 
 
EGS – Jsme Evropané 
 
 
 
 
 

 
D - doba gotiky 
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vizuálně obrazného vyjádření; 
vysvětluje své postoje k nim s 
vědomím osobní, společenské a 
kulturní podmíněnosti svých 
hodnotových soudů. 
 
Ověřuje komunikační účinky 
vybraných, upravených či 
samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních 
vztazích; nalézá vhodnou formu 
pro jejich prezentaci. 

 
Uvědomuje si na konkrétních 
příkladech různorodost zdrojů 
interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření. 
 
 
Vytváří společné kompozice v 
prostoru - instalace. 
 

 
Práce s uměleckým dílem. Experimenty 
s reprodukcemi um. děl - hledání 
detailu, základních geometrických tvarů, 
skládání, deformování, dotváření 
kresbou a barvou. Koláž. 
 
Architektura 
Charakteristické stavby různých stylů 
 

 
Stupeň druhý, období třetí, ročník osmý 
 

Očekávané výstupy z RVP ZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

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. 
 
Užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních 
zkušeností, zkušeností získaných 
ostatními smysly a k zaznamenání 
podnětů z představ a fantazie. 
 
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. 

Vybírá a samostatně vytváří 
bohatou škálu vizuálně 
obrazných elementů 
zkušeností z vlastního 
vnímání, z představ a poznání.  
Uplatňuje osobitý přístup k 
realitě. 
Užívá vizuálně obrazového 
vyjádření k zaznamenání 
vizuálních zkušeností. 
 
Orientuje se v grafických 
technikách. 
 
Popíše, vyjmenuje 
charakteristické znaky 
uměleckých děl. 
 
 
 
 
 

Kresebné etudy. Etuda s linií jako 
výtvarným prostředkem.  
Různé typy zobrazení (podhledy, 
rovnoběžné promítání). 
Praktické ověřování a postupné 
využívání kompozičních principů 
(dominanta, subdominanta, vertikála, 
horizontála, diagonála, zlatý řez, 
kontrast, harmonie) v experimentálních 
činnostech a vlastní tvorbě 
 
Linoryt, tisk z koláže, papíroryt 
 
 
Práce s uměleckým dílem. Teoretické 
práce - renesance, baroko, klasicismus - 
na příkladech konkrétních výtvarných 
děl vyhledávat a srovnávat různé 
způsoby uměleckého vyjadřování. 
Pozorují, porovnávají a zařazují do 
historických souvislostí základní 
stavební prvky architektury (římsa, okno, 

OSV -  rozvoj 
schopností poznávání 
 
OSV – řešení 
problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 
 
 
EGS – jsme Evropané 
 
 
EGS -  Evropa a svět 
nás zajímá  
 
OSV – kooperace a 
kompetice 
 
EV – lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí 
 

D, ČJ - 
renesance, 
baroko, 
klasicismus, 
romantismus 
 
Z - mapa světa, 
obal Země 
 
D - historické 
souvislosti 2. pol. 
19. stol. a 
přelomu 19. a 20. 
stol 
 
D - renesance - 
objev perspektivy 
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Vybírá, kombinuje a vytváří 
prostředky pro vlastní osobité 
vyjádření; porovnává a hodnotí 
jeho účinky s účinky již existujících 
i běžně užívaných vizuálně 
obrazných vyjádření. 
 
Rozliší působení vizuálně 
obrazného vyjádření v rovině 
smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku a v rovině 
sociálně utvářeného i 
symbolického obsahu. 
 
Interpretuje umělecká vizuálně 
obrazná vyjádření současnosti i 
minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických 
souvislostí i z osobních zkušeností 
a prožitků. 
 
Porovnává na konkrétních 
příkladech různé interpretace 
vizuálně obrazného vyjádření; 
vysvětluje své postoje k nim s 
vědomím osobní, společenské a 
kulturní podmíněnosti svých 
hodnotových soudů. 
 
Ověřuje komunikační účinky 
vybraných, upravených či 
samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních 
vztazích; nalézá vhodnou formu 
pro jejich prezentaci. 

 
 
 
Rozvíjí se v estetickém cítění - 
využívá dekorativních postupů 
 
 
 
Správně uplatňuje techniku 
kresby a zachycuje prostor. 
 
 
Zobrazuje vlastní fantazijní 
představy a odhaluje 
interpretační kontext vlastního 
vyjádření, kombinuje výtvarné 
prostředky a experimentuje 
s nimi. 
 
Správně užívá techniku malby, 
využívá texturu, míchá a vrství 
barvy. 
Umí využívat znalostí o 
základních, druhotných a 
doplňkových barvách k 
osobitému výtvarnému 
vyjádření. 
 
Užívá perspektivních postupů. 
 
 
 
 
 
 
 
 

portál, sloup, sgrafita, mozaika) - 
renesance, baroko 
 
Písmo, užitá grafika, reklama a 
propagační prostředky 
Tematické práce - Vánoce, Velikonoce - 
jak se slaví v jiných zemích. 
 
Kresba 
Zdokonalování technik kresby - způsoby 
stínování, kontrast 
 
Práce s netradičními materiály 
 
 
 
 
 
 
Malba 
Objemové vyjádření námětu barvami - 
doplňkové a lomené barvy, valéry, barvy 
podobné a příbuzné.  Subjektivní 
barevná škála 
Technika akvarelu, pastel 
 
 
 
Lineární postupy 
Lineární perspektiva - sbíhavá, 
úběžníková 
 
 
 
 

OSV – sebepoznání a 
sebepojetí 
 
MKV – lidské vztahy 
 
EV – vztah člověka k 
prostředí 
 
MV – fungování a vliv 
médií ve společnosti 
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Stupeň druhý, období třetí, ročník devátý 
 

Očekávané výstupy z RVP ZV: 

Žák: 
Dílčí výstupy: 

 

Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 

průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 

rozšiřující učivo: 

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. 
 
Užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních 
zkušeností, zkušeností získaných 
ostatními smysly a k zaznamenání 
podnětů z představ a fantazie. 
 
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. 
 
Vybírá, kombinuje a vytváří 
prostředky pro vlastní osobité 
vyjádření; porovnává a hodnotí 
jeho účinky s účinky již existujících 
i běžně užívaných vizuálně 
obrazných vyjádření. 
Rozliší působení vizuálně 
obrazného vyjádření v rovině 
smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku a v rovině 
sociálně utvářeného i 

Vybírá a samostatně vytváří 
bohatou škálu vizuálně 
obrazných elementů 
zkušeností z vlastního 
vnímání, z představ a poznání. 
Uplatňuje osobitý přístup 
k realitě. 
 
 
Umí využívat znalostí o 
základních, druhotných a 
doplňkových barvách k 
osobitému výtvarnému 
vyjádření. 
 
Orientuje se v grafických 
technikách - zvládá tisk z 
výšky. 
 
Rozlišuje obsah vizuálně 
obrazového vyjádření 
uměleckých projevů 
současnosti a minulosti, 
orientuje se v oblastech 
moderního umění. 
Seznamují se s hlavními 
současnými trendy výtvarného 
umění (instalace, performance, 
videoart, multimedia, akční 
umění – akční tvar malby a 
kresby, land-art, happening). 
Při práci s um. dílem hledají a 
pojmenovávají základní 
obrazotvorné prvky a 

Techniky kresby - tužka, perko, uhel, 
rudka. Dynamická kresba. Např. kruh, 
koloběh vody, zátiší s jablky, kresba 
hlavy. 
Uspořádání objektů do celků v ploše, 
objemu, prostoru a časovém průběhu 
(vyjádření vztahů, pohybu a proměn 
uvnitř a mezi objekty). 
 
Komplementární barvy - textura.  
Symbolika barev, mísení barev, 
působení barev, vztahy mezi barvami. 
Kontrast (barevný, světelný). 
 
 
Tisk z výšky, plochy, hloubky 
 
 
 
Práce s uměleckým dílem - umění  
1. pol. 20. stol a 2. pol. 20. stol. Např. 
kubismus, surrealismus, 
impresionismus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EV – vztah člověka 
k prostředí 
 
EGS – jsme Evropané 
 
OSV – hodnoty, 
postoje, praktická etika 
 
OSV – komunikace 
 
EV - ekosystémy 
 
OSV – sebepoznání a 
sebepojetí 
 
MV – práce 
v realizačním týmu 
 

D - historické 
souvislosti 20. 
stol. 
 
HV - výtvarné 
směry 20. stol. 
promítající se 
v hudbě 
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symbolického obsahu. 
 
Interpretuje umělecká vizuálně 
obrazná vyjádření současnosti i 
minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických 
souvislostí i z osobních zkušeností 
a prožitků. 
 
Porovnává na konkrétních 
příkladech různé interpretace 
vizuálně obrazného vyjádření; 
vysvětluje své postoje k nim s 
vědomím osobní, společenské a 
kulturní podmíněnosti svých 
hodnotových soudů. 
 
Ověřuje komunikační účinky 
vybraných, upravených či 
samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních 
vztazích; nalézá vhodnou formu 
pro jejich prezentaci. 

kompoziční přístupy, 
porovnávají rozdíly výtvarných 
vyjádření (abstraktní, popisné, 
alegorické, symbolické, atd.). 
 
Podílí se na společná práce. 
 
 
 
Reflexe a vztahy zrakového 
vnímání ostatními smysly. 
Užívá vizuálně obrazového 
vyjádření k zachycení jevů 
v proměnách, vývoji a ve 
vztazích. 
Užívá vizuálně obrazového 
vyjádření k zachycení 
zkušeností získaných 
pohybem, hmatem a sluchem. 
 
K tvorbě užívá některé metody 
současného výtvarného umění 
- počítačová grafika, fotografie, 
video, animace - a učí se s 
nimi zacházet 
 
Užívá vizuálně obrazového 
vyjádření k zaznamenání 
podnětů z představ a fantazie. 
Zasazuje předměty do 
neobvyklých souvislostí, 
vytváří nové a neobvyklé. 
 
Zvládá zachycení pomíjivého 
okamžiku - skicování 

 
 
 
 
 
Společná práce - komunikace.  
Vyjádření procesuálních a kvalitativních 
proměn. 
 
Reflexe a vztahy zrakového vnímání 
ostatními smysly. 
Uplatňování subjektivity ve vizuálně 
obrazovém vyjádření.  
Převádění pocitů těla na obrazové 
znaky s hledáním vzájemných 
souvislostí. 
 
 
 
 
Reklama a propagační prostředky 
(obaly, plakáty, prostředky doplňkové 
reklamy, jednotlivé propagační 
materiály) 
 
 
 
Vytváření obrazových znaků na základě 
fantazie, kombinací představ a znalostí - 
rozvíjení schopnosti rozlišovat z jaké 
vrstvy představivosti znaky pocházejí.  
Prostorová tvorba – modelování  
 
Práce v plenéru. Krajinomalba, frotáž 
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5.8.  Člověk a zdraví 
 

5.8.1.  Charakteristika vzdělávací oblasti 
 

Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, 
zdravotně preventivní chování, kvalita mezilidských vztahů, kvalita životního prostředí, bezpečí člověka atd. Protože je zdraví základním předpokladem pro 
aktivní a spokojený život a pro optimální pracovní výkonnost, stává se poznávání a praktické ovlivňování rozvoje a ochrany zdraví jednou z priorit základního 
vzdělávání. 

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní podněty pro ovlivňování zdraví (poznatky, činnosti, způsoby chování), s nimiž se žáci seznamují, učí 
se je využívat a aplikovat ve svém životě. Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje především k tomu, aby žáci poznávali sami sebe jako živé bytosti, aby 
pochopili hodnotu zdraví, smysl zdravotní prevence i hloubku problémů spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví. Žáci se seznamují s různým 
nebezpečím, které ohrožuje zdraví v běžných i mimořádných situacích, osvojují si dovednosti a způsoby chování (rozhodování), které vedou k zachování či 
posílení zdraví, a získávali potřebnou míru odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví jiných. Jde tedy z velké části o poznávání zásadních životních hodnot, o 
postupné utváření postojů k nim a o aktivní jednání v souladu s nimi. Naplnění těchto záměrů je v základním vzdělávání nutné postavit na účinné motivaci a 
na činnostech a situacích posilujících zájem žáků o problematiku zdraví. 

Při realizaci této vzdělávací oblasti je třeba klást důraz především na praktické dovednosti a jejich aplikace v modelových situacích i v každodenním 
životě školy. Proto je velmi důležité, aby celý život školy byl ve shodě s tím, co se žáci o zdraví učí a co z pohledu zdraví potřebují. Zpočátku musí být 
vzdělávání silně ovlivněno kladným osobním příkladem učitele, jeho všestrannou pomocí a celkovou příznivou atmosférou ve škole. Později přistupuje důraz i 
na větší samostatnost a odpovědnost žáků v jednání, rozhodování a činnostech souvisejících se zdravím. Takto chápané vzdělávání je základem pro 
vytváření aktivních přístupů žáků k rozvoji i ochraně zdraví. 

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je vymezena a realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích oborech Výchova ke zdraví a Tělesná výchova, 
do níž je zahrnuta i zdravotní tělesná výchova. Vzdělávací obsah oblasti Člověk a zdraví prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí, které jej obohacují nebo 
využívají (aplikují), a do života školy. 

Vzdělávací obor Výchova ke zdraví přináší základní poznání o člověku v souvislosti s preventivní ochranou jeho zdraví. Učí žáky aktivně rozvíjet a 
chránit zdraví v propojení všech jeho složek (sociální, psychické a fyzické) a být za ně odpovědný. Svým vzdělávacím obsahem bezprostředně navazuje na 
obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Žáci si upevňují hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí dovednosti odmítat 
škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v každodenních i mimořádných situacích. Rozšiřují a prohlubují si poznatky o rodině, škole 
a společenství vrstevníků, o přírodě, člověku i vztazích mezi lidmi a učí se tak dívat se na vlastní činnosti z hlediska zdravotních potřeb a životních perspektiv 
dospívajícího jedince a rozhodovat se ve prospěch zdraví. Vzhledem k individuálnímu i sociálnímu rozměru zdraví je vzdělávací obor Výchova ke zdraví velmi 
úzce propojen s průřezovým tématem Osobnostní a sociální výchova.  

Vzdělávací obor Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje na jedné straně k poznání vlastních 
pohybových možností a zájmů, na druhé straně k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. 
Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové, jejímž smyslem je schopnost samostatně ohodnotit úroveň 
své zdatnosti a řadit do denního režimu pohybové činnosti pro uspokojování vlastních pohybových potřeb i zájmů, pro optimální rozvoj zdatnosti a výkonnosti, 
pro regeneraci sil a kompenzaci různého zatížení, pro podporu zdraví a ochranu života. Předpokladem pro osvojování pohybových dovedností je v základním 
vzdělávání žákův prožitek z pohybu a z komunikace při pohybu, dobře zvládnutá dovednost pak zpětně kvalitu jeho prožitku umocňuje. 

Charakteristické pro pohybové vzdělávání je rozpoznávání a rozvíjení pohybového nadání, které předpokládá diferenciaci činností i hodnocení výkonů 
žáků. Neméně důležité je odhalování zdravotních oslabení žáků a jejich korekce v běžných i specifických formách pohybového učení - v povinné tělesné 
výchově, případně ve zdravotní tělesné výchově. Proto se nedílnou součástí tělesné výchovy stávají korektivní a speciální vyrovnávací cvičení, která jsou 
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podle potřeby preventivně využívána v hodinách tělesné výchovy pro všechny žáky nebo jsou zadávána žákům se zdravotním oslabením místo činností, které 
jsou kontraindikací jejich oslabení.  

 

5.8.2.  Cílové zaměření vzdělávací oblasti: 
 

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vede žáky k: 
• poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty 
• pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k vnímání radostných prožitků z činností podpořených pohybem, 

příjemným prostředím a atmosférou příznivých vztahů 
• poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých etapách života na způsobu vlastního jednání a rozhodování, na úrovni 

mezilidských vztahů i na kvalitě prostředí 
• získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, i na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje 
• využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu, k upevňování způsobů rozhodování a jednání v souladu s 

aktivní podporou zdraví v každé životní situaci i k poznávání a využívání míst souvisejících s preventivní ochranou zdraví 
• propojování činností a jednání souvisejících se zdravím a zdravými mezilidskými vztahy se základními etickými a morálními postoji, s volním úsilím 

atd. 
• chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného předpokladu výběru profesní dráhy, partnerů, společenských 

činností atd. 
• aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných činností ve škole i v obci 

 

5.8.3.  Tělesná výchova 
 

5.8.3.1. Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň 
 
Obsahové, organizační a časové vymezení 
Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 1. až 5. ročníku: 

v 1. až 5. ročníku  – 2 hodiny týdně 
 

Vzdělávací obsah je rozdělen na 3 tematické okruhy: 
a) činnosti ovlivňující zdraví -význam pohybu pro zdraví, příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti, rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, 

pohyblivosti, koordinace pohybu, hygiena při TV, bezpečnost při pohybových činnostech 
b) činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností - pohybové hry, základy gymnastiky, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti, průpravné úpoly, 

základy atletiky, základy sportovních her, turistika a pobyt v přírodě, plavání, lyžování a bruslení, další pohybové činnosti 
c) činnosti podporující pohybové učení - komunikace v TV, organizace při TV, zásady jednání a chování, pravidla zjednodušených osvojovaných 

pohybových činností, měření a posuzování pohybových dovedností, zdroje informací o pohybových činnostech 
 
 
 



299 

Strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 
 

Žáci s přihlédnutím k určité sportovní aktivitě cvičí v tělocvičně, na hřišti,na stadionu, ve volné přírodě nebo v plaveckém bazénu. 
V úvodu hodiny všichni absolvují nástup, rozcvičku a dále se věnují v hlavní části hodiny danému typu sportování. 
Ke konci dochází k závěrečnému zklidnění - relaxaci. Žáci cvičí ve vhodném sportovním oblečení a obuvi. 
Učitel v hodinách využívá různé metody a formy práce. Spolu s dětmi používá veškeré dostupné náčiní a nářadí. 

 
Klíčové kompetence žáka 
Kompetence k učení  

Učitel 
- umožňuje žákům, aby se naučili na základě jasných kritérií hodnotit své činnosti nebo výsledky  

Žák 
- je veden k osvojení si základního tělocvičného názvosloví 
- učí se cvičit podle jednoduchého nákresu nebo popisu cvičení 
- změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími 
- orientuje se v informačních zdrojích o aktivitách a sportovních akcích 

 
Kompetence k řešení problémů  

Učitel 
- dodává žákům sebedůvěru 
- podle potřeby žákům v činnostech pomáhá  

Žák 
- uplatňuje zásady bezpečného chování ve sportovním prostředí a adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka, 
- řeší problémy v souvislosti s nesportovním chováním, nevhodným sportovním prostředím a nevhodným sportovním náčiním a nářadím 

 
Kompetence komunikativní 

Učitel 
- vede žáky k vzájemnému naslouchání a oceňování přínosu druhých 
- vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci 

Žák 
- je veden ke spolupráci při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích 
- učí se reagovat na základní povely a pokyny a sám je i vydává 
- zorganizuje jednoduché pohybové soutěže, činnosti a jejich varianty 

 
Kompetence sociální a personální  

Učitel 
- zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat 
- umožňuje každému žákovi zažít úspěch 
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Žák 
- dodržuje pravidla, označí přestupky 
- respektuje opačné pohlaví 
- zvládá pohybové činnosti ve skupině 

 
Kompetence občanská  

Učitel 
- umožňuje, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků 

 
Žák 

- podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu a projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení své zdatnosti 
- spojuje svou pohybovou činnost se zdravím 
- zařazuje si do vlastního pohybového režimu korektivní cvičení 
- je veden ke kritickému myšlení, hodnotí cvičení 
- učí se být ohleduplní a taktní 

 
Kompetence pracovní 

Učitel 
- vede žáky k uplatňování hlavních zásad hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech v běžném životě  

Žák 
- je veden učitelem k uplatňování hlavních zásad hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech v běžném životě 
- učí se užívat jednotlivé tělocvičné nářadí a náčiní 

 

5.8.3.2. Učební osnovy – Tělesná výchova – 1. stupeň 
 
Stupeň první, období první, ročník první 
 

Očekávané 
výstupy z RVPZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Spojuje 
pravidelnou 
každodenní 
pohybovou činnost 
se zdravím a 
využívá nabízené 
Příležitosti. 
 
Zvládá v souladu s 

Zná a užívá základní tělocvičné pojmy – názvy 
pohybových činností, tělocvičného nářadí a náčiní. 
Zná pojmy z pravidel sportů a soutěží  
Dodržuje pravidla bezpečnosti a hlavní zásady 
hygieny při sportování v tělocvičně, na hřišti, 
v přírodě. 
Zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály 
pro organizaci činnosti. 
Používá vhodné sportovní oblečení a sportovní 

Tělocvičné pojmy komunikace v 
TV 
Bezpečnost při sportování 
 
 
 
 
 
 

VDO – občanská 
společnost a škola, 
principy demokracie 
jako způsobu 
rozhodování 
 
EV- vztah člověka k 
prostředí 
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individuálními 
předpoklady 
jednoduché 
pohybové činnosti 
jednotlivce 
nebo činnosti 
prováděné ve 
skupině; usiluje o 
jejich zlepšení. 
 
Spolupracuje při 
jednoduchých 
týmových 
pohybových 
činnostech a 
soutěžích. 
 
Uplatňuje hlavní 
zásady hygieny a 
bezpečnosti při 
pohybových 
činnostech ve 
známých 
prostorech školy. 
 
Reaguje na 
základní pokyny a 
povely k 
osvojované 
činnosti a její 
organizaci. 

obuv. 
Projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti, 
samostatnost, odvahu a vůli. 
Pro zlepšení pohybové dovednosti 
učí se respektovat zdravotní handicap. 
Zná význam sportování pro zdraví. 
 
Zvládá základní přípravu organismu před 
pohybovou aktivitou. 
Zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí 
a uvolnění. 
 
Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost 
se zdravím a využívá nabízené příležitosti. 
Dbá na správné držení těla při různých činnostech i 
provádění cviků.  
Dbá na správné dýchání. 
Zná kompenzační a relaxační cviky. 
Zvládá vyjádřit melodii rytmem pohybu.  
 
Spolupracuje při jednoduchých týmových a 
pohybových činnostech a soutěžích. 
Jedná v duchu fair-play. 
Zvládne přihrávku jednoruč, obouruč. 
Zná a dodržuje základní pravidla her. 
Je schopen soutěžit v družstvu. 
Je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe 
i družstvo.  
 
Zná techniku hodu kriketovým míčkem.  
Zná nízký start. 
Zná princip štafetového běhu. 
Nacvičí skok do dálky. 
Účastní se atletických závodů. 
 
Zvládne kotoul vpřed, stoj na lopatkách apod. 
Jednoduchá cvičení na žebřinách. 
Umí skákat přes švihadlo. 
Dokáže podbíhat dlouhé lano. 

 
Vztah ke sportu 
zásady jednání a chování 
 
 
 
 
Příprava ke sportovnímu výkonu 
příprava organismu zdravotně 
zaměřené činnosti 
 
 
Cvičení během dne 
rytmické a kondiční formy 
cvičení pro děti  
tanečky 
základy  
estetického pohybu 
 
 
Základy sportovních her míčové 
hry a pohybové hry, organizace 
při TV 
pravidla her a soutěží 
zásady jednání a chování 
 
Základy atletiky 
rychlý a vytrvalostní běh 
skok do dálky 
hod míčkem 
rozvoj koordinace pohybu 
 
Základy gymnastiky 
cvičení na nářadí a s náčiním 
průpravná cvičení a úpoly 
 
 
 
Turistika a pohyb v přírodě 

OSV – sebepoznání a 
sebepojetí, 
seberegulace a 
sebeorganizace, 
komunikace, 
kooperace a 
kompetice 
 
MKV – lidské vztahy, 
etnický původ, 
multikulturalita 
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Provádí cvičení na lavičkách. 
 
Uvědomuje si, že turistika a pobyt v přírodě patří 
k nejzdravějším pohybovým aktivitám. 

 

 
Stupeň první, období první, ročník druhý 
 

Očekávané 
výstupy z RVPZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Spojuje 
pravidelnou 
každodenní 
pohybovou činnost 
se zdravím a 
využívá nabízené 
Příležitosti. 
 
Zvládá v souladu s 
individuálními 
předpoklady 
jednoduché 
pohybové činnosti 
jednotlivce 
nebo činnosti 
prováděné ve 
skupině; usiluje o 
jejich zlepšení. 
 
Spolupracuje při 
jednoduchých 
týmových 
pohybových 
činnostech a 
soutěžích. 
 
Uplatňuje hlavní 
zásady hygieny a 
bezpečnosti při 

Zná a užívá základní tělocvičné pojmy – názvy 
pohybových činností, tělocvičného nářadí a náčiní. 
Zná pojmy z pravidel sportů a soutěží  
 
Dodržuje pravidla bezpečnosti a hlavní zásady 
hygieny při sportování v tělocvičně, na hřišti, 
v přírodě. 
Zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály 
pro organizaci činnosti. 
Používá vhodné sportovní oblečení a sportovní 
obuv. 
 
Projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti, 
samostatnost, odvahu a vůli. 
Pro zlepšení pohybové dovednosti 
učí se respektovat zdravotní handicap. 
Zná význam sportování pro zdraví. 
 
Zvládá základní přípravu organismu před 
pohybovou aktivitou. 
Zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí 
a uvolnění. 
 
Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost 
se zdravím a využívá nabízené příležitosti. 
Dbá na správné držení těla při různých činnostech i 
provádění cviků.  
Dbá na správné dýchání. 
Zná kompenzační a relaxační cviky. 

Tělocvičné pojmy komunikace v 
TV 
 
 
Bezpečnost při sportování 
 
 
 
 
 
 
 
Vztah ke sportu 
zásady jednání a chování 
 
 
 
 
Příprava ke sportovnímu výkonu 
příprava organismu zdravotně 
zaměřené činnosti 
 
 
Cvičení během dne 
rytmické a kondiční formy 
cvičení pro děti  
tanečky 
základy  
estetického pohybu 

OSV – sebepoznání a 
sebepojetí, 
seberegulace a 
sebeorganizace, 
komunikace, 
kooperace a 
kompetice 
 
EV – vztah člověka 
k prostředí (životní 
styl, prostředí a zdraví) 
 
VDO – občanská 
společnost a škola 
(dodržování pravidel, 
smysl pro čistou a 
bezkonfliktní hru) 
 
MKV – lidské vztahy 
(ohleduplnost, 
spolupráce) 
 

 



303 

pohybových 
činnostech ve 
známých 
prostorech školy. 
 
Reaguje na 
základní pokyny a 
povely k 
osvojované 
činnosti a její 
organizaci. 

Zvládá vyjádřit melodii rytmem pohybu.  
 
 
Spolupracuje při jednoduchých týmových a 
pohybových činnostech a soutěžích. 
Jedná v duchu fair-play. 
Zvládne přihrávku jednoruč, obouruč. 
Zná a dodržuje základní pravidla her. 
Je schopen soutěžit v družstvu. 
Je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe 
i družstvo.  
 
Zná techniku hodu kriketovým míčkem.  
Zná nízký start. 
Zná princip štafetového běhu. 
Nacvičí skok do dálky. 
Účastní se atletických závodů. 
 
Zvládne kotoul vpřed, stoj na lopatkách apod. 
Jednoduchá cvičení na žebřinách. 
Umí skákat přes švihadlo. 
Dokáže podbíhat dlouhé lano. 
Provádí cvičení na lavičkách. 
 
Uvědomuje si, že turistika a pobyt v přírodě patří 
k nejzdravějším pohybovým aktivitám. 

 
 
 
Základy sportovních her míčové 
hry a pohybové hry, organizace 
při TV 
pravidla her a soutěží 
zásady jednání a chování 
 
 
 
 
Základy atletiky 
rychlý a vytrvalostní běh 
skok do dálky 
hod míčkem 
rozvoj koordinace pohybu 
 
Základy gymnastiky 
cvičení na nářadí a s náčiním 
průpravná cvičení a úpoly 
 
 
 
Turistika a pohyb v přírodě 
 

 
Stupeň první, období první, ročník třetí 
 

Očekávané 
výstupy z RVPZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Spojuje 
pravidelnou 
každodenní 
pohybovou činnost 
se zdravím a 
využívá nabízené 
Příležitosti. 

Zná a užívá základní tělocvičné pojmy – názvy 
pohybových činností, tělocvičného nářadí a náčiní. 
Zná pojmy z pravidel sportů a soutěží  
Dodržuje pravidla bezpečnosti a hlavní zásady 
hygieny při sportování v tělocvičně, na hřišti, 
v přírodě. 
Zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály 

Tělocvičné pojmy komunikace v 
TV 
Bezpečnost při sportování 
Vztah ke sportu 
zásady jednání a chování 
 
 

OSV – sebepoznání a 
sebepojetí, 
seberegulace a 
sebeorganizace, 
komunikace, 
kooperace a 
kompetice 
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Zvládá v souladu s 
individuálními 
předpoklady 
jednoduché 
pohybové činnosti 
jednotlivce 
nebo činnosti 
prováděné ve 
skupině; usiluje o 
jejich zlepšení. 
 
Spolupracuje při 
jednoduchých 
týmových 
pohybových 
činnostech a 
soutěžích. 
 
Uplatňuje hlavní 
zásady hygieny a 
bezpečnosti při 
pohybových 
činnostech ve 
známých 
prostorech školy. 
 
Reaguje na 
základní pokyny a 
povely k 
osvojované 
činnosti a její 
organizaci. 

pro organizaci činnosti. 
Používá vhodné sportovní oblečení a sportovní 
obuv. 
 
Projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti, 
samostatnost, odvahu a vůli. 
Pro zlepšení pohybové dovednosti 
učí se respektovat zdravotní handicap. 
Zná význam sportování pro zdraví. 
 
Zvládá základní přípravu organismu před 
pohybovou aktivitou. 
Zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí 
a uvolnění. 
 
Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost 
se zdravím a využívá nabízené příležitosti. 
Dbá na správné držení těla při různých činnostech i 
provádění cviků.  
Dbá na správné dýchání. 
Zná kompenzační a relaxační cviky. 
Zvládá vyjádřit melodii rytmem pohybu.  
Spolupracuje při jednoduchých týmových a 
pohybových činnostech a soutěžích. 
Jedná v duchu fair-play. 
Zvládne přihrávku jednoruč, obouruč. 
Zná a dodržuje základní pravidla her. 
Je schopen soutěžit v družstvu. 
Je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe 
i družstvo.  
 
Zná techniku hodu kriketovým míčkem.  
Zná nízký start. 
Zná princip štafetového běhu. 
Nacvičí skok do dálky. 
Účastní se atletických závodů. 
 
Zvládne kotoul vpřed, stoj na lopatkách apod. 
Jednoduchá cvičení na žebřinách. 

Příprava ke sportovnímu výkonu 
příprava organismu zdravotně 
zaměřené činnosti 
 
Cvičení během dne 
rytmické a kondiční formy 
cvičení pro děti  
tanečky 
základy  
estetického pohybu 
 
Základy sportovních her míčové 
hry a pohybové hry, organizace 
při TV 
pravidla her a soutěží 
zásady jednání a chování 
 
 
 
 
Základy atletiky 
rychlý a vytrvalostní běh 
skok do dálky 
hod míčkem 
rozvoj koordinace pohybu 
 
Základy gymnastiky 
cvičení na nářadí a s náčiním 
průpravná cvičení a úpoly 
 
 
 
Turistika a pohyb v přírodě 
 
 
Plavání 
základní plavecká výuka 
 
 

 
VDO – občanská 
společnost a škola, 
občan, občanská 
společnost a stát  
 
EV- vztah člověka k 
prostředí 
 
MKV - Lidské vztahy  
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Umí skákat přes švihadlo. 
Dokáže podbíhat dlouhé lano. 
Provádí cvičení na lavičkách. 
 
Uvědomuje si, že turistika a pobyt v přírodě patří 
k nejzdravějším pohybovým aktivitám. 

 
Uvědomuje si, že plavání je jedná z nejzdravějších 
pohybových činností. 
Umí pojmenovat základní činnosti (plavecké 
způsoby) ve vodě. 
Zvládne techniku dvou plaveckých stylů – prsa a 
kraul, osvojí si techniku dalšího plaveckého stylu. 
Provádí skoky do vody. 
Zvládá zásady hygieny a bezpečnosti při plavání a 
dovede je za pomoci učitele a rodičů uplatňovat. 
 

 
 
 
 

 
Stupeň první, období druhé, ročník čtvrtý 
 

Očekávané 
výstupy z RVPZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Podílí se na 
realizaci 
pravidelného 
pohybového 
režimu; uplatňuje 
kondičně 
zaměřené 
činnosti; projevuje 
přiměřenou 
samostatnost a vůli 
pro zlepšení 
úrovně své 
zdatnosti. 
 
Zařazuje do 
pohybového 

Zná a užívá základní tělocvičné pojmy – názvy 
pohybových činností, tělocvičného nářadí a náčiní. 
Zná pojmy z pravidel sportů a soutěží  
rozumí povelům pořadových cvičení a správně na 
ně reaguje.  
 
Dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování 
v tělocvičně, na hřišti, v přírodě, ve vodě. 
Adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka. 
Zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály 
pro organizaci činnosti. 
Používá vhodné sportovní oblečení a sportovní 
obuv. 
Jedná v duchu fair-play. 
 
 

Tělocvičné pojmy 
komunikace v TV 
 
 
 
 
Bezpečnost při sportování 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSV – sebepoznání a 
sebepojetí, 
seberegulace a 
sebeorganizace, 
komunikace, 
kooperace a 
kompetice 
 
MKV - lidské vztahy 
 
EV – Vztah člověka 
k prostředí (životní 
styl, prostředí a zdraví) 
 
VDO - Občan, 
občanská společnost a 
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režimu korektivní 
cvičení, především 
v souvislosti s 
jednostrannou 
zátěží nebo 
vlastním svalovým 
oslabením. 
 
Zvládá v souladu s 
individuálními 
předpoklady 
osvojované 
pohybové 
dovednosti; vytváří 
varianty 
osvojených 
pohybových her. 
 
Uplatňuje pravidla 
hygieny a 
bezpečného 
chování v běžném 
sportovním 
prostředí; 
adekvátně reaguje 
v situaci úrazu 
spolužáka. 
 
Jednoduše 
zhodnotí kvalitu 
pohybové činnosti 
spolužáka a 
reaguje na pokyny 
k vlastnímu 
provedení 
pohybové činnosti. 
 
Jedná v duchu fair 
play: dodržuje 

Zvládá základní přípravu organismu před 
pohybovou aktivitou. 
Zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí 
a uvolnění. 
 
Podílí se na realizaci pravidelného pohybového 
režimu. 
Zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, 
především v souvislosti s jednostrannou zátěží 
nebo vlastním svalovým oslabením. 
Zvládne základní kroky lidových tanců, seznámí se 
s dětským aerobikem a kondičním cvičením 
s hudbou. 
Dbá na správné držení těla při různých činnostech i 
provádění cviků, projevuje přiměřenou 
samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své 
zdatnosti.  
Dbá na správné dýchání. 
Zná kompenzační a relaxační cviky.  
Uplatňuje zásady pohybové hygieny. 
 
Spolupracuje při jednoduchých týmových a 
pohybových činnostech a soutěžích, vytváří 
varianty osvojených pohybových her, zhodnotí 
kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na 
pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti. 
Umí přihrávky jednoruč a obouruč, driblink. 
Rozlišuje míč na basketbal a volejbal. 
Učí se ovládat hru s basketbalovým míčem. 
Nacvičuje střelbu na koš. 
Nacvičuje přehazovanou. 
Zná pravidla přehazované, malé kopané, florbalu a 
řídí se jimi. 
Zná cviky na zdokonalení obratnosti a pohotovosti. 
Je schopen soutěžit v družstvu. 
Umí se dohodnout na spolupráci a jednoduché 
taktice družstva a dodržovat ji. 
Je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe 
družstvo. 

Příprava ke sportovnímu výkonu 
příprava organismu zdravotně 
zaměřené činnosti 
 
 
Cvičení během dne 
rytmické a kondiční formy 
cvičení pro děti – tanečky, 
základy estetického pohybu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Základy sportovních her míčové 
hry a pohybové hry pohybová 
tvořivost organizace při TV 
pravidla zjednodušených 
osvojovaných pohybových her a 
soutěží 
zásady jednání a chování 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stát - respekt k 
identitám, zdroje 
konfliktů 
 
MV - fungování a vliv 
médií ve společnosti 
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pravidla her a 
soutěží, pozná a 
označí zjevné 
přestupky 
proti pravidlům a 
adekvátně na ně 
reaguje; respektuje 
při pohybových 
činnostech opačné 
pohlaví. 
 
Užívá při pohybové 
činnosti základní 
osvojované 
tělocvičné 
názvosloví; cvičí 
podle 
jednoduchého 
nákresu, popisu 
cvičení. 
 
Zorganizuje 
nenáročné 
pohybové činnosti 
a soutěže na 
úrovni třídy. 
 
Změří základní 
pohybové výkony a 
porovná je s 
předchozími 
výsledky. 
 
Orientuje se v 
informačních 
zdrojích o 
pohybových 
aktivitách a 
sportovních akcích 

Pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a 
adekvátně na ně reaguje. 
 
Zná techniku hodu kriketovým míčkem.  
Zná princip štafetového běhu. 
Uběhne 300m. 
Zná taktiku při běhu – k metě, sprintu, 
vytrvalostního běhu, při běhu terénem 
s překážkami. 
Umí skákat do dálky. 
Účastní se atletických závodů. 
 
Umí šplhat na tyči. 
Zvládne cvičení na žíněnce – napojované kotouly, 
stoj na hlavě apod. 
Zvládne přitahování do výše čela na hrazdě. 
Umí správnou techniku odrazu z můstku při cvičení 
na koze, roznožku, výskok do kleku a dřepu. 
Provádí cvičení na švédské bedně. 
Zdokonaluje se ve cvičení na ostatním nářadí. 
 
Projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti, 
samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení pohybové 
dovednosti. 
Respektuje zdravotní handicap. 
Zná význam sportování pro zdraví. 
Dovede získat informace o pohybových aktivitách a 
sportovních akcích ve škole i v místě bydliště. 
Dokáže objektivně zhodnotit svůj výkon, porovnat 
ho s předchozími výsledky. 
 
Uvědomuje si, že turistika a pobyt v přírodě patří k 
nejzdravějším pohybovým aktivitám. 

 
 
 
Základy atletiky 
rychlý běh 
skok do dálky 
hod míčkem 
rozvoj různých forem rychlosti, 
vytrvalosti, síly a pohyblivosti a 
koordinace pohybu 
 
 
Základy gymnastiky 
cvičení na nářadí a s náčiním 
odpovídající velikosti a 
hmotnosti 
průpravná cvičení a úpoly 
 
 
 
 
Vztah ke sportu 
zásady jednání a chování  
 
 
 
 
 
 
 
 
Turistika a pohyb v přírodě 
 
 



308 

ve škole i v místě 
bydliště; 
samostatně získá 
potřebné 
informace. 

 
Stupeň první, období druhé, ročník pátý 
 

Očekávané 
výstupy z RVPZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Podílí se na 
realizaci 
pravidelného 
pohybového 
režimu; uplatňuje 
kondičně 
zaměřené 
činnosti; projevuje 
přiměřenou 
samostatnost a vůli 
pro zlepšení 
úrovně své 
zdatnosti. 
 
Zařazuje do 
pohybového 
režimu korektivní 
cvičení, především 
v souvislosti s 
jednostrannou 
zátěží nebo 
vlastním svalovým 
oslabením. 
 
Zvládá v souladu s 
individuálními 
předpoklady 
osvojované 

Zná a užívá základní tělocvičné pojmy – názvy 
pohybových činností, tělocvičného nářadí a náčiní. 
Zná pojmy z pravidel sportů a soutěží  
rozumí povelům pořadových cvičení a správně na 
ně reaguje.  
 
Dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování 
v tělocvičně, na hřišti, v přírodě, ve vodě. 
Adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka. 
Zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály 
pro organizaci činnosti. 
Používá vhodné sportovní oblečení a sportovní 
obuv. 
Jedná v duchu fair-play. 
 
Zvládá základní přípravu organismu před 
pohybovou aktivitou. 
Zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí 
a uvolnění. 
 
Podílí se na realizaci pravidelného pohybového 
režimu. 
Zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, 
především v souvislosti s jednostrannou zátěží 
nebo vlastním svalovým oslabením. 
Zvládne základní kroky lidových tanců, seznámí se 
s dětským aerobikem a kondičním cvičením 
s hudbou. 

Tělocvičné pojmy 
komunikace v TV 
 
 
 
 
Bezpečnost při sportování 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příprava ke sportovnímu výkonu 
příprava organismu zdravotně 
zaměřené činnosti 
 
 
Cvičení během dne 
rytmické a kondiční formy 
cvičení pro děti – tanečky, 
základy estetického pohybu 
 
 
 
 

OSV – sebepoznání a 
sebepojetí, 
seberegulace a 
sebeorganizace, 
komunikace, 
kooperace a 
kompetice 
 
MKV - lidské vztahy 
 
EV – Vztah člověka 
k prostředí (životní 
styl, prostředí a zdraví) 
 
VDO - Občan, 
občanská společnost a 
stát - respekt k 
identitám, zdroje 
konfliktů 
 
MV - fungování a vliv 
médií ve společnosti 
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pohybové 
dovednosti; vytváří 
varianty 
osvojených 
pohybových her. 
 
Uplatňuje pravidla 
hygieny a 
bezpečného 
chování v běžném 
sportovním 
prostředí; 
adekvátně reaguje 
v situaci úrazu 
spolužáka. 
 
Jednoduše 
zhodnotí kvalitu 
pohybové činnosti 
spolužáka a 
reaguje na pokyny 
k vlastnímu 
provedení 
pohybové činnosti. 
 
Jedná v duchu fair 
play: dodržuje 
pravidla her a 
soutěží, pozná a 
označí zjevné 
přestupky 
proti pravidlům a 
adekvátně na ně 
reaguje; respektuje 
při pohybových 
činnostech opačné 
pohlaví. 
 
Užívá při pohybové 

Dbá na správné držení těla při různých činnostech i 
provádění cviků, projevuje přiměřenou 
samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své 
zdatnosti.  
Dbá na správné dýchání. 
Zná kompenzační a relaxační cviky.  
Uplatňuje zásady pohybové hygieny. 
 
Spolupracuje při jednoduchých týmových a 
pohybových činnostech a soutěžích, vytváří 
varianty osvojených pohybových her, zhodnotí 
kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na 
pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti. 
Umí přihrávky jednoruč a obouruč, driblink. 
Rozlišuje míč na basketbal a volejbal. 
Učí se ovládat hru s basketbalovým míčem. 
Nacvičuje střelbu na koš. 
Nacvičuje přehazovanou. 
Zná pravidla přehazované, malé kopané, florbalu a 
řídí se jimi. 
Zná cviky na zdokonalení obratnosti a pohotovosti. 
Je schopen soutěžit v družstvu. 
Umí se dohodnout na spolupráci a jednoduché 
taktice družstva a dodržovat ji. 
Je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe 
družstvo. 
Pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a 
adekvátně na ně reaguje. 
 
Zná techniku hodu kriketovým míčkem.  
Zná princip štafetového běhu. 
Uběhne 300m. 
Zná taktiku při běhu – k metě, sprintu, 
vytrvalostního běhu, při běhu terénem 
s překážkami. 
Umí skákat do dálky. 
Účastní se atletických závodů. 
 
Umí šplhat na tyči. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Základy sportovních her míčové 
hry a pohybové hry pohybová 
tvořivost organizace při TV 
pravidla zjednodušených 
osvojovaných pohybových her a 
soutěží 
zásady jednání a chování 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Základy atletiky 
rychlý běh 
skok do dálky 
hod míčkem 
rozvoj různých forem rychlosti, 
vytrvalosti, síly a pohyblivosti a 
koordinace pohybu 
 
 
Základy gymnastiky 
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činnosti základní 
osvojované 
tělocvičné 
názvosloví; cvičí 
podle 
jednoduchého 
nákresu, popisu 
cvičení. 
 
Zorganizuje 
nenáročné 
pohybové činnosti 
a soutěže na 
úrovni třídy. 
 
Změří základní 
pohybové výkony a 
porovná je s 
předchozími 
výsledky. 
 
Orientuje se v 
informačních 
zdrojích o 
pohybových 
aktivitách a 
sportovních akcích 
ve škole i v místě 
bydliště; 
samostatně získá 
potřebné 
informace. 

Zvládne cvičení na žíněnce – napojované kotouly, 
stoj na hlavě apod. 
Zvládne přitahování do výše čela na hrazdě. 
Umí správnou techniku odrazu z můstku při cvičení 
na koze, roznožku, výskok do kleku a dřepu. 
Provádí cvičení na švédské bedně. 
Zdokonaluje se ve cvičení na ostatním nářadí. 
 
Projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti, 
samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení pohybové 
dovednosti. 
Respektuje zdravotní handicap. 
Zná význam sportování pro zdraví. 
Dovede získat informace o pohybových aktivitách a 
sportovních akcích ve škole i v místě bydliště. 
Dokáže objektivně zhodnotit svůj výkon, porovnat 
ho s předchozími výsledky. 
 
 
Uvědomuje si, že turistika a pobyt v přírodě patří k 
nejzdravějším pohybovým aktivitám. 

cvičení na nářadí a s náčiním 
odpovídající velikosti a 
hmotnosti 
průpravná cvičení a úpoly 
 
 
 
 
Vztah ke sportu 
zásady jednání a chování  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turistika a pohyb v přírodě 
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5.8.3.3. Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň 
 
Obsahové, organizační a časové vymezení 
Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 6. až 9. ročníku: 

v 6. a 9. ročníku  – 2 hodiny týdně 
 

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Tělesná výchova je zaměřeno na: 
 
• regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže působené pobytem ve škole 
• rozvoj pohybových dovedností a kultivaci pohybu 
• poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty 
• rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví a na osvojování dovedností jim předcházet nebo je řešit 

 
Strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 
 

Žáci s přihlédnutím k určité sportovní aktivitě cvičí v tělocvičně, na hřišti, na stadionu, ve volné přírodě nebo v plaveckém bazénu. 
V úvodu hodiny všichni absolvují nástup, rozcvičku a dále se věnují v hlavní části hodiny danému typu sportování. 
Ke konci dochází k závěrečnému zklidnění - relaxaci. Žáci cvičí ve vhodném sportovním oblečení a obuvi. 
Učitel v hodinách využívá různé metody a formy práce. Spolu s dětmi používá veškeré dostupné náčiní a nářadí. 

 
Klíčové kompetence žáků 
Kompetence k učení 

Učitel 
- hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok 
- stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu 
- dodává žákům sebedůvěru 
- sleduje pokrok všech žáků 

Žák 
- poznává smysl a cíl svých aktivit  
- plánuje, organizuje a řídí vlastní činnost 
- užívá osvojené názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře, uživatele internetu 
- různým způsobem zpracuje informace o pohybových aktivitách ve škole 

 
Kompetence k řešení problémů 

Žák 
- vnímá nejrůznější problémové situace a plánuje způsob řešení problémů 
- vyhledává informace vhodné k řešení problémů 
- kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit 
- uvědomuje si zodpovědnost svých rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 
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- je schopen obhájit svá rozhodnutí 
Učitel 

- s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení 
- vede žáky ke správným způsobům řešení problémů 

 
Kompetence komunikativní 

Učitel 
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 
- podle potřeby žákům v činnostech pomáhá 
- zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat 

Žák 
- komunikuje na odpovídající úrovni 
- osvojí si kultivovaný ústní projev 
- účinně se zapojuje do diskuze 

 
Kompetence sociální a personální 

Učitel 
- umožňuje každému žákovi zažít úspěch 
- zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat 
- podle potřeby žákům v činnostech pomáhá 
- požaduje dodržování dohodnuté kvality a postupy 

Žák  
- spolupracuje ve skupině 
- podílí se na vytváření pravidel práce v týmu 
- v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
- vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje sebedůvěru a samostatný rozvoj 

 
Kompetence občanské 

Učitel  
- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 
- umožňuje žákům, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky 

Žák 
- respektuje názory ostatních 
- formuje volní a charakterové rysy 
- zodpovědně se rozhoduje podle dané situace 
- aktivně se zapojuje do sportovních aktivit 
- rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví 
- rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z různých rolí ( hráč, rozhodčí, divák,..) 
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Kompetence pracovní 

Učitel 
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 
- vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti 

Žák  
- je veden k efektivitě při organizování vlastní práce 
- spoluorganizuje svůj pohybový režim 
- využívá znalostí a dovednosti v běžné praxi 
- ovládá základní postupy první pomoci 

 
5.8.3.4. Učební osnovy – Tělesná výchova – 2. stupeň 
 
Stupeň druhý, období třetí, ročník šestý 
 

Očekávané výstupy 
z RVP ZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Aktivně vstupuje do 
organizace svého 
pohybového režimu, 
některé pohybové 
činnosti zařazuje 
pravidelně a s konkrétním 
účelem. 
 
Usiluje o zlepšení své 
tělesné zdatnosti; 
z nabídky zvolí vhodný 
rozvojový program.  
 
Samostatně se připraví 
před pohybovou činností 
a ukončí ji ve shodě 
s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly. 
 
Odmítá drogy i jiné 

Uvědomuje si význam pohybu pro zdraví. 
Věnuje se rekreačním sportům a 
výkonnostním sportům. 
Zařazuje kondiční programy a manipuluje se 
zatížením. 
Věnuje se prevenci a korekci jednostranného 
zatížení a svalových dysbalancí. 
Provádí průpravná, kompenzační, 
vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně 
zaměřená cvičení. 
Dodržuje bezpečnost a hygienu při 
pohybových činnostech. 
Ví, jak poskytnout první pomoc při TV a sportu 
v různém prostředí a klimatických podmínkách, 
improvizované ošetření poranění a odsun 
raněného. 
 
 
Zná aktivně osvojované pojmy. 
Hraje hry s různým zaměřením a netradiční 

Činnosti ovlivňující zdraví 
význam pohybu  
rekreační a výkonnostní 
sporty 
kondiční programy, 
manipulace se zatížením 
prevence a korekce  
průpravná, kompenzační, 
vyrovnávací, relaxační a 
jiná zdravotně zaměřená 
cvičení 
hygiena a bezpečnost  
první pomoc v různém 
prostředí a klimatických 
podmínkách 
ošetření poranění a odsun 
raněného 
 
Činnost ovlivňující úroveň 
pohybových dovedností 

OSV – rozvoj schopnosti 
poznávání,  
sebepoznání a 
sebepojetí, poznávání lidí, 
mezilidské vztahy 
 
VDO – občan, občanská 
společnost a stát - zásady 
slušnosti, odpovědnosti, 
tolerance, angažovaný 
přístup k druhým – 
projevovat se v jednání i 
v řešení problémů 
samostatně a odpovědně 
 
EGS – Evropa a svět nás 
zajímá 
 
MKV – lidské vztahy, 
kulturní diference 
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škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní 
etiketou a zdravím; upraví 
pohybovou aktivitu 
vzhledem k údajům o 
znečištění ovzduší. 
 
Uplatňuje vhodné a 
bezpečné chování i 
v méně známém 
prostředí sportovišť, 
přírody, silničního 
provozu; předvídá možná 
nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou 
činnost. 
 
Zvládá v souladu 
s individuálními 
předpoklady osvojované 
pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, 
soutěži, při rekreačních 
činnostech. 
 
Posoudí provedení 
osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné 
nedostatky a jejich možné 
příčiny. 
 
Užívá osvojované 
názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, 
diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele 
internetu. 
 
Naplňuje ve školních 

pohybové hry a aktivity. 
Zvládá bezpečně záchranu a dopomoc při 
osvojovaných cvicích. 
Dovede stoj na rukou, stoj na lopatkách, 
kotouly, skok s odrazem (prostý, s pohyby 
nohou, s obraty), roznožku a skrčku přes 
nářadí odpovídající výšky, náskok do vzporu 
na hrazdě, sešin, rovnovážné polohy 
v postojích, dívky základní cvičební prvky na 
kladině - různé druhy chůze s doprovodnými 
pohyby paží a obraty, rovnovážné polohy, 
náskoky, seskoky, jednoduché vazby a 
sestavy, cvičení s náčiním; kondiční formy 
cvičení pro daný věk; tance. 
Dovede využívat gymnastické cviky pro rozvoj 
své zdatnosti a pro správné držení těla. 
 
Uvědomuje si význam sebeobranných činností 
a své možnosti ve střetu s protivníkem. 
Uvědomuje si následky zneužití bojových 
činností a chová se v duchu fair play. 
 
Chápe význam atletiky jako vhodné průpravy 
pro jiné sporty. 
Zvládne rychlý běh na 60m, vytrvalý běh na 
dráze i v terénu, základy překážkového běhu, 
skok do výšky, skok do dálky, hod kriketovým 
míčkem, vrh koulí. 
Umí zorganizovat jednoduchou soutěž a změřit 
a zapsat potřebné výkony. 
Zvládá úpravu jednotlivých soutěžních sektorů. 
Zná základní startovní povely. 
 
Rozumí základním rozdílům mezi jednotlivými 
druhy sportovních her (kolektivní – individuální, 
brankové, síťové, pálkovací apod.) 
Rozumí základním pravidlům, ovládá základy 
rozhodování při hře. 
Chápe role v družstvu a jedná při hře v duch 

pohybové hry 
Gymnastika:  
akrobacie  
přeskoky  
hrazda  
kladina  
estetické a kondiční 
formy: cvičení s hudbou a 
rytmickým doprovodem 
základy rytmické 
gymnastiky 
 
 
 
 
 
 
Úpoly 
základy sebeobrany 
 
 
 
Atletika 
rychlý běh 
vytrvalý běh  
základy překážkového 
běhu skok do výšky 
skok do dálky 
hod kriketovým míčkem 
vrh koulí 
 
 
 
Sportovní hry 
fotbal 
basketbal 
volejbal 
florbal 
další sportovní hry  

 
 
 
EV – vztah člověka 
k prostředí 
 
MV – interpretace vztahu 
mediálních sdělení a 
reality, práce 
v realizačním týmu 
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podmínkách základní 
olympijské myšlenky – 
čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt 
k opačnému pohlaví, 
ochranu přírody při 
sportu. 
 
Dohodne se na 
spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu 
družstva a dodržuje ji. 
 
Rozlišuje a uplatňuje 
práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, 
rozhodčího, diváka, 
organizátora. 
Sleduje určené prvky 
pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a 
vyhodnotí. 
 
Zorganizuje samostatně i 
v týmu jednoduché 
turnaje, závody, turistické 
akce na úrovni školy; 
spoluorganizuje 
osvojované hry a 
soutěže. 
 
Zpracuje naměřená data 
a informace o 
pohybových aktivitách a 
podílí se na jejich 
prezentaci. 
 

fair play. 
Zvládá základní údržbu náčiní a úpravu hřiště 
před utkáním a po utkání. 
Zvládá základní herní činnost jednotlivce a 
kombinace a uplatňuje je ve hře. 
Umí zvolit taktiku hry a dodržovat ji. 
 
Uvědomuje si, že turistika je vhodná celoroční 
a celoživotní pohybová činnost. 
Zvládne přesun do terénu. 
Uplatňuje pravidla silničního provozu v roli 
chodce. 
Zvládne chůzi se zátěží v mírně náročném 
terénu, základy orientačního běhu. 
Ví, jak se v přírodě chovat a uvědomuje si 
důležitost její ochrany. 
 
Zná a užívá základní tělocvičné pojmy – názvy 
pohybových činností, tělocvičného nářadí a 
náčiní. 
Zná smluvené povely, signály, gesta, značky, 
základy grafického zápisu pohybu, vzájemnou 
komunikaci a spolupráci při osvojovaných 
pohybových činnostech. 
Organizuje prostor a pohybové činnosti i  
v nestandardních podmínkách. 
Vybere správnou výstroj a výzbroj a umí ji 
ošetřovat. 
Zná historii i současnost sportu, významné 
soutěže, olympijskou chartu, sportovce. 
Zná a respektuje pravidla her, soutěží a 
závodů a zásady jednání a chování v různém 
prostředí a při různých činnostech. 
Umí měřit výkony a posuzuje pohybové 
dovednosti – měří, eviduje, vyhodnocuje. 
 

herní činnost jednotlivce, 
herní kombinace 
herní systémy 
utkání podle pravidel 
žákovské kategorie 
 
 
Turistika  
přesun do terénu  
pravidla bezpečnosti 
silničního provozu 
chůze se zátěží v terénu 
ochrana přírody 
základy orientačního 
běhu. 
 
 
Činnosti podporující 
pohybové učení 
komunikace v TV 
tělocvičné názvosloví 
osvojovaných činností,  
organizace prostoru a 
pohybových činností 
sportovní výstroj a výzbroj  
historie a současnost 
sportu 
významné soutěže  
pravidla a zásady  
měření výkonů a 
posuzování 
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Stupeň druhý, období třetí, ročník sedmý 
 

Očekávané výstupy 
z RVP ZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Aktivně vstupuje do 
organizace svého 
pohybového režimu, 
některé pohybové 
činnosti zařazuje 
pravidelně a s konkrétním 
účelem. 
 
Usiluje o zlepšení své 
tělesné zdatnosti; 
z nabídky zvolí vhodný 
rozvojový program.  
 
Samostatně se připraví 
před pohybovou činností 
a ukončí ji ve shodě 
s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly. 
 
Odmítá drogy i jiné 
škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní 
etiketou a zdravím; upraví 
pohybovou aktivitu 
vzhledem k údajům o 
znečištění ovzduší. 
 
Uplatňuje vhodné a 
bezpečné chování i 
v méně známém 
prostředí sportovišť, 
přírody, silničního 
provozu; předvídá možná 
nebezpečí úrazu a 

Uvědomuje si význam pohybu pro zdraví. 
Věnuje se rekreačním sportům a 
výkonnostním sportům. 
Zařazuje kondiční programy a manipuluje se 
zatížením. 
Věnuje se prevenci a korekci jednostranného 
zatížení a svalových dysbalancí. 
Provádí průpravná, kompenzační, 
vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně 
zaměřená cvičení. 
Dodržuje bezpečnost a hygienu při 
pohybových činnostech. 
Ví, jak poskytnout první pomoc při TV a sportu 
v různém prostředí a klimatických podmínkách, 
improvizované ošetření poranění a odsun 
raněného. 
 
 
Zná aktivně osvojované pojmy. 
Hraje hry s různým zaměřením a netradiční 
pohybové hry a aktivity. 
Zvládá bezpečně záchranu a dopomoc při 
osvojovaných cvicích. 
Dovede stoj na rukou, stoj na lopatkách, 
kotouly, skok s odrazem (prostý, s pohyby 
nohou, s obraty), roznožku a skrčku přes 
nářadí odpovídající výšky, náskok do vzporu 
na hrazdě, sešin, rovnovážné polohy 
v postojích, dívky základní cvičební prvky na 
kladině - různé druhy chůze s doprovodnými 
pohyby paží a obraty, rovnovážné polohy, 
náskoky, seskoky, jednoduché vazby a 
sestavy, cvičení s náčiním; kondiční formy 
cvičení pro daný věk; tance. 

Činnosti ovlivňující zdraví 
význam pohybu  
rekreační a výkonnostní 
sporty 
kondiční programy, 
manipulace se zatížením 
prevence a korekce  
průpravná, kompenzační, 
vyrovnávací, relaxační a 
jiná zdravotně zaměřená 
cvičení 
hygiena a bezpečnost  
první pomoc v různém 
prostředí a klimatických 
podmínkách 
ošetření poranění a odsun 
raněného 
 
Činnost ovlivňující úroveň 
pohybových dovedností 
pohybové hry 
Gymnastika:  
akrobacie  
přeskoky  
hrazda  
kladina  
estetické a kondiční 
formy: cvičení s hudbou a 
rytmickým doprovodem 
základy rytmické 
gymnastiky 
 
 
 

OSV – rozvoj schopnosti 
poznávání,  
sebepoznání a 
sebepojetí, poznávání lidí, 
mezilidské vztahy 
 
VDO – občan, občanská 
společnost a stát - zásady 
slušnosti, odpovědnosti, 
tolerance, angažovaný 
přístup k druhým – 
projevovat se v jednání i 
v řešení problémů 
samostatně a odpovědně 
 
EGS – Evropa a svět nás 
zajímá 
 
MKV – lidské vztahy, 
kulturní diference 
 
 
 
EV – vztah člověka 
k prostředí 
 
MV – interpretace vztahu 
mediálních sdělení a 
reality, práce 
v realizačním týmu 
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přizpůsobí jim svou 
činnost. 
 
Zvládá v souladu 
s individuálními 
předpoklady osvojované 
pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, 
soutěži, při rekreačních 
činnostech. 
 
Posoudí provedení 
osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné 
nedostatky a jejich možné 
příčiny. 
 
Užívá osvojované 
názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, 
diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele 
internetu. 
 
Naplňuje ve školních 
podmínkách základní 
olympijské myšlenky – 
čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt 
k opačnému pohlaví, 
ochranu přírody při 
sportu. 
 
Dohodne se na 
spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu 
družstva a dodržuje ji. 
 
Rozlišuje a uplatňuje 

Dovede využívat gymnastické cviky pro rozvoj 
své zdatnosti a pro správné držení těla. 
 
Uvědomuje si význam sebeobranných činností 
a své možnosti ve střetu s protivníkem. 
Uvědomuje si následky zneužití bojových 
činností a chová se v duchu fair play. 
 
Chápe význam atletiky jako vhodné průpravy 
pro jiné sporty. 
Zvládne rychlý běh na 60m, vytrvalý běh na 
dráze i v terénu, základy překážkového běhu, 
skok do výšky, skok do dálky, hod kriketovým 
míčkem, vrh koulí. 
Umí zorganizovat jednoduchou soutěž a změřit 
a zapsat potřebné výkony. 
Zvládá úpravu jednotlivých soutěžních sektorů. 
Zná základní startovní povely. 
 
Rozumí základním rozdílům mezi jednotlivými 
druhy sportovních her (kolektivní – individuální, 
brankové, síťové, pálkovací apod.) 
Rozumí základním pravidlům, ovládá základy 
rozhodování při hře. 
Chápe role v družstvu a jedná při hře v duch 
fair play. 
Zvládá základní údržbu náčiní a úpravu hřiště 
před utkáním a po utkání. 
Zvládá základní herní činnost jednotlivce a 
kombinace a uplatňuje je ve hře. 
Umí zvolit taktiku hry a dodržovat ji. 
 
Uvědomuje si, že turistika je vhodná celoroční 
a celoživotní pohybová činnost. 
Zvládne přesun do terénu. 
Uplatňuje pravidla silničního provozu v roli 
chodce. 
Zvládne chůzi se zátěží v mírně náročném 
terénu, základy orientačního běhu. 

 
 
 
Úpoly 
základy sebeobrany 
 
 
 
Atletika 
rychlý běh 
vytrvalý běh  
základy překážkového 
běhu skok do výšky 
skok do dálky 
hod kriketovým míčkem 
vrh koulí 
 
 
 
Sportovní hry 
fotbal 
basketbal 
volejbal 
florbal 
další sportovní hry  
herní činnost jednotlivce, 
herní kombinace 
herní systémy 
utkání podle pravidel 
žákovské kategorie 
 
 
Turistika  
přesun do terénu  
pravidla bezpečnosti 
silničního provozu 
chůze se zátěží v terénu 
ochrana přírody 
základy orientačního 



318 

práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, 
rozhodčího, diváka, 
organizátora. 
Sleduje určené prvky 
pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a 
vyhodnotí. 
 
Zorganizuje samostatně i 
v týmu jednoduché 
turnaje, závody, turistické 
akce na úrovni školy; 
spoluorganizuje 
osvojované hry a 
soutěže. 
 
Zpracuje naměřená data 
a informace o 
pohybových aktivitách a 
podílí se na jejich 
prezentaci. 

Ví, jak se v přírodě chovat a uvědomuje si 
důležitost její ochrany. 
 
Zná a užívá základní tělocvičné pojmy – názvy 
pohybových činností, tělocvičného nářadí a 
náčiní. 
Zná smluvené povely, signály, gesta, značky, 
základy grafického zápisu pohybu, vzájemnou 
komunikaci a spolupráci při osvojovaných 
pohybových činnostech. 
Organizuje prostor a pohybové činnosti i  
v nestandardních podmínkách. 
Vybere správnou výstroj a výzbroj a umí ji 
ošetřovat. 
Zná historii i současnost sportu, významné 
soutěže, olympijskou chartu, sportovce. 
Zná a respektuje pravidla her, soutěží a 
závodů a zásady jednání a chování v různém 
prostředí a při různých činnostech. 
Umí měřit výkony a posuzuje pohybové 
dovednosti – měří, eviduje, vyhodnocuje. 
 

běhu. 
 
 
Činnosti podporující 
pohybové učení 
komunikace v TV 
tělocvičné názvosloví 
osvojovaných činností,  
organizace prostoru a 
pohybových činností 
sportovní výstroj a výzbroj  
historie a současnost 
sportu 
významné soutěže  
pravidla a zásady  
měření výkonů a 
posuzování 
 

 
Stupeň druhý, období třetí, ročník osmý 
 

Očekávané výstupy 
z RVP ZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Aktivně vstupuje do 
organizace svého 
pohybového režimu, 
některé pohybové 
činnosti zařazuje 
pravidelně a s konkrétním 
účelem. 
 
Usiluje o zlepšení své 
tělesné zdatnosti; 
z nabídky zvolí vhodný 

Uvědomuje si význam pohybu pro zdraví. 
Věnuje se rekreačním sportům a 
výkonnostním sportům. 
Zařazuje kondiční programy a manipuluje se 
zatížením. 
Věnuje se prevenci a korekci jednostranného 
zatížení a svalových dysbalancí. 
Provádí průpravná, kompenzační, 
vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně 
zaměřená cvičení. 
Dodržuje bezpečnost a hygienu při 

Činnosti ovlivňující zdraví 
význam pohybu  
rekreační a výkonnostní 
sporty 
kondiční programy, 
manipulace se zatížením 
prevence a korekce  
průpravná, kompenzační, 
vyrovnávací, relaxační a 
jiná zdravotně zaměřená 
cvičení 

OSV – rozvoj schopnosti 
poznávání,  
sebepoznání a 
sebepojetí, poznávání lidí, 
mezilidské vztahy 
 
VDO – občan, občanská 
společnost a stát - zásady 
slušnosti, odpovědnosti, 
tolerance, angažovaný 
přístup k druhým – 
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rozvojový program.  
 
Samostatně se připraví 
před pohybovou činností 
a ukončí ji ve shodě 
s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly. 
 
Odmítá drogy i jiné 
škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní 
etiketou a zdravím; upraví 
pohybovou aktivitu 
vzhledem k údajům o 
znečištění ovzduší. 
 
Uplatňuje vhodné a 
bezpečné chování i 
v méně známém 
prostředí sportovišť, 
přírody, silničního 
provozu; předvídá možná 
nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou 
činnost. 
 
Zvládá v souladu 
s individuálními 
předpoklady osvojované 
pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, 
soutěži, při rekreačních 
činnostech. 
 
Posoudí provedení 
osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné 
nedostatky a jejich možné 
příčiny. 

pohybových činnostech. 
Ví, jak poskytnout první pomoc při TV a sportu 
v různém prostředí a klimatických podmínkách, 
improvizované ošetření poranění a odsun 
raněného. 
 
 
Zná aktivně osvojované pojmy. 
Hraje hry s různým zaměřením a netradiční 
pohybové hry a aktivity. 
Zvládá bezpečně záchranu a dopomoc při 
osvojovaných cvicích. 
Dovede stoj na rukou, stoj na lopatkách, 
kotouly, skok s odrazem (prostý, s pohyby 
nohou, s obraty), roznožku a skrčku přes 
nářadí odpovídající výšky, náskok do vzporu 
na hrazdě, sešin, rovnovážné polohy 
v postojích, dívky základní cvičební prvky na 
kladině - různé druhy chůze s doprovodnými 
pohyby paží a obraty, rovnovážné polohy, 
náskoky, seskoky, jednoduché vazby a 
sestavy, cvičení s náčiním; kondiční formy 
cvičení pro daný věk; tance. 
Dovede využívat gymnastické cviky pro rozvoj 
své zdatnosti a pro správné držení těla. 
 
Uvědomuje si význam sebeobranných činností 
a své možnosti ve střetu s protivníkem. 
Uvědomuje si následky zneužití bojových 
činností a chová se v duchu fair play. 
 
Chápe význam atletiky jako vhodné průpravy 
pro jiné sporty. 
Zvládne rychlý běh na 60m, vytrvalý běh na 
dráze i v terénu, základy překážkového běhu, 
skok do výšky, skok do dálky, hod kriketovým 
míčkem, vrh koulí. 
Umí zorganizovat jednoduchou soutěž a změřit 
a zapsat potřebné výkony. 

hygiena a bezpečnost  
první pomoc v různém 
prostředí a klimatických 
podmínkách 
ošetření poranění a odsun 
raněného 
 
Činnost ovlivňující úroveň 
pohybových dovedností 
pohybové hry 
Gymnastika:  
akrobacie  
přeskoky  
hrazda  
kladina  
estetické a kondiční 
formy: cvičení s hudbou a 
rytmickým doprovodem 
základy rytmické 
gymnastiky 
 
 
 
 
 
 
Úpoly 
základy sebeobrany 
 
 
 
Atletika 
rychlý běh 
vytrvalý běh  
základy překážkového 
běhu skok do výšky 
skok do dálky 
hod kriketovým míčkem 
vrh koulí 

projevovat se v jednání i 
v řešení problémů 
samostatně a odpovědně 
 
EGS – Evropa a svět nás 
zajímá 
 
MKV – lidské vztahy, 
kulturní diference 
 
 
 
EV – vztah člověka 
k prostředí 
 
MV – interpretace vztahu 
mediálních sdělení a 
reality, práce 
v realizačním týmu 
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Užívá osvojované 
názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, 
diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele 
internetu. 
 
Naplňuje ve školních 
podmínkách základní 
olympijské myšlenky – 
čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt 
k opačnému pohlaví, 
ochranu přírody při 
sportu. 
 
Dohodne se na 
spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu 
družstva a dodržuje ji. 
 
Rozlišuje a uplatňuje 
práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, 
rozhodčího, diváka, 
organizátora. 
Sleduje určené prvky 
pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a 
vyhodnotí. 
 
Zorganizuje samostatně i 
v týmu jednoduché 
turnaje, závody, turistické 
akce na úrovni školy; 
spoluorganizuje 
osvojované hry a 
soutěže. 

Zvládá úpravu jednotlivých soutěžních sektorů. 
Zná základní startovní povely. 
 
Rozumí základním rozdílům mezi jednotlivými 
druhy sportovních her (kolektivní – individuální, 
brankové, síťové, pálkovací apod.) 
Rozumí základním pravidlům, ovládá základy 
rozhodování při hře. 
Chápe role v družstvu a jedná při hře v duch 
fair play. 
Zvládá základní údržbu náčiní a úpravu hřiště 
před utkáním a po utkání. 
Zvládá základní herní činnost jednotlivce a 
kombinace a uplatňuje je ve hře. 
Umí zvolit taktiku hry a dodržovat ji. 
 
Uvědomuje si, že turistika je vhodná celoroční 
a celoživotní pohybová činnost. 
Zvládne přesun do terénu. 
Uplatňuje pravidla silničního provozu v roli 
chodce. 
Zvládne chůzi se zátěží v mírně náročném 
terénu, základy orientačního běhu. 
Ví, jak se v přírodě chovat a uvědomuje si 
důležitost její ochrany. 
 
Zná a užívá základní tělocvičné pojmy – názvy 
pohybových činností, tělocvičného nářadí a 
náčiní. 
Zná smluvené povely, signály, gesta, značky, 
základy grafického zápisu pohybu, vzájemnou 
komunikaci a spolupráci při osvojovaných 
pohybových činnostech. 
Organizuje prostor a pohybové činnosti i  
v nestandardních podmínkách. 
Vybere správnou výstroj a výzbroj a umí ji 
ošetřovat. 
Zná historii i současnost sportu, významné 
soutěže, olympijskou chartu, sportovce. 

 
 
 
Sportovní hry 
fotbal 
basketbal 
volejbal 
florbal 
další sportovní hry  
herní činnost jednotlivce, 
herní kombinace 
herní systémy 
utkání podle pravidel 
žákovské kategorie 
 
 
Turistika  
přesun do terénu  
pravidla bezpečnosti 
silničního provozu 
chůze se zátěží v terénu 
ochrana přírody 
základy orientačního 
běhu. 
 
 
Činnosti podporující 
pohybové učení 
komunikace v TV 
tělocvičné názvosloví 
osvojovaných činností,  
organizace prostoru a 
pohybových činností 
sportovní výstroj a výzbroj  
historie a současnost 
sportu 
významné soutěže  
pravidla a zásady  
měření výkonů a 
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Zpracuje naměřená data 
a informace o 
pohybových aktivitách a 
podílí se na jejich 
prezentaci. 

Zná a respektuje pravidla her, soutěží a 
závodů a zásady jednání a chování v různém 
prostředí a při různých činnostech. 
Umí měřit výkony a posuzuje pohybové 
dovednosti – měří, eviduje, vyhodnocuje. 
 

posuzování 
 

 
Stupeň druhý, období třetí, ročník devátý 
 

Očekávané výstupy 
z RVP ZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Aktivně vstupuje do 
organizace svého 
pohybového režimu, 
některé pohybové 
činnosti zařazuje 
pravidelně a s konkrétním 
účelem. 
 
Usiluje o zlepšení své 
tělesné zdatnosti; 
z nabídky zvolí vhodný 
rozvojový program.  
 
Samostatně se připraví 
před pohybovou činností 
a ukončí ji ve shodě 
s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly. 
 
Odmítá drogy i jiné 
škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní 
etiketou a zdravím; upraví 
pohybovou aktivitu 
vzhledem k údajům o 
znečištění ovzduší. 
 

Uvědomuje si význam pohybu pro zdraví. 
Věnuje se rekreačním sportům a 
výkonnostním sportům. 
Zařazuje kondiční programy a manipuluje se 
zatížením. 
Věnuje se prevenci a korekci jednostranného 
zatížení a svalových dysbalancí. 
Provádí průpravná, kompenzační, 
vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně 
zaměřená cvičení. 
Dodržuje bezpečnost a hygienu při 
pohybových činnostech. 
Ví, jak poskytnout první pomoc při TV a sportu 
v různém prostředí a klimatických podmínkách, 
improvizované ošetření poranění a odsun 
raněného. 
 
 
Zná aktivně osvojované pojmy. 
Hraje hry s různým zaměřením a netradiční 
pohybové hry a aktivity. 
Zvládá bezpečně záchranu a dopomoc při 
osvojovaných cvicích. 
Dovede stoj na rukou, stoj na lopatkách, 
kotouly, skok s odrazem (prostý, s pohyby 
nohou, s obraty), roznožku a skrčku přes 
nářadí odpovídající výšky, náskok do vzporu 

Činnosti ovlivňující zdraví 
význam pohybu  
rekreační a výkonnostní 
sporty 
kondiční programy, 
manipulace se zatížením 
prevence a korekce  
průpravná, kompenzační, 
vyrovnávací, relaxační a 
jiná zdravotně zaměřená 
cvičení 
hygiena a bezpečnost  
první pomoc v různém 
prostředí a klimatických 
podmínkách 
ošetření poranění a odsun 
raněného 
 
Činnost ovlivňující úroveň 
pohybových dovedností 
pohybové hry 
Gymnastika:  
akrobacie  
přeskoky  
hrazda  
kladina  
estetické a kondiční 

OSV – rozvoj schopnosti 
poznávání,  
sebepoznání a 
sebepojetí, poznávání lidí, 
mezilidské vztahy 
 
VDO – občan, občanská 
společnost a stát - zásady 
slušnosti, odpovědnosti, 
tolerance, angažovaný 
přístup k druhým – 
projevovat se v jednání i 
v řešení problémů 
samostatně a odpovědně 
 
EGS – Evropa a svět nás 
zajímá 
 
MKV – lidské vztahy, 
kulturní diference 
 
 
 
EV – vztah člověka 
k prostředí 
 
MV – interpretace vztahu 
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Uplatňuje vhodné a 
bezpečné chování i 
v méně známém 
prostředí sportovišť, 
přírody, silničního 
provozu; předvídá možná 
nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou 
činnost. 
 
Zvládá v souladu 
s individuálními 
předpoklady osvojované 
pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, 
soutěži, při rekreačních 
činnostech. 
 
Posoudí provedení 
osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné 
nedostatky a jejich možné 
příčiny. 
 
Užívá osvojované 
názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, 
diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele 
internetu. 
 
Naplňuje ve školních 
podmínkách základní 
olympijské myšlenky – 
čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt 
k opačnému pohlaví, 
ochranu přírody při 
sportu. 

na hrazdě, sešin, rovnovážné polohy 
v postojích, dívky základní cvičební prvky na 
kladině - různé druhy chůze s doprovodnými 
pohyby paží a obraty, rovnovážné polohy, 
náskoky, seskoky, jednoduché vazby a 
sestavy, cvičení s náčiním; kondiční formy 
cvičení pro daný věk; tance. 
Dovede využívat gymnastické cviky pro rozvoj 
své zdatnosti a pro správné držení těla. 
 
Uvědomuje si význam sebeobranných činností 
a své možnosti ve střetu s protivníkem. 
Uvědomuje si následky zneužití bojových 
činností a chová se v duchu fair play. 
 
Chápe význam atletiky jako vhodné průpravy 
pro jiné sporty. 
Zvládne rychlý běh na 60m, vytrvalý běh na 
dráze i v terénu, základy překážkového běhu, 
skok do výšky, skok do dálky, hod kriketovým 
míčkem, vrh koulí. 
Umí zorganizovat jednoduchou soutěž a změřit 
a zapsat potřebné výkony. 
Zvládá úpravu jednotlivých soutěžních sektorů. 
Zná základní startovní povely. 
 
Rozumí základním rozdílům mezi jednotlivými 
druhy sportovních her (kolektivní – individuální, 
brankové, síťové, pálkovací apod.) 
Rozumí základním pravidlům, ovládá základy 
rozhodování při hře. 
Chápe role v družstvu a jedná při hře v duch 
fair play. 
Zvládá základní údržbu náčiní a úpravu hřiště 
před utkáním a po utkání. 
Zvládá základní herní činnost jednotlivce a 
kombinace a uplatňuje je ve hře. 
Umí zvolit taktiku hry a dodržovat ji. 
Uvědomuje si, že turistika je vhodná celoroční 

formy: cvičení s hudbou a 
rytmickým doprovodem 
základy rytmické 
gymnastiky 
 
 
 
 
 
 
Úpoly 
základy sebeobrany 
 
 
 
Atletika 
rychlý běh 
vytrvalý běh  
základy překážkového 
běhu skok do výšky 
skok do dálky 
hod kriketovým míčkem 
vrh koulí 
 
 
 
Sportovní hry 
fotbal 
basketbal 
volejbal 
florbal 
další sportovní hry  
herní činnost jednotlivce, 
herní kombinace 
herní systémy 
utkání podle pravidel 
žákovské kategorie 
 
Turistika  

mediálních sdělení a 
reality, práce 
v realizačním týmu 
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Dohodne se na 
spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu 
družstva a dodržuje ji. 
 
Rozlišuje a uplatňuje 
práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, 
rozhodčího, diváka, 
organizátora. 
Sleduje určené prvky 
pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a 
vyhodnotí. 
 
Zorganizuje samostatně i 
v týmu jednoduché 
turnaje, závody, turistické 
akce na úrovni školy; 
spoluorganizuje 
osvojované hry a 
soutěže. 
 
Zpracuje naměřená data 
a informace o 
pohybových aktivitách a 
podílí se na jejich 
prezentaci. 

a celoživotní pohybová činnost. 
Zvládne přesun do terénu. 
Uplatňuje pravidla silničního provozu v roli 
chodce. 
Zvládne chůzi se zátěží v mírně náročném 
terénu, základy orientačního běhu. 
Ví, jak se v přírodě chovat a uvědomuje si 
důležitost její ochrany. 
 
Zná a užívá základní tělocvičné pojmy – názvy 
pohybových činností, tělocvičného nářadí a 
náčiní. 
Zná smluvené povely, signály, gesta, značky, 
základy grafického zápisu pohybu, vzájemnou 
komunikaci a spolupráci při osvojovaných 
pohybových činnostech. 
Organizuje prostor a pohybové činnosti i  
v nestandardních podmínkách. 
Vybere správnou výstroj a výzbroj a umí ji 
ošetřovat. 
Zná historii i současnost sportu, významné 
soutěže, olympijskou chartu, sportovce. 
Zná a respektuje pravidla her, soutěží a 
závodů a zásady jednání a chování v různém 
prostředí a při různých činnostech. 
Umí měřit výkony a posuzuje pohybové 
dovednosti – měří, eviduje, vyhodnocuje. 
 

přesun do terénu  
pravidla bezpečnosti 
silničního provozu 
chůze se zátěží v terénu 
ochrana přírody 
základy orientačního 
běhu. 
 
 
Činnosti podporující 
pohybové učení 
komunikace v TV 
tělocvičné názvosloví 
osvojovaných činností,  
organizace prostoru a 
pohybových činností 
sportovní výstroj a výzbroj  
historie a současnost 
sportu 
významné soutěže  
pravidla a zásady  
měření výkonů a 
posuzování 
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5.8.4.  Výchova ke zdraví 
 

5.8.4.1. Charakteristika vyučovacího předmětu  
 
Obsahové, organizační a časové vymezení 
 

Vyučovací předmět Výchova ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět v 6. až 9. ročníku: 
v 6. a 9. ročníku  – 1 hodina týdně 
 

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví je zaměřeno na: 
 
• preventivní ochranu zdraví 
• na základní hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky 
• na dovednosti odmítat škodlivé látky 
• předcházení úrazům 
• získávání orientace v základních otázkách sexuality a uplatňování odpovědného sexuálního chování 
• upevnění návyků poskytovat základní první pomoc 

 
Strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků 
 
• vyhledávání 
• sebehodnocení 
• porozumění textu 
• výklad 

 
Klíčové kompetence žáků 
Kompetence k učení 

Učitel 
- zajímá se o náměty, názory, zkušenosti žáků 
- zadává úkoly, které vyžadují využití poznatků z různých předmětů 
- zařazuje metody, při kterých  docházejí k závěrům , řešením sami žáci 
- sleduje při hodině pokrok všech žáků 

Žák  
- je veden k efektivnímu učení 
- vyhledává a třídí informace, využívá je v procesu učení 
- vytváří si komplexnější pohled na přírodní a společenské jevy 
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Kompetence k řešení problémů 
Učitel 

- klade otevřené otázky 
- ukazuje žákovi cestu ke správnému řešení prostřednictvím jeho chyb 
- podněcuje žáky k argumentaci 

Žák  
- vnímá nejrůznější problémové situace – mimořádné situace, krizové situace a plánuje způsob řešení problémů 
- vyhledává informace vhodné k řešení problémů 
- kriticky myslí 
- je schopen obhájit svá rozhodnutí 

 
Kompetence komunikativní 

Učitel 
- vede žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu 
- vytváří příležitosti k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů, grafů 
- vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky 

Žák  
- komunikuje na odpovídající úrovni 
- osvojí si kultivovaný ústní projev 
- účinně se zapojuje do diskuze 
- uplatňuje bezpečné a odpovědné sexuální chování s ohledem na zdraví a etické partnerské vztahy 

 
Kompetence sociální a personální 

Učitel 
- zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat 
- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

Žák  
- spolupracuje ve skupině 
- podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu 
- v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 

 
Kompetence občanské 

Učitel 
- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 
- umožňuje, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její výsledky 
- se zajímá, jak vyhovuje žákům jeho způsob výuky 

Žák 
- respektuje názory ostatních 



326 

- formuje si volní a charakterové rysy 
- zodpovědně se rozhoduje podle dané situace 
- chápe základní ekologické souvislosti, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí 
- rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví 

 
Kompetence pracovní 

Učitel 
- umožňuje žákům, aby při hodině pracovali s odbornou literaturou, encyklopediemi,… 
- vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti 
- vytváří pro žáky příležitosti k aplikacím v modelových situacích 

Žák  
- zdokonaluje si grafický projev 
- je veden k efektivitě při organizování vlastní práce 
- využívá ICT pro hledání informací 
- využívá znalostí v běžné praxi 
- ovládá základní postupy první pomoci 

 

5.8.4.2. Učební osnovy – Výchova ke zdraví  
 
Stupeň druhý, období třetí, ročník šestý 
 

Očekávané výstupy z RVP ZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Respektuje přijatá pravidla soužití mezi 
vrstevníky a partnery, pozitivní komunikací a 
kooperací přispívá k utváření dobrých 
mezilidských vztahů v širším společenství. 
 
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. 
 
Vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi 
tělesným, duševním a sociálním zdravím; 
vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních 
lidských potřeb a hodnotou zdraví. 
 

Seznamuje se s pravidly soužití 
ve dvojici a v prostředí komunity. 
Objasní pojmy přátelství, láska, 
rodina. 
Objasní a respektuje role členů 
rodiny, třídy. 
Posuzuje vliv na jedince. 
Uvědomuje si vliv společnosti na 
rozvoj 
člověka včetně zdraví. 
 
Poznává souvislosti mezi 
jednotlivými složkami zdraví. 
 
 
 

Vztahy mezi lidmi a formy 
soužití 
vztahy ve dvojici 
vztahy a pravidla soužití 
v prostředí  - rodina, 
vrstevnická skupina, 
kamarádství, přátelství, 
láska, partnerské vztahy, 
manželství, rodičovství 
 
 
Hodnota a podpora zdraví 
pojetí člověka ve zdraví a 
nemoci 
výživa a zdraví 
 

OSV - poznávání lidí, 
mezilidské vztahy 
 
MKV - lidské vztahy, 
kulturní diferenciace, 
etnický původ, 
multikulturalita, princip 
sociálního smíru a 
solidarity 
 
EV - vztah člověka 
k prostředí 
 
VDO - občanská 
společnost a škola 
 

OV – 
komunikace, 
vztahy v rodině 
PP – zdraví 
PČ – chování, 
zdraví 
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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. 
 
Usiluje v rámci svých možností a zkušeností o 
aktivní podporu zdraví. 
 
Vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a 
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny 
i v nejbližším okolí. 
Dává do souvislostí složení stravy a způsob 
stravování s rozvojem civilizačních nemocí 
a v rámci svých možností uplatňuje zdravé 
stravovací návyky. 
 
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. 
 
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. 
 
Samostatně využívá osvojené kompenzační a 
relaxační techniky a sociální dovednosti 
k regeneraci organismu, překonávání únavy a 
předcházení stresovým situacím. 
 
Optimálně reaguje na fyziologické změny v 
období dospívání a kultivovaně se chová k 
opačnému  pohlaví. 
 
V souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a 
životními cíli mladých lidí přijímá odpovědnost 

Pečuje o své zdraví. 
Dodržuje zásady hygieny. 
Dodržuje preventivní opatření. 
Aktivně sportuje. 
Snaží se uplatňovat zásady 
zdravého životního stylu. 
 
Ví, jaká je prevence nakažení 
přenosnými a nepřenosnými 
chorobami a chronickým 
onemocněním (nemoci 
přenosné pohlavním stykem, 
HIV/AIDS, hepatitidy). 
Zná význam preventivní 
lékařské péče. 
Ví, jak předcházet úrazům. 
Chová se odpovědně 
v situacích, kdy se mu nebo 
někomu v okolí stane úraz 
(úrazy v domácnosti, při sportu, 
na pracovišti, v dopravě).  
Ví, jak se zachovat v situaci 
život ohrožujících stavů.  
 
Uvědomuje si zodpovědnost za 
své zdraví. 
Poznává rizika. 
Ví, k jakým tělesným, duševním 
a společenským změnám 
dochází v dětství, v pubertě a 
v období dospívání.  
 
Uvědomuje si, jaká zdravotní a 
sociální rizika se objevují při 
zneužívání návykových látek. 
Ví, co patří mezi návykové látky. 
Vysvětlí, co patří mezi skryté 
formy individuálního násilí. 
Ví, co je myšleno pojmy 

Zdravý způsob života a 
péče o zdraví 
tělesná a duševní hygiena 
otužování 
režim dne 
význam pohybu 
 
Zdravý způsob života a 
péče o zdraví 
ochrana před přenosnými 
i nepřenosnými 
chorobami, chronickým 
onemocněním a úrazy 
preventivní lékařská péče 
odpovědné chování v 
situacích úrazu a život 
ohrožujících stavů 
 
 
 
 
 
 
 
Změny v životě člověka a 
jejich reflexe 
dětství 
puberta 
dospívání 
 
 
 
Rizika ohrožující zdraví a 
jejich prevence 
zdravotní a sociální rizika 
zneužívání návykových 
látek 
skryté formy a stupně 
individuálního násilí a 

OSV - rozvoj 
schopností poznávání, 
sebepoznání a 
sebepojetí 
 
 
MV - fungování a vliv 
médií ve společnosti 
 
OSV - seberegulace a 
sebeorganizace, 
psychohygiena 
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za bezpečné sexuální chování. 
 
Dává 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. 
 
Vyhodnotí na základě svých znalostí a 
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, 
médií, sekt; uplatňuje osvojené dovednosti 
komunikační obrany proti manipulaci a agresi. 
 
Projevuje odpovědné chování v situacích 
ohrožení zdraví, osobního bezpečí, při 
mimořádných událostech; v případě potřeby 
poskytne adekvátní první pomoc. 

zneužívání a sexuální 
kriminalita. 
Je seznámen s formami 
sexuálního zneužívání dětí. 
Definuje šikanu a patření, která 
udělá ve chvíli, kdy se s ní 
setká. 
Zná jedince i instituce, na které 
se v případě potřeby obrátí. 
Chová se bezpečně, ví, jak 
poskytne první pomoc při 
záchraně života. 
 
 
 
 
 
 
 
 

zneužívání 
sexuální kriminalita 
šikana 
služby odborné pomoci 
bezpečné chování 
záchrana života 
pravidla první pomoci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stupeň druhý, období třetí, ročník sedmý 
 

Očekávané výstupy z RVP ZV: 

Žák: 
Dílčí výstupy: 

Žák: 
Učivo: Tematické okruhy 

průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 

rozšiřující učivo: 

Respektuje přijatá pravidla soužití mezi 
vrstevníky a partnery, pozitivní komunikací a 
kooperací přispívá k utváření dobrých 
mezilidských vztahů v širším společenství. 
 
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. 
 
Vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi 
tělesným, duševním a sociálním zdravím; 
vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních 

Zná pravidla chování člověka za 
mimořádných událostí. 
Chápe charakter různých 
mimořádných opatření. 
Popíše zásady ochrany člověka 
za mimořádných situací. 
Vysvětlí zásady chování člověka 
za mimořádných situací. 
Samostatně zvládá základní 
postupy první pomoci, včetně 
základů obvazové techniky. 
 
 
 

Rizika ohrožující zdraví a 
jejich prevence 
ochrana člověka za 
mimořádných událostí 
charakter mimořádné 
situace tísňová volání 
varovný signál a 
chování občanů 
evakuace 
improvizovaná ochrana 
havárie s únikem 
nebezpečné látky 
chování při povodních 
první pomoc při úrazech 

OSV - rozvoj 
schopnosti poznávání, 
kooperace a 
kompetice, 
psychohygiena 
 
MV - interpretace 
vztahu mediálních 
sdělení a reality 
 
MV - fungování a vliv 
médií ve společnosti 
 
OSV – hodnoty, 

OV – 
komunikace, 
vztahy v rodině 
 
PP – zdraví 
 
PČ – zdraví, 
chování 
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lidských potřeb a hodnotou zdraví. 
 
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. 
 
Usiluje v rámci svých možností a zkušeností o 
aktivní podporu zdraví. 
 
Vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a 
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny 
i v nejbližším okolí. 
 
Dává do souvislostí složení stravy a způsob 
stravování s rozvojem civilizačních nemocí 
a v rámci svých možností uplatňuje zdravé 
stravovací návyky. 
 
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. 
 
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. 
 
Samostatně využívá osvojené kompenzační a 
relaxační techniky a sociální dovednosti 
k regeneraci organismu, překonávání únavy a 
předcházení stresovým situacím. 
 
Optimálně reaguje na fyziologické změny v 
období dospívání a kultivovaně se chová k 
opačnému  pohlaví. 

 
Respektuje a užívá základní 
společenská pravidla. 
Ovládá zásady komunikace a 
pravidla slušného chování. 
Podílí se na utváření vztahů 
mezi vrstevníky, v rodině, 
v komunitě. 
 
Rozlišuje choroby běžné, 
infekční, civilizační. 
Ovládá základy péče o nemocné 
a postižené. 
Účastní se preventivních a 
intervenčních programů 
zajištěných metodikem prevence 
patologických jevů. 
Vysvětlí vztah mezi zdravotní 
úrovní a vznikem nemocí. 
Ví, jaký význam má pohyb při 
prevenci nemocí. 
 
Zná zásady dodržování tělesné 
hygieny. 
Dodržuje osobní a intimní 
hygienu. 
Ví, jak správně sedět. 
Zná význam otužování. 
Ví, jaký význam pro zdraví má 
pohyb. 
Zná zásady dodržování duševní 
hygieny. 
Účastní se preventivních a 
intervenčních programů 
zajištěných metodikem prevence 
patologických jevů 
 
Vyjádří vlastní názor 
k problematice zdraví. 

 
Vztahy mezi lidmi a formy 
soužití 
komunita 
rodina 
škola 
chování ve společnosti 
 

 
Zdravý způsob života a 
péče o zdraví 
hodnota a podpora zdraví  
péče o nemocné a 
postižené preventivní a 
lékařská péče 
podpora zdraví a její 
formy 
prevence a intervence 
význam pohybu při 
ochraně zdraví 
 
 
Hodnota a podpora zdraví 
tělesná a duševní hygiena 
pohyb pro zdraví 
podpora zdraví v 
komunitě 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdravý způsob života a 
péče o zdraví 

postoje praktická etika, 
řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 
 
MKV - lidské vztahy, 
kulturní diferenciace, 
etnický původ, 
multikulturalita, princip 
sociálního smíru a 
solidarity 
 
EV - vztah člověka k 
prostředí 
 
OSV – komunikace, 
kooperace kompetice 
 
 
 
 
OSV – hodnoty, 
postoje praktická etika, 
řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 
 
 
EV - vztah člověka k 
prostředí 
 
OSV - poznávání lidí, 
rozvoj schopností, 
seberegulace a 
sebeorganizace 
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V souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a 
životními cíli mladých lidí přijímá odpovědnost 
za bezpečné sexuální chování. 
 
Dává 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. 
 
Vyhodnotí na základě svých znalostí a 
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, 
médií, sekt; uplatňuje osvojené dovednosti 
komunikační obrany proti manipulaci a agresi. 
 
Projevuje odpovědné chování v situacích 
ohrožení zdraví, osobního bezpečí, při 
mimořádných událostech; v případě potřeby 
poskytne adekvátní první pomoc. 

Vyjmenuje zásady zdravého 
stravování. 
Dává do souvislosti složení 
stravy a způsoby stravování 
s rozvojem nemocí a v rámci 
svých možností uplatňuje zdravé 
stravovací návyky. 
Zná příznaky poruch příjmu 
potravy – anorexie, bulimie, 
přejídání. 
Dokáže naplánovat správný 
režim dne respektující zdravý 
životní styl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

Výživa a zdraví 
zásady zdravého 
stravování 
vliv životních podmínek a 
způsobu stravování na 
zdraví 
poruchy příjmu potravy 
režim dne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stupeň druhý, období třetí, ročník osmý 
 

Očekávané výstupy z RVP ZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Respektuje přijatá pravidla soužití mezi 
vrstevníky a partnery, pozitivní 
komunikací a kooperací přispívá 
k utváření dobrých mezilidských vztahů 
v širším společenství. 
 
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. 

Zná pravidla silničního provozu 
z hlediska chodce a cyklisty. 
Využívá z hlediska osobní bezpečnosti 
pravidla silničního provozu. 
 
 
 
Rozpozná klamavou reklamu na 
potraviny a vyjádří k ní svůj názor. 
Vyjádří názor na možný manipulativní 
vliv vrstevníků, médií, sekt. 

Rizika ohrožující zdraví a 
jejich prevence 
dodržování pravidel 
bezpečnosti a ochrany 
zdraví 
bezpečnost v dopravě 
 
manipulativní reklama a 
informace 
 
 

VDO – občan, 
občanská společnost a 
stát 

 
OSV – řešení 
problémů a 
rozhodovací 
dovednosti, 
sebepoznání a 
sebepojetí, 
seberegulace a 

OV – 
komunikace, 
vztahy v rodině 
PP – zdraví 
PČ – chování, 
zdraví 
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Vysvětlí na příkladech přímé souvislosti 
mezi tělesným, duševním a sociálním 
zdravím; 
vysvětlí vztah mezi uspokojováním 
základních lidských potřeb a hodnotou 
zdraví. 
 
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. 
 
Usiluje v rámci svých možností a 
zkušeností o aktivní podporu zdraví. 
 
Vyjádří vlastní názor k problematice 
zdraví a diskutuje o něm v kruhu 
vrstevníků, rodiny 
i v nejbližším okolí. 
 
Dává do souvislostí složení stravy a 
způsob stravování s rozvojem 
civilizačních nemocí 
a v rámci svých možností uplatňuje 
zdravé stravovací návyky. 
 
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. 
 
Projevuje odpovědný vztah k sobě 
samému, k vlastnímu dospívání a 

Ví, jaké jsou možnosti komunikační 
obrany proti manipulaci a agresi. 
 
Uvádí zdravotní rizika spojená se 
zneužíváním návykových látek a 
argumentuje ve prospěch zdraví. 
Používá způsoby odmítání návykových 
látek v modelových situacích. 
Vysvětlí rizika spojená se zneužíváním 
návykových látek. 
Obhájí příklady pozitivních životních 
cílů jako protiargument. 
Zná organizace pomáhající drogově 
závislým. 
 
 
Poznává techniky zvládání stresu a 
snaží se je využívat - kompenzační, 
relaxační a regenerační techniky 
k překonávání únavy, stresových 
reakcí a k posilování duševní odolnosti 
Předchází stresovým situacím, 
rozlišuje aktivní a pasivní odpočinek, 
vhodně využívá volný čas. 
Ví, na koho se obrátit v případě, že se 
necítí psychicky dobře. 
 
Popíše stavbu a funkci pohlavního 
ústrojí. 
Dodržuje hygienická pravidla. 
Optimálně reaguje na fyziologické 
změny v období dospívání. 
Pochopí odlišnosti mezi dospíváním 
chlapců a dívek, chápe význam těchto 
odlišností. 
V souvislosti se zdravím, etikou, 
morálkou a životními cíli mladých lidí je 
odpovědný za bezpečné sexuální 
chování. 

 
 
 
auto-destruktivní 
závislosti 
zdravotní a sociální rizika 
zneužívání návykových 
látek 
pozitivní životní cíle 
morální rozvoj 
cvičení zaujímání 
hodnotových postojů a 
rozhodovacích dovedností 
pomáhající a prosociální 
chování 
 
stres a jeho vztah ke 
zdraví 
psychohygiena v sociální 
dovednosti pro zvládání 
stresu 
hledání pomoci v 
problémech 
 
 
 
 
Změny v životě člověka a 
jejich reflexe 
sexuální dospívání a 
reprodukční zdraví 
pohlavní orgány 
rozmnožování 
vývoj plodu 
předčasná sexuální 
zkušenost  
těhotenství a rodičovství 
poruchy pohlavní identity 
 

sebeorganizace, 
psychohygiena, 
kreativita 
 
MKV – lidské vztahy 
 
EGS – jsme Evropané 
 
EV – lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí, vztah 
člověka k prostředí 
 
MV – kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení 
 
 
OSV – poznávání lidí, 
mezilidské vztahy, 
komunikace, 
kooperace a 
kompetice, hodnoty, 
postoje a praktická 
etika 
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pravidlům zdravého 
životního stylu; dobrovolně se podílí na 
programech podpory zdraví v rámci školy 
a obce. 
 
Samostatně využívá osvojené 
kompenzační a relaxační techniky a 
sociální dovednosti 
k regeneraci organismu, překonávání 
únavy a předcházení stresovým situacím. 
 
Optimálně reaguje na fyziologické změny 
v období dospívání a kultivovaně se 
chová k opačnému  pohlaví. 
 
V souvislosti se zdravím, etikou, 
morálkou a životními cíli mladých lidí 
přijímá odpovědnost 
za bezpečné sexuální chování. 
 
Dává 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. 
 
Vyhodnotí na základě svých znalostí a 
zkušeností možný manipulativní vliv 
vrstevníků, 
médií, sekt; uplatňuje osvojené 
dovednosti komunikační obrany proti 
manipulaci a agresi. 
 

Ví, co znamená transsexualismus, 
transvestitismus a porucha pohlavní 
identity v dětství. 
Vnímá vlastní změny, respektuje je u 
druhých. 
Svým chováním podporuje utváření 
mezilidských vztahů. 
 
Chápe rodinné vztahy. 
Zamýšlí se nad možným řešením 
krizových situací v rodině. 
Vysvětlí předpoklady pro výchovu 
Dítěte. 
 
 
Zná zásady prevence civilizačních 
chorob. 
Dodržuje tělesnou hygienu, intimní 
hygienu. 
Snaží se preventivními opatřeními 
předcházet nemocem. 
Ví, jaké jsou zásady hygieny 
v domácnosti. 
Uvědomuje si důležitost preventivních 
prohlídek, dokáže říct, jaké preventivní 
prohlídky v jakém věku jsou důležité. 
Ví, jak důležitý je pohyb pro zdraví a 
má informace o možnostech 
sportovního vyžití pro handicapované. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vztahy mezi lidmi a 
pravidla soužití 
význam rodiny 
rodinné vztahy 
rodinné krize 
rodičovské předpoklady 
 
Rizika ohrožující zdraví a 
jejich prevence 
Civilizační choroby 
Hygiena tělesná, 
domácnosti 
Preventivní lékařské 
prohlídky 
Pohyb, handicapovaní 
sportovci 
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Projevuje odpovědné chování v situacích 
ohrožení zdraví, osobního bezpečí, při 
mimořádných událostech; v případě 
potřeby poskytne adekvátní první pomoc. 

 

 
Stupeň druhý, období třetí, ročník devátý 
 

Očekávané výstupy z RVP ZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Vysvětlí na příkladech přímé souvislosti 
mezi tělesným, duševním a sociálním 
zdravím; 
vysvětlí vztah mezi uspokojováním 
základních lidských potřeb a hodnotou 
zdraví. 
 
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. 
 
Usiluje v rámci svých možností a 
zkušeností o aktivní podporu zdraví. 
 
Vyjádří vlastní názor k problematice 
zdraví a diskutuje o něm v kruhu 
vrstevníků, rodiny 
i v nejbližším okolí. 
 
Dává do souvislostí složení stravy a 
způsob stravování s rozvojem 
civilizačních nemocí 
a v rámci svých možností uplatňuje 
zdravé stravovací návyky. 
 
Uplatňuje osvojené preventivní způsoby 
rozhodování, chování a jednání v 
souvislosti 

Objasní souvislosti mezi jednotlivými 
složkami zdraví. 
Umí vytvořit hodnotový žebříček 
s ohledem na duševní potřeby, 
s ohledem na tělesné potřeby a 
s ohledem na ekonomické myšlení a 
jednání. 
 
Zná techniky zvládání stresu, dokáže 
vyhledat pomoc. 
Ví, jak se zvládají problémové situace. 
Zná kompenzační a relaxační techniky 
a sociální dovednosti k regeneraci 
organismu, překonání únavy a 
předcházení stresovým situacím.  
 
 
 
 
 
Uplatňuje zásady zdravého 
stravovacího režimu. 
Chápe a dokáže vysvětlit vztah výživy 
a zdraví. 
Samostatně vyhledává informace o 
potravinách, nepodléhá reklamě. 
 
 
 
Hodnotí v rámci projektu životní styl a 

Hodnota a podpora zdraví 
celostní pojetí člověka ve 
zdraví a nemoci 
složky zdraví a jejich 
interakce 
základní lidské potřeby a 
jejich hierarchie 
 
Osobnostní a sociální 
rozvoj 
Seberegulace a 
sebeorganizace činností 
a chování a 
psychohygiena 
zvládání problémových 
situací  
stanovení osobních cílů a 
postupných kroků k jejich 
dosažení 
 
Hodnota a podpora zdraví 
odpovědnost jedince za 
zdraví 
význam zdravé výživy pro 
aktivní život, dietní léčba 
výživa kojenců, dětí, 
sportovců, nemocných 
cizorodé látky v potravním 
řetězci, reklama 
Diskuse, tvorba a 

OSV - rozvoj 
schopností poznávání, 
kreativita, kooperace a 
kompetice 
 
MV- fungování a vliv 
médií ve společnosti 
 
 
OSV - sebepoznání a 
sebepojetí, 
seberegulace a 
sebeorganizace 
 
OSV – psychohygiena, 
mezilidské vztahy, 
komunikace, 
kooperace 
 
MKV - lidské vztahy, 
kulturní diference, 
etnický původ, 
multikulturalita, 
princip sociálního 
smíru a solidarity 
 
MV - kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení, interpretace 
vztahu mediálních 

OV – 
komunikace, 
vztahy v rodině 
PP – zdraví 
PČ – chování, 
zdraví 
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s běžnými, přenosnými, civilizačními a 
jinými chorobami; svěří se se zdravotním 
problémem 
a v případě potřeby vyhledá odbornou 
pomoc. 
 
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. 
 
Samostatně využívá osvojené 
kompenzační a relaxační techniky a 
sociální dovednosti 
k regeneraci organismu, překonávání 
únavy a předcházení stresovým situacím. 
 
Optimálně reaguje na fyziologické změny 
v období dospívání a kultivovaně se 
chová k opačnému  pohlaví. 
 
V souvislosti se zdravím, etikou, 
morálkou a životními cíli mladých lidí 
přijímá odpovědnost 
za bezpečné sexuální chování. 
 
Dává 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. 

jeho vliv na zdraví člověka. 
Obhájí svůj názor, učí se přijmout jiný 
názor a diskutovat o něm. 
 
Vyjmenuje, jaké jsou nejběžnější 
závislosti. 
Umí objasnit důvody vzniku závislosti. 
Ví, jaká je společenská nebezpečnost 
návykových látek. 
Zná prevenci zneužívání návykových 
látek. 
Ví, jak poskytnout pomoc sobě i jiným, 
v případě potřeby ji dokáže vyhledat. 
 
Dokáže odhalit manipulativní vlivy. 
Uplatňuje účelné modely chování. 
Uvědomuje si typy násilí, se kterými se 
může setkat.  
Ví, jak se násilí bránit 
Kriticky se vyjadřuje k projevům násilí 
a agrese. 
Účastní se preventivních a 
intervenčních programů zajištěných 
metodikem prevence patologických 
jevů. 
 
Vysvětlí zásady chování obyvatelstva 
při mimořádných událostech. 
Objasní, co je integrovaný záchranný 
systém. 
Ovládá zásady poskytnutí první 
pomoci v různých situacích. 
 
Ví, k jakým změnám dochází během 
sexuálního dospívání. 
Zná pojem reprodukční zdraví. 
Pojmenuje způsoby ochrany proti 
nechtěnému těhotenství. 
Zdůvodní nevhodnost veřejně mluvit 

obhajoba projektů 
 
 
 
Rizika ohrožující zdraví a 
jejich prevence 
rizika zneužívání 
návykových látek 
znaky závislosti 
doping 
patologické hráčství 
závislost na počítačích 
 
 
bezpečné chování 
přítomnost v krizových 
situacích 
podoby násilí 
ochranné faktory 
kriminalita mládeže a její 
prevence 
 
 
 
 
 
chování obyvatelstva při 
mimořádných událostech 
katastrofy a hromadná 
neštěstí 
úrazy v silničním provozu 
první pomoc 
 
Změny v životě člověka a 
jejich reflexe 
sexuální dospívání a 
reprodukční zdraví 
plánované rodičovství 
následky nechtěného 

sdělení a reality 
 
VDO – občanská 
společnost a škola, 
občan, občanská 
společnost a stát 
 
 
OSV - hodnoty, 
postoje, praktická 
etika, řešení problémů 
a rozhodovací 
dovednosti 
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Vyhodnotí na základě svých znalostí a 
zkušeností možný manipulativní vliv 
vrstevníků, 
médií, sekt; uplatňuje osvojené 
dovednosti komunikační obrany proti 
manipulaci a agresi. 
 
Projevuje odpovědné chování v situacích 
ohrožení zdraví, osobního bezpečí, při 
mimořádných událostech; v případě 
potřeby poskytne adekvátní první pomoc. 

o svých intimních záležitostech. 
Vysvětlí rizika nechráněného 
pohlavního styku. 
Orientuje se v možnostech umělého 
přerušení těhotenství a ví, jaká obnáší 
rizika. 
Vysvětlí průběh těhotenství a porodu. 

otěhotnění 
těhotenství, porod, péče o 
dítě 
 
 
 
 
 
 

 

 

5.9.  Člověk a svět práce 
 

5.9.1.  Charakteristika vzdělávací oblasti 
 

Oblast Člověk a svět práce obsahuje rozmanité spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních dovedností v různých 
oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků. 

Koncepce vzdělávací oblasti Člověk a svět práce vychází z životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou 
v jejich rozmanitých podobách a širších souvislostech. 

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje celé základní vzdělání o důležitou 
složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti.  

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Práce s drobným materiálem, Konstrukční 
činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů, které jsou pro školu povinné. Na 2. stupni je rozdělen na osm tematických okruhů Práce s technickými materiály, 
Design a konstruování, Pěstitelské práce a chovatelství, Provoz a údržba domácnosti, Příprava pokrmů, Práce s laboratorní technikou, Využití digitálních 
technologií, Svět práce. Tematické okruhy na 2. stupni tvoří nabídku, z níž školy vybírají podle svých podmínek a pedagogických záměrů, kromě povinného 
tematického okruhu Svět práce, minimálně další dva tematické okruhy. Tematický okruh Svět práce je určen pro 8. a 9. ročník.  

Vzdělávací obsah je realizován v průběhu celého základního vzdělávání a je určen všem žákům (tedy chlapcům i dívkám bez rozdílu). Žáci se učí 
pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně 
i v týmu. Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. V závislosti na věku žáků se 
postupně buduje systém, který žákům poskytuje důležité informace ze sféry výkonu práce a pomáhá jim při odpovědném rozhodování o dalším profesním 
zaměření. Proto je vhodné zařazovat do vzdělávání žáků co největší počet tematických okruhů. 
 

5.9.2.  Cílové zaměření vzdělávací oblasti: 
 

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vede žáky k: 
• pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce 
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• osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k organizaci a plánování práce a k používání vhodných nástrojů, 
nářadí a pomůcek při práci i v běžném životě 

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

• poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena s pracovní činností člověka 
• autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře, k novému postoji a hodnotám ve vztahu k práci člověka, technice a 

životnímu prostředí 
• chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k rozvíjení podnikatelského myšlení 
• orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení potřebných poznatků a dovedností významných pro  možnost 

uplatnění, pro volbu vlastního profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci 
 

5.9.3.  Pracovní činnosti 
 

5.9.3.1. Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň 
 
Obsahové, časové a organizační vymezení 
Vyučovací předmět Pracovní činnosti se vyučuje jako samostatný předmět v 1. až 5. ročníku: 

v 1. a 5. ročníku  – 1 hodina týdně 
 

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti je zaměřeno na: 
- dovednosti v práci s různými materiály 
- osvojení si základních pracovních dovedností a návyků 
- plánování 
- organizování a hodnocení pracovní činnost samostatně i v týmu.  

 
Pracovní činnosti patří do vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, který je na 1. stupni rozdělen do čtyř tematických okruhů: 

Práce s drobným materiálem 
- vytváření předmětů z tradičních i netradičních materiálů, poznávání vlastností materiálů 
- funkce a využití pracovních pomůcek a materiálů 
- jednoduché pracovní postupy a organizace práce 
- lidové zvyky, tradice a řemesla 

Konstrukční činnosti 
- práce se stavebnicemi (plošné, prostorové, konstrukční) 
- sestavování modelů 
- práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem 

Pěstitelské práce 
- základní podmínky pro pěstování rostlin 
- péče o nenáročné rostliny 
- pěstování rostlin ze semen  
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- pozorování přírody, zaznamenávání a hodnocení výsledků pozorování 
 
Příprava pokrmů 

- pravidla správného stolování 
- příprava tabule pro jednoduché stolování 

 
Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. 
 

Strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
• výklad 
• samostatná práce 
• skupinová práce 
• sebehodnocení 

 
Klíčové kompetence žáků 
Kompetence k učení 

Učitel 
- umožňuje žákům používat různé materiály, vhodné nástroje a nářadí 
- pozoruje pokrok u všech žáků 

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

 
Kompetence k řešení problémů 

Učitel 
- zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 
- snaží se rozvíjet u žáků tvořivost,  
- vede je k uplatňování vlastních nápadů 

Žák 
- promýšlí pracovní postupy při plnění zadaných úkolů  

 
Kompetence komunikativní 

Učitel 
- vede žáky k užívání správné terminologie 

Žák 
- rozšiřuje si slovní zásobu v oblasti pracovních nástrojů, nářadí a pomůcek 
- učí se popsat postup práce 
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Kompetence sociální a personální 

Učitel 
- vede žáky ke spolupráci a vzájemné pomoci 

Žák 
- pracuje ve skupině, vytváří společné práce, při kterých se učí spolupracovat a respektovat nápady druhých, 
- společně se snaží o dosažení kvalitního výsledku 

 
Kompetence občanské 

Učitel 
- vytváří u žáků pozitivní vztah k práci a vede je k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce 
- umožňuje žákům, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky 
- umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

           Žák 
- uvědomuje si odpovědnost 
- dokáže provést sebehodnocení dle jasných kritérií 

 
Kompetence pracovní za kvalitu práce 

Učitel 
- vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti a hygieny včetně používání ochranných pracovních prostředků 
- vede žáky ke správným způsobům užití materiálu a pracovních nástrojů 
- zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků a podle potřeby žákům v činnostech pomáhá 

Žák 
- správně a zodpovědně zachází s pracovními pomůckami 
- dodržuje zásady bezpečnosti práce a hygienu 

 

5.9.3.2. Učební osnovy – Pracovní činnosti – 1. stupeň 
 
Stupeň první, ročník první, období první 
 

Očekávané výstupy z RVPZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Vytváří jednoduchými postupy 
různé předměty z tradičních i 
netradičních materiálů. 
 
Pracuje podle slovního návodu 
a předlohy. 

Zvládne trhání, stříhání, lepení, 
překládání, tvarování. 
Umí práce podle šablony. 
Zvládne střihání, lepení, aranžování. 
Zvládne sběr, třídění, navlékání, 
aranžování. 

Práce s  drobným 
materiálem: 
Práce s papírem a kartonem 
Práce s textilem 
Práce s přírodninami 
Práce s modelovací hmotou 

OSV – kreativita, 
komunikace, kooperace a 
kompetice, mezilidské 
vztahy 
 
VDO – občanská 

VV: 
estetické cítění 
lidové zvyky a tradice 
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Zvládá elementární dovednosti 
a činnosti při práci se 
stavebnicemi. 
 
 
Provádí pozorování přírody, 
zaznamená a zhodnotí výsledky 
pozorování. 
Pečuje o nenáročné rostliny. 
 
Připraví tabuli pro jednoduché 
stolování. 
Chová se vhodně při stolování. 

Zvládne hnětení, válení, stlačování, 
tvarování. 
Dovede sestavovat stavebnicové 
prvky. 
Umí montovat a demontovat 
stavebnici. 
 
Zná základy péče o pokojové květiny  
otírání listů, zalévání. 
 
 
 
Zná základy správného stolování,  
prostírání stolu, zásady hygieny. 
 

 
 
Konstrukční činnosti: 
Práce se stavebnicí 
 
 
 
Pěstitelské činnosti: 
Péče o pokojové rostliny 
 
 
 
Příprava pokrmů: 
Stolování 
 

společnost a škola 
 
 
EV – vztah člověka k 
prostředí 
 

 
Stupeň první, ročník druhý, období první 
 

Očekávané výstupy z RVP ZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Vytváří jednoduchými postupy 
různé předměty z tradičních i 
netradičních materiálů. 
 
Pracuje podle slovního návodu 
a předlohy. 
  
 
 
 
 
 
Zvládá elementární dovednosti 
a činnosti při práci se 
stavebnicemi. 
 
 
 
 

Zvládne trhání, stříhání, skládání, 
lepení, práce podle šablony. 
Umí vytvářet jednoduché prostorové 
modely. 
Umí navléknout jehlu, udělat uzel, 
stříhat textil, naučí se zadní steh, umí 
přišít knoflíky, umí slepit textilii, vyrobí 
jednoduchý textilní výrobek. 
Dovede navlékat, aranžovat, dotvářet, 
opracovávat a třídit při sběru přírodní 
materiál. 
 
Dovede sestavovat stavebnicové 
prvky. 
Zvládne montáž a demontáž podle 
vlastního návodu i podle předlohy. 
Poznává různé typy stavebnic - podle 
materiálu, funkčnosti. 
umí montovat a demontovat 

Práce s drobným materiálem: 
Práce s papírem a kartonem 
Práce s textilem 
Práce s přírodninami 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konstrukční činnosti: 
Práce se stavebnicí 
 
 
 
 
 

OSV – kreativita, 
komunikace, kooperace a 
kompetice, mezilidské 
vztahy 
 
VDO – občanská 
společnost a škola 
 
EV – vztah člověka 
k prostředí, základní 
podmínky života 
 

VV: 
estetické cítění 
lidové zvyky a tradice 
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Provádí pozorování přírody, 
zaznamená a zhodnotí výsledky 
pozorování. 
Pečuje o nenáročné rostliny. 
 
Připraví tabuli pro jednoduché 
stolování. 
Chová se vhodně při stolování. 

stavebnici. 
 
Zná základy péče o pokojové květiny - 
otírání listů, zalévání, kypření. 
Umí zasít semena a přesadit rostliny. 
Rozliší péči podle typu rostlin. 
 
Umí se vhodně chovat při stolování. 
Připraví tabuli pro jednoduché 
stolování 
Umí servírovat a podávat jídlo. 
Zná zásady zdravé výživy. 
Umí smyslově vnímat vlastností 
pokrmů. 

 
 
Pěstitelské práce: 
 
 
 
 
Příprava pokrmů: 
 
 

 
Stupeň první, ročník třetí, období první 
 

Očekávané výstupy z RVP ZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Vytváří jednoduchými postupy 
různé předměty z tradičních i 
netradičních materiálů. 
 
Pracuje podle slovního návodu 
a předlohy. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zvládne trhání, stříhání, skládání, 
lepení. 
Zvládne samostatnou práci se 
šablonou, výrobu šablony, polepování. 
Zvládne výrobu papírových modelů a 
maket podle návodu. 
Zvládne střihání, lepení, aranžování. 
Zvládne navlékání jehly, samostatně 
udělat uzel, přední steh, práci s 
jednoduchým střihem, šití 
jednoduchého výrobku. 
Zná vlastnosti látek. 
Práce s přírodninami, s netradičními 
materiály 
Dovede navlékat, aranžovat, dotvářet, 
opracovávat a třídit při sběru přírodní 
materiál. 
Umí zacházet s dostupným 
jednoduchým nářadím. 
 

Práce s drobným materiálem:  
Práce s papírem a kartonem 
Práce s textilem 
Práce s přírodninami 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSV – kreativita, 
komunikace, kooperace a 
kompetice, mezilidské 
vztahy 
 
EV – vztah člověka 
k prostředí, lidské aktivity 
a problémy životního 
prostředí 
 
MKV - lidské vztahy, 
etnický původ 
 
EGS - Evropa a svět nás 
zajímá 
 

VV 
estetické cítění 
lidové zvyky a tradice 
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Zvládá elementární dovednosti 
a činnosti při práci se 
stavebnicemi. 
 
 
 
 
 
 
Provádí pozorování přírody, 
zaznamená a zhodnotí výsledky 
pozorování. 
Pečuje o nenáročné rostliny. 
 
 
 
 
 
 
Připraví tabuli pro jednoduché 
stolování. 
Chová se vhodně při stolování. 

Dovede sestavovat stavebnicové 
prvky. 
Umí pracovat podle předloženého 
modelu 
Zvládne stavbu výrobku podle 
vlastního námětu. 
Zvládne jednoduché grafické 
zpracování námětu. 
 
Zná základy péče o pokojové květiny - 
otírání listů, zalévání, kypření. 
Umí zasít semena a přesadit rostliny. 
Rozliší péči podle typu rostlin. 
Seznámí se se škůdci. 
Zná základní podmínky pro pěstování 
rostlin. 
Pozoruje a zapisuje jednotlivé etapy 
růstu. 
 
Prostře stůl ke slavnostní příležitosti 
(Vánoce, Velikonoce, narozeniny) 
Zná základní vybavení kuchyně. 
Udržování pořádek a čistotu  v 
pracovním prostoru. 
Vybere potraviny. 
Umí se chovat v restauraci. 

Konstrukční činnosti: 
práce se stavebnicemi 
 
 
 
 
 
 
 
Pěstitelské práce: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příprava pokrmů:  
 

 
Stupeň první, ročník čtvrtý, období druhé 
 

Očekávané výstupy z RVP ZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Vytváří přiměřenými pracovními operacemi 
a postupy na základě své představivosti 
různé výrobky z daného materiálu. 
 
Volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a 
náčiní vzhledem k použitému materiálu. 
 
Udržuje pořádek na pracovním místě a 

Zvládne vyřezávání, polepování, 
tapetování. 
Vyrobí složitější papírový model. 
Zvládne šití předního a zadního stehu, 
nácvik ozdobného stehu. 
Zvládne přípravu drobných oprav oděvu - 
přišívání dvoudírkového knoflíku. 
Umí práce se střihem, výrobu jednoduché 

Práce s drobným 
materiálem 
Práce s papírem a 
kartonem 
Práce s textilem 
Práce 
s přírodninami 
 

OSV – kreativita, 
komunikace, 
kooperace a 
kompetice, mezilidské 
vztahy 
 
EV – vztah člověka 
k prostředí 

VV -  
estetické cítění 
lidové zvyky a 
tradice 
Rozšiřující učivo: 
Využívání 
dostupných námětů 
a návodů z 
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dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úrazu. 
Využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic. 
 
Provádí při práci se stavebnicemi 
jednoduchou montáž a demontáž.  
 
Pracuje podle slovního návodu, předlohy, 
jednoduchého náčrtu. 
 
Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úrazu. 
 
Provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a 
pozorování. 
 
Ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 
pokojové i jiné rostliny. 
 
Volí podle druhu pěstitelských činností 
správné pomůcky, nástroje a náčiní. 
 
Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úrazu. 
 
Orientuje se v základním vybavení 
kuchyně. 
 
Dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování. 
 
Připraví samostatně jednoduchý pokrm. 
 
Udržuje pořádek a čistotu pracovních 
ploch, dodržuje základy hygieny a 
bezpečnosti práce. 

textilní dekorace. 
Zvládne aranžování různých druhů 
přírodnin, opracování materiálu (řezání, 
broušení), konečnou úpravu výrobku 
práce s vhodnými nástroji a náčiním 
vzhledem k použitému materiálu. 
 
Zvládne stavbu náročnějších stavebních 
prvků.  
Provede přípravu vlastního modelu a 
jednoduchého náčrtu k němu. 
Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úraze. 
 
Zná základy péče o pokojové květiny, 
rozdíl mezi setím a sázením, množení 
rostlin odnožemi a řízkováním. 
Umí zvolit podle druhu pěstitelských 
činností správné pomůcky, nástroje a 
nářadí. 
Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úraze. 
 
Orientuje se v základním vybavení 
kuchyně. 
Seznámí se s přípravou jednoduchých 
pokrmů studené kuchyně. 
Zná pravidla správného stolování a 
společenského chování. 
Udržuje pořádek a čistotu pracovních 
ploch. 

 
 
 
 
 
 
 
Konstrukční 
činnosti: 
práce se 
stavebnicemi                                    
 
 
 
Pěstitelské činnosti:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Příprava pokrmů:  
 

 
MKV - lidské vztahy, 
etnický původ 
 
EGS - Evropa a svět 
nás zajímá 
 

časopisů, médií, 
rodinných tradic a 
zvyklostí. 
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Stupeň první, ročník pátý, období druhé 
 

Očekávané výstupy z RVP ZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Vytváří přiměřenými pracovními operacemi 
a postupy na základě své představivosti 
různé výrobky z daného materiálu. 
 
Volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a 
náčiní vzhledem k použitému materiálu. 
 
Udržuje pořádek na pracovním místě a 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úrazu. 
 
Využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic 
 
Provádí při práci se stavebnicemi 
jednoduchou montáž a demontáž.  
 
Pracuje podle slovního návodu, předlohy, 
jednoduchého náčrtu. 
 
Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úrazu. 
 
Provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a 
pozorování. 
 
Ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 
pokojové i jiné rostliny. 
 
Volí podle druhu pěstitelských činností 
správné pomůcky, nástroje a náčiní. 
 
Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úrazu. 

Zvládne vyřezávání, polepování, 
tapetování. 
Vyrobí složitější papírový model. 
Zvládne šití předního a zadního stehu, 
nácvik ozdobného stehu. 
Zvládne přípravu drobných oprav oděvu - 
přišívání dvoudírkového knoflíku. 
Umí práce se střihem, výrobu jednoduché 
textilní dekorace. 
Zvládne aranžování různých druhů 
přírodnin, opracování materiálu (řezání, 
broušení), konečnou úpravu výrobku 
práce s vhodnými nástroji a náčiním 
vzhledem k použitému materiálu. 
 
Zvládne stavbu náročnějších stavebních 
prvků.  
Provede přípravu vlastního modelu a 
jednoduchého náčrtu k němu. 
Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úraze. 
 
Zná základy péče o pokojové květiny, 
rozdíl mezi setím a sázením, množení 
rostlin odnožemi a řízkováním. 
Umí zvolit podle druhu pěstitelských 
činností správné pomůcky, nástroje a 
nářadí. 
Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úraze. 
 
Orientuje se v základním vybavení 
kuchyně. 
Seznámí se s přípravou jednoduchých 
pokrmů studené kuchyně. 

Práce s drobným 
materiálem: 
Práce s papírem a 
kartonem 
Práce s textilem 
Práce 
s přírodninami 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konstrukční 
činnosti: 
práce se 
stavebnicemi                                    
 
 
 
Pěstitelské činnosti:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Příprava pokrmů:  
 

OSV – kreativita, 
komunikace, 
kooperace a 
kompetice, mezilidské 
vztahy 
 
EV – vztah člověka 
k prostředí 
 
MKV - lidské vztahy 
 
EGS - Evropa a svět 
nás zajímá 
 

VV -  
estetické cítění 
lidové zvyky a 
tradice 
 
 
Rozšiřující učivo: 
Využívání 
dostupných námětů 
a návodů z 
časopisů, médií, 
rodinných tradic a 
zvyklostí. 
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Orientuje se v základním vybavení 
kuchyně. 
 
Dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování. 
 
Připraví samostatně jednoduchý pokrm. 
 
Udržuje pořádek a čistotu pracovních 
ploch, dodržuje základy hygieny a 
bezpečnosti práce. 

Zná pravidla správného stolování a 
společenského chování. 
Udržuje pořádek a čistotu pracovních 
ploch. 
Zná tradiční jídla, krajové a etnické 
zvyklosti. 
 

 

5.9.3.3. Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň 
 

RVP ZV nepojmenovává vyučovací předmět v této vzdělávací oblasti. Z tohoto důvodu byl pro 2. stupeň zvolen název předmětu: Pracovní činnosti 
 
Obsahové, časové a organizační vymezení 
Vyučovací předmět Pracovní činnosti se vyučuje jako samostatný předmět v 6. až 9. ročníku: 

v 6. až 9. ročníku  – 1 hodina týdně 
 

Vzhledem k materiálně technickým podmínkám a pedagogickým záměrům školy jsou vybrány tematické okruhy pro skupinu chlapců (Práce 
s technickými materiály, Design a konstruování a Svět práce) a skupinu dívek (Příprava pokrmů, Provoz a údržba domácnosti, Péče o dítě a Svět práce), 
které jsou vyučovány odděleně. 

 
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti – chlapců směřuje k: 
 

• získání základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, zejména při ručním opracování materiálu 
• osvojování správné volby a používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při prácí, osvojení si práce s dostupnou mechanizací a technikou, včetně 

techniky výpočetní, a to v základní uživatelské úrovni 
• osvojení a uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, základů organizace a plánování práce a technologické kázně 
• získání pozitivního vztahu k práci a odpovědného a tvořivého postoje k vlastní činnosti a její kvalitě 
• získávání orientace v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení potřebných poznatků a dovedností významných pro 

volbu vlastního profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci 
• seznámení s historií významných a zajímavých vynálezů technického pokroku pro poznání a pochopení kontinuity vývoje technické vyspělosti a 

ekonomických podmínek života společnosti 
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Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti – dívek směřuje k: 
- získání základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, zejména činnostech v domácnosti, vedení domácnosti apod. 
- poznání vybraných technologických výrobních postupů, materiálů a jejich užitných vlastností, surovin a plodin a osvojení  si jednoduchých 

pracovních postupů pro běžný život 
- osvojení si a uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany při práci, hygieny práce, základů organizace a plánování práce a technologické kázně 
- získání pozitivního vztahu k práci a odpovědného a tvořivého postoje k vlastní činnosti a její kvalitě 
- získání orientace v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojování potřebných poznatků a dovedností 

významných pro volbu vlastního profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci 
 
Strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

• výklad 
• samostatná práce 
• kolektivní práce 
• sebehodnocení 

 
Klíčové kompetence žáků 
Kompetence k učení 

Učitel 
- zadává úkoly, které umožní volbu různých postupů 
- vede žáky, aby v hodinách pracovali s odbornou literaturou 
- pozoruje pokrok u všech žáků v hodině 

 
Žák 

- poznává smysl a cíl učení 
- má pozitivní vztah k učení prostřednictví zadávaných úkolů v rámci výuky 
- umí posoudit vlastní pokrok, kriticky zhodnotí výsledky své práce a diskutuje o nich 

 
Kompetence k řešení problémů 

Učitel 
- zajímá se o náměty žáků  
- klade otevřené otázky 

Žák 
- promýšlí pracovní postupy praktických cvičení 
- při řešení se učí chápat, že se při práci budou setkávat s problémy, které nemají jen jedno správní řešení 
- poznatky aplikuje v praxi 

 
Kompetence komunikativní 

Učitel 
- zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují 
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- vede žáky, aby na sebe brali ohledy 
Žák 

- učí se správnému technologickému postupu při práci 
- při komunikaci používá správné technické názvosloví 
- využívá informační zdroje k získání nových poznatků 

 
Kompetence sociální a personální 

Učitel 
- podle potřeby pomáhá žákům 
- každému žákovi umožňuje zažít úspěch 
- dodává žáků sebedůvěru 

Žák 
- pracuje ve skupinách 
- spolupracuje při řešení problémů 
- přispívá k diskusi a respektuje názory jiných 
- učí se věcně argumentovat 

 
Kompetence občanské 

Učitel 
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 
- dodává žákům sebedůvěru 

Žák 
- respektuje pravidla při práci 
- dokáže přivolat pomoc při zranění 
- chápe základní ekologické souvislosti,  
- chrání a oceňuje naše kulturní tradice a historické dědictví 
- projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům 

 
Kompetence pracovní 

Učitel 
- vede žáky ke správným způsobům užití materiálů a nástrojů 
- pozoruje pokrok při práci v hodině 
- jasnými pokyny směřuje činnosti ke stanovenému cíli 
- hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok 

Žák 
- dodržuje bezpečnostní a hygienická pravidla při práci 
- používá bezpečně a účinně nástroje, vybavení, materiály 
- dodržuje technologický postup a pravidla, plní povinnosti, myslí na ochranu svého zdraví a zdraví druhých 
- dbá na ochranu životního prostředí 
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- své znalosti využívá v běžné praxi. 
 

5.9.3.4. Učební osnovy – Pracovní činnosti – 2. stupeň 
 
Stupeň druhý, ročník šestý – chlapci, období třetí 
 

Očekávané výstupy z RVP ZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Provádí jednoduché práce 
s technickými materiály a 
dodržuje technologickou kázeň.  
 
Řeší jednoduché technické úkoly 
s vhodným výběrem materiálů, 
pracovních nástrojů a nářadí. 
 
Organizuje a plánuje svoji 
pracovní činnost. 
 
 
Užívá technickou dokumentaci, 
připraví si vlastní jednoduchý 
náčrt výrobku 
 
 
 
Dodržuje obecné zásady 
bezpečnosti a hygieny při práci i 
zásady bezpečnosti a ochrany při 
práci s nástroji a nářadím. 
 
Poskytne první pomoc při úrazu. 

Umí číst jednoduché technické 
výkresy. 
Zná pojmy: kóta, kótovací čára, 
pozice. 
Zhotoví jednoduchý náčrtek 
výrobku. 
Zná základní vlastnosti dřeva. 
Zvládne měření, orýsování, 
jednoduché řezání, povrchovou 
úpravu (rašplování, broušení), 
vrtání, spojování hřebíky, lepení. 
 
Zná základní vlastnosti a způsoby 
výroby plastů. 
Zvládne měření a orýsování, řezání 
a stříhání, pilování, lepení. 
 
Zná základní vlastnosti a způsoby 
výroby kovů.  
Zvládne měření a orýsování, řezání 
a stříhání, ohýbání. 
 
Umí dát první pomoc při úrazu 
nářadím, materiálem. 

Práce s technickými 
materiály: 
technické kreslení 
práce se dřevem 
práce s plasty 
práce s kovem 
 

 
 
OSV – kreativita,  
mezilidské vztahy, 
komunikace, kooperace 
a kompetice 
 
VDO – občanská 
společnost a škola 
 
EV – lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí 
 

F – technika, stroje a 
nástroje 
 
M – geometrie 
 
PŘ – dřeviny, význam 
lesa 
 
OV – hygiena, 
bezpečnost, činnost lidí, 
povolání 
PŘ – péče o životní 
prostředí, ekologické 
problémy 
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Stupeň druhý, ročník šestý – dívky, období třetí 
 

Očekávané výstupy 
z RVP ZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Používá základní 
kuchyňský inventář a 
bezpečně obsluhuje 
základní spotřebiče. 
 
Připraví jednoduché 
pokrmy v souladu se 
zásadami zdravé výživy. 
 
Dodržuje základní principy 
stolování, společenského 
chování a obsluhy u stolu 
ve společnosti. 
 
Dodržuje zásady hygieny a 
bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při 
úrazech v kuchyni. 
 

Zná zásady hygieny provozu a zásady bezpečnosti 
provozu kuchyně. 
Ví, co patří mezi základní vybavení kuchyně (nádobí, 
náčiní, elektrické a plynové spotřebiče). 
 
Zvládne každodenní a sváteční úpravu stolu. 
Dodržuje základní principy stolování.  
Zná pravidla společenského chování při stolování. 
 
Ví, co jsou zásady správné výživy. 
Zjistí význam bílkovin, tuků, cukrů, vitamínů. 
Umí sestavit jídelníček. 
Orientuje se v, kuchařských knihách. 
 
Zná pravidla výběru, nákupu a skladování potravin. 
Orientuje se v cenách a jakosti potravin. 
Rozlišuje potraviny: druhy masa, ovoce a zelenin. 
 
Umí upravit pokrmy za studena. 
Zná základní způsoby tepelné úpravy pokrmů. 
Zná základní postupy při přípravě pokrmů. 

Příprava pokrmů: 
kuchyně 
stolování 
zdravá výživa 
potraviny 
příprava pokrmů 
 
 

OSV – kreativita, 
mezilidské vztahy, 
komunikace, kooperace a 
kompetice 
 
VDO – občanská 
společnost a škola 
 
EV – lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí 
 
 
 
 

 

 
Stupeň druhý, ročník sedmý – chlapci, období třetí 
 

Očekávané výstupy 
z RVP ZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Provádí jednoduché práce 
s technickými materiály a 
dodržuje technologickou 
kázeň.  
 
Řeší jednoduché technické 
úkoly s vhodným výběrem 

Provádí jednoduché pracovní operace 
a postupy. 
Zná základy technického kreslení - 
rovnoběžné pravoúhlé promítání. 
Zná pracovní postupy - zhotovení 
výrobků ze dřeva, z kovů a z plastu. 
Má představu o způsobu výroby 

Práce s technickými 
materiály  
technické kreslení 
práce se dřevem 
práce s plasty 
práce s kovem 
 

OSV – kreativita, 
sebepoznání a 
sebepojetí, mezilidské 
vztahy, komunikace, 
kooperace a kompetice,  
 
VDO – občanská 

F – technika, stroje a 
nástroje 

 
M – geometrie 

 
PŘ – dřeviny, význam lesa 
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materiálů, pracovních 
nástrojů a nářadí. 
 
Organizuje a plánuje svoji 
pracovní činnost. 
 
Užívá technickou 
dokumentaci, připraví si 
vlastní jednoduchý náčrt 
výrobku 
 
Dodržuje obecné zásady 
bezpečnosti a hygieny při 
práci i zásady bezpečnosti 
a ochrany při práci 
s nástroji a nářadím. 
 
Poskytne první pomoc při 
úrazu. 

železa, oceli a některých barevných 
kovů, polotovarů hutní druhovýroby. 
 
Zná základy těžby kovů a zpracování 
kovů. 
Zvládá základní postupy při 
opracování železa a oceli. 
 
Má představu o výrobě a vlastnostech 
plastů. 
Zná pracovní postupy – tvarování 
plastů. 
Zná další užití plastů a jejich recyklaci.   
 
Pečuje o čistotu a pořádek v okolí 
školy, trávníků a školní hřiště. 
  
Umí dát první pomoc při úrazu 
nářadím, materiálem. 

 
 

společnost a škola 
 
EV – lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí 
 
MV – fungování a vliv 
médií ve společnosti, 
kritické vnímání 
mediálních sdělení 
 
EGS – objevujeme 
Evropu a svět,  
 
MKV – lidské vztahy 
 

 
OV – hygiena, bezpečnost, 
činnost lidí, povolání 
PŘ – péče o životní 
prostředí, ekologické 
problémy 
 

 
Stupeň druhý, ročník sedmý – dívky, období třetí 
 

Očekávané výstupy 
z RVP ZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Provádí jednoduché 
operace platebního styku a 
domácího účetnictví. 
 
Ovládá jednoduché 
pracovní postupy při 
základních činnostech v 
domácnosti a orientuje se v 
návodech k obsluze 
běžných domácích 
spotřebičů. 
 
 
 

Má základní znalosti o vzniku a vývoji oděvu – 
Egypt, Řecko, Řím. 
Zná historické styly šatů – románský, gotika, 
renesance, baroko, rokoko, 19. a 20. stol. 
Zvládá jednoduché postupy ručního šití druhy 
stehů. 
Používá vhodné pomůcky a materiály 
orientuje se v návodech, obsluze praček a 
žehliček. 
Dodržuje zásady ochrany a bezpečnosti při 
práci. 
Využívá dovednost, estetiku, vkus, úpravu. 
Využívá znalosti v domácnosti. 
Zná základy pletení a háčkování. 

Provoz a údržba 
domácnosti: 
kultura odívání  
základy ručního šití  
výběr vhodného 
materiálu  
údržba oděvů a textilií 
bezpečnost při šití a 
žehlení 
základy pletení a 
háčkování 
 
 
 

OSV – kreativita, 
sebepoznání a 
sebepojetí, mezilidské 
vztahy, komunikace, 
kooperace a 
kompetice 
 
VDO – občanská 
společnost a škola 
 
EV – lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí 
 

VZ: 
- člověk a zdravá 

výživa 
- první pomoc při 

drobných úrazech 
- podmínky života 
 
VV: 
- estetické cítění 
- lidové zvyky a 

tradice 
 



350 

 
 
Správně zachází s 
pomůckami, nástroji, 
nářadím a zařízením 
včetně údržby; provádí 
drobnou domácí údržbu. 
 
Dodržuje základní 
hygienická a bezpečnostní 
pravidla a předpisy a 
poskytne první pomoc při 
úrazu, včetně úrazu 
elektrickým proudem. 

 
Provádí jednoduché operace platebního styku 
a domácího účetnictví - příjmy, výdaje, platby, 
úspory. 
Ví, co je hotovostní a bezhotovostní platební 
styk, ekonomika domácnosti. 
 
Ovládá jednoduché pracovní postupy úklidu a 
údržby domácnosti. 
Zná prostředky a zná jejich dopad na životní 
prostředí. 
Třídí odpad a ví, jaká je jeho ekologická 
likvidace. 
Ví, jaký je postup při základních činnostech 
v domácnosti a orientuje se v návodech 
k obsluze běžných domácích spotřebičů. 

 
Finance a provoz 
domácnosti  
rozpočet 
 
 
 
Úklid domácnosti 
Spotřebiče v 
domácnosti 
 
 

MV – fungování a vliv 
médií ve společnosti, 
kritické vnímání 
mediálních sdělení  
 
EGS – objevujeme 
Evropu a svět 
 
MKV – lidské vztahy 
 
 

 
Stupeň druhý, ročník osmý – chlapci, období třetí 
 

Očekávané výstupy 
z RVP ZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového 
tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Sestaví podle návodu, 
náčrtu, plánu, 
jednoduchého programu 
daný model. 
 
Navrhne a sestaví 
jednoduché konstrukční 
prvky a ověří a porovná 
jejich funkčnost, nosnost, 
stabilitu aj. 
 
Provádí montáž, demontáž 
a údržbu jednoduchých 
předmětů a zařízení. 
 
Dodržuje zásady 
bezpečnosti a hygieny 

Umí číst a kreslit základní elektronické značky 
a schémata. 
Zná běžně používané elektronické součástky, 
jejich vlastnosti, užití. 
Orientuje se v druzích nářadí a pomůcek a umí 
je použít. 
 
Sestaví jednoduché elektronické obvody. 
Provede modelovou montáž základních 
obvodů: vypínač, jistič, osvětlení, zásuvka, 
prodlužovací kabel, zvonek.  
Ví, jak zjistit a odstranit drobné poruchy 
v elektroinstalaci v domácnosti. 
Ví, jak poskytnout první pomoc při zasažením 
elektrickým proudem. 
 
 

Design a konstruování 
 
jednoduché elektronické 
obvody 
 
 
 
elektrická instalace v 
domácnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSV – kreativita, 
sebepoznání a 
sebepojetí, 
mezilidské vztahy, 
komunikace, 
kooperace a 
kompetice 
 
VDO – občan, 
občanská společnost 
a stát 
 
EV – lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí, základní 
podmínky života 
 

F – technika, stroje a 
nástroje 
 
F – elektrotechnika 
 
M – geometrie 
 
OV – hygiena, 
bezpečnost, činnost 
lidí, povolání 
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práce a bezpečnostní 
předpisy; poskytne první 
pomoc při úrazu. 
 
Využije profesní informace 
a poradenské služby pro 
výběr vhodného 
vzdělávání. 
 
Orientuje se v pracovních 
činnostech vybraných 
profesí. 
 
Posoudí své možnosti při 
rozhodování o volbě 
vhodného povolání a 
profesní přípravy. 
Prokáže v modelových 
situacích schopnost 
prezentace své osoby při 
vstupu na trh práce. 

Orientuje se v běžných i méně běžných 
povoláních. 
Ví, jaká jsou druhy pracovišť, pracovních 
prostředků, charakter a druhy pracovních 
činností, požadavky kvalifikační, zdravotní, 
osobní. 
Umí pojmenovat své osobní zájmy, zhodnotit 
svůj tělesný a duševní stav. Ví, na koho se 
obrátit o poskytnutí poradenských služeb – 
rodina, výchovný poradce, pedagogicko-
psychologická poradna. 
Zná náplň učebních a studijních oborů 
Umí si najít informace o přijímacím řízení a 
dnech otevřených dveří. 
Zná pracovní příležitosti v obci (regionu), 
způsoby hledání zaměstnání, psaní životopisu, 
pohovor u zaměstnavatele, problémy 
nezaměstnanosti, úřady práce, práva 
a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů. 
Ví, jaké jsou druhy a struktura organizací, 
nejčastější formy podnikání, drobné a 
soukromé podnikání. 

Svět práce 
trh práce  
volba profesní orientace   
možnosti vzdělávání  
zaměstnání 
podnikání  

MV – fungování a 
vliv médií ve 
společnosti, kritické 
vnímání mediálních 
sdělení  
 
EGS – objevujeme 
Evropu a svět, jsme 
Evropané 
 
 
 
MKV – kulturní 
diference, lidské 
vztahy 
 
 

 
Stupeň druhý, ročník osmý – dívky, období třetí 
 

Očekávané výstupy 
z RVP ZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového 
tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Připraví jednoduché 
pokrmy v souladu se 
zásadami zdravé výživy. 
 
Dodržuje základní principy 
stolování, společenského 
chování a obsluhy u stolu 
ve společnosti. 
 
Dodržuje zásady hygieny a 
bezpečnosti práce; 

Zvládá pracovní postupy přípravy jednoduchých 
pokrmů. 
Má znalosti o výživě člověka, zásadách správné 
výživy, výživové hodnotě potravin. 
Dodržuje režim dne, správnou životosprávu, umí 
sestavit jídelníček. 
Ovládá základní principy stolování a obsluhy u 
stolu, podávání základních druhů pokrmů a nápojů. 
Zná pravidla nákupu a skladování potravin. 
Má představu o předpisech, orientuje se 
v kuchařských knihách a hygienických pravidlech, 

Příprava pokrmů 
příprava pokrmů 
výživa člověka 
hygiena výživy 
společenské chování 
 
 
 
 
 
 

OSV – kreativita, 
sebepoznání, 
sebepojetí, 
mezilidské vztahy, 
komunikace, 
kooperace a 
kompetice 
 
VDO – občan, 
občanská společnost 
a stát 
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poskytne první pomoc při 
úrazech v kuchyni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Využije profesní informace 
a poradenské služby pro 
výběr vhodného 
vzdělávání. 
 
Orientuje se v pracovních 
činnostech vybraných 
profesí. 
 
Posoudí své možnosti při 
rozhodování o volbě 

zná vhodnou sestavu jídel. 
Má představu o základních činnostech přípravy 
pokrmů. 
Volí správnou odpovídající technologii 
organizuje a plánuje pracovní činnost týkající se 
chodu domácnosti. 
Dodržuje zásady zdravého a příjemného prostředí 
v bytě. 
 
Orientuje se v období dospívání. 
Získává poznatky o antikoncepci. 
Umí ovládat své city, umí vyjádřit své pocity. 
Vytváří si vztah ke své budoucí rodičovské roli. 
Vytváří si správný životní styl pro ovlivnění zdraví 
svého dítěte. 
Získává odpovědnost za zrod nového života. 
Umí pečovat o dítě v prvních dnech, týdnech, 
měsících života. 
Má představu o výživě novorozence, batolete a 
dítěte předškolního věku, o jeho psychickém a 
fyzickém vývoji. 
Má představu o správné výchově a psychickém a 
fyzickém vývoji dítěte školního věku. 
Ví, co je výchova hrou, odměny, tresty. 
Orientuje se v bezpečnosti a nástrahách dítěte 
školního věku. 
Ví, jak pečovat o nemocné dítě. 
 
Orientuje se v běžných i méně běžných povoláních. 
Ví, jaká jsou druhy pracovišť, pracovních 
prostředků, charakter a druhy pracovních činností, 
požadavky kvalifikační, zdravotní, osobní. 
Umí pojmenovat své osobní zájmy, zhodnotit svůj 
tělesný a duševní stav. Ví, na koho se obrátit o 
poskytnutí poradenských služeb – rodina, výchovný 
poradce, pedagogicko-psychologická poradna. 
Zná náplň učebních a studijních oborů 
Umí si najít informace o přijímacím řízení a dnech 
otevřených dveří. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Péče o dítě 
puberta  
početí 
těhotenství 
vztahy mezi partnery 
příprava na 
rodičovství 
vývoj jedince, 
správné prostředí 
novorozenec, 
kojenec, batole 
výživa a hygiena 
kojence 
růst a vývoj v prvním 
roce života 
batole  
předškolní věk  
nemocné dítě 
 
Svět práce: 
trh práce  
volba profesní 
orientace   
možnosti vzdělávání  
zaměstnání 
podnikání  

 
EV – lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí, základní 
podmínky života 
 
MV – fungování a 
vliv médií ve 
společnosti, kritické 
vnímání mediálních 
sdělení  
 
EGS – objevujeme 
Evropu a svět, jsme 
Evropané 
 
MKV – kulturní 
diference, lidské 
vztahy 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OV, VZ – vývoj 
člověka 
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vhodného povolání a 
profesní přípravy. 
 
Prokáže v modelových 
situacích schopnost 
prezentace své osoby při 
vstupu na trh práce. 
 

Zná pracovní příležitosti v obci (regionu), způsoby 
hledání zaměstnání, psaní životopisu, pohovor u 
zaměstnavatele, problémy nezaměstnanosti, úřady 
práce, práva a povinnosti zaměstnanců a 
zaměstnavatelů. 
Ví, jaké jsou druhy a struktura organizací, 
nejčastější formy podnikání, drobné a soukromé 
podnikání. 

 
Stupeň druhý, ročník devátý – chlapci, období třetí 
 

Očekávané výstupy 
z RVP ZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového 
tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Sestaví podle návodu, 
náčrtu, plánu, 
jednoduchého programu 
daný model. 
 
Navrhne a sestaví 
jednoduché konstrukční 
prvky a ověří a porovná 
jejich funkčnost, nosnost, 
stabilitu aj. 
 
Provádí montáž, demontáž 
a údržbu jednoduchých 
předmětů a zařízení. 
 
Dodržuje zásady 
bezpečnosti a hygieny 
práce a bezpečnostní 
předpisy; poskytne první 
pomoc při úrazu. 
 
Využije profesní informace 
a poradenské služby pro 
výběr vhodného 
vzdělávání. 

Podle návodu provede montáž a demontáž, 
seřízení jízdního kola (přední a zadní kolo, 
plášť, duše, brzdy, řídítka, sedlo, převodovka, 
pedály, náboje kol) 
Dle návodu provede montáž a demontáž 
lyžařského vázání, nastaví prvky bezpečnosti 
a provede údržbu. 
Dle návodu vymění těsnění u vodovodní 
baterie. 
Namíchá malířské barvy, provede nátěr stěny. 
 
 
 
 
Orientuje se v běžných i méně běžných 
povoláních. 
Ví, jaká jsou druhy pracovišť, pracovních 
prostředků, charakter a druhy pracovních 
činností, požadavky kvalifikační, zdravotní, 
osobní. 
Umí pojmenovat své osobní zájmy, zhodnotit 
svůj tělesný a duševní stav. Ví, na koho se 
obrátit o poskytnutí poradenských služeb – 
rodina, výchovný poradce, pedagogicko-
psychologická poradna. 

Design a konstruování 
montáž a demontáž  
údržba 
oprava 
malba 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
Svět práce: 
trh práce  
volba profesní orientace   
možnosti vzdělávání  
zaměstnání 
podnikání  

OSV – kreativita, 
sebepoznání a 
sebepojetí, 
mezilidské vztahy, 
komunikace, 
kooperace a 
kompetice, hodnoty, 
postoje a praktická 
etika 
 
VDO – občan, 
občanská společnost 
a stát 
 
EV – lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí, základní 
podmínky života 
 
MV – fungování a 
vliv médií ve 
společnosti, kritické 
vnímání mediálních 
sdělení  
 

F – technika, stroje a 
nástroje 
 
F – elektrotechnika 
 
M – geometrie 
 
OV – hygiena, 
bezpečnost, činnost 
lidí, povolání 
 



354 

Orientuje se v pracovních 
činnostech vybraných 
profesí. 
 
Posoudí své možnosti při 
rozhodování o volbě 
vhodného povolání a 
profesní přípravy. 
 
Prokáže v modelových 
situacích schopnost 
prezentace své osoby při 
vstupu na trh práce 

Zná náplň učebních a studijních oborů 
Umí si najít informace o přijímacím řízení a 
dnech otevřených dveří. 
Zná pracovní příležitosti v obci (regionu), 
způsoby hledání zaměstnání, psaní životopisu, 
pohovor u zaměstnavatele, problémy 
nezaměstnanosti, úřady práce, práva 
a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů. 
Ví, jaké jsou druhy a struktura organizací, 
nejčastější formy podnikání, drobné a 
soukromé podnikání. 

EGS – objevujeme 
Evropu a svět, jsme 
Evropané 
 
MKV – kulturní 
diference, lidské 
vztahy 
 

 
Stupeň druhý, ročník devátý – dívky, období třetí 
 

Očekávané výstupy 
z RVP ZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového 
tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Provádí jednoduché 
operace platebního styku a 
domácího účetnictví. 
 
Ovládá jednoduché 
pracovní postupy při 
základních činnostech v 
domácnosti a orientuje se v 
návodech k obsluze 
běžných domácích 
spotřebičů. 
 
Správně zachází s 
pomůckami, nástroji, 
nářadím a zařízením 
včetně údržby; provádí 
drobnou domácí údržbu. 
 
Dodržuje základní 
hygienická a bezpečnostní 

Provádí jednoduché operace platebního styku 
a domácího účetnictví - příjmy, výdaje, platby, 
úspory. 
Ví, co je hotovostní a bezhotovostní platební 
styk, ekonomika domácnosti. 
Ví, jak prát jaké textilie, orientuje se v pracích 
programech a pracích a máchacích 
prostředcích. 
Provede drobné opravy oděvů (přišívání 
knoflíků, látání, šití). 
Provede úklid domácnosti, zná postupy a mycí 
prostředky, ví, jaký dopad mají mycí 
prostředky na životní prostředí. 
Třídí odpad. 
Zná spotřebiče, užívané při chodu domácnosti. 
 
Orientuje se v období dospívání. 
Získává poznatky o antikoncepci. 
Umí ovládat své city, umí vyjádřit své pocity. 
Vytváří si vztah ke své budoucí rodičovské roli. 

Provoz a údržba 
domácnosti: 
finance 
provoz 
údržba 
třídění odpadu 
spotřebiče 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Péče o dítě 
puberta  
početí 
těhotenství 

OSV – kreativita, 
sebepoznání a 
sebepojetí, 
mezilidské vztahy, 
komunikace, 
kooperace a 
kompetice, hodnoty, 
postoje a praktická 
etika 
 
VDO – občan, 
občanská společnost 
a stát 
 
EV – lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí, základní 
podmínky života 
 
MV – fungování a 

OV, VZ – vývoj 
člověka 
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pravidla a předpisy a 
poskytne první pomoc při 
úrazu, včetně úrazu 
elektrickým proudem. 
 
Využije profesní informace 
a poradenské služby pro 
výběr vhodného 
vzdělávání. 
 
Orientuje se v pracovních 
činnostech vybraných 
profesí. 
 
Posoudí své možnosti při 
rozhodování o volbě 
vhodného povolání a 
profesní přípravy. 
 
Prokáže v modelových 
situacích schopnost 
prezentace své osoby při 
vstupu na trh práce 
 
Využije profesní informace 
a poradenské služby pro 
výběr vhodného 
vzdělávání. 
 
Orientuje se v pracovních 
činnostech vybraných 
profesí. 
 
Posoudí své možnosti při 
rozhodování o volbě 
vhodného povolání a 
profesní přípravy. 
Prokáže v modelových 
situacích schopnost 

Vytváří si správný životní styl pro ovlivnění 
zdraví svého dítěte. 
Získává odpovědnost za zrod nového života. 
Umí pečovat o dítě v prvních dnech, týdnech, 
měsících života. 
Má představu o výživě novorozence, batolete 
a dítěte předškolního věku, o jeho psychickém 
a fyzickém vývoji. 
Má představu o správné výchově a 
psychickém a fyzickém vývoji dítěte školního 
věku. 
Ví, co je výchova hrou, odměny, tresty. 
Orientuje se v bezpečnosti a nástrahách dítěte 
školního věku. 
Ví, jak pečovat o nemocné dítě. 
 
Orientuje se v běžných i méně běžných 
povoláních. 
Ví, jaká jsou druhy pracovišť, pracovních 
prostředků, charakter a druhy pracovních 
činností, požadavky kvalifikační, zdravotní, 
osobní. 
Umí pojmenovat své osobní zájmy, zhodnotit 
svůj tělesný a duševní stav. Ví, na koho se 
obrátit o poskytnutí poradenských služeb – 
rodina, výchovný poradce, pedagogicko-
psychologická poradna. 
Zná náplň učebních a studijních oborů 
Umí si najít informace o přijímacím řízení a 
dnech otevřených dveří. 
Zná pracovní příležitosti v obci (regionu), 
způsoby hledání zaměstnání, psaní životopisu, 
pohovor u zaměstnavatele, problémy 
nezaměstnanosti, úřady práce, práva 
a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů. 
Ví, jaké jsou druhy a struktura organizací, 
nejčastější formy podnikání, drobné a 
soukromé podnikání. 

vztahy mezi partnery 
příprava na rodičovství 
vývoj jedince, správné 
prostředí 
novorozenec, kojenec, 
batole 
výživa a hygiena kojence 
růst a vývoj v prvním roce 
života 
batole  
předškolní věk  
nemocné dítě 
 
 
 
 
Svět práce 
trh práce  
volba profesní orientace   
možnosti vzdělávání  
zaměstnání 
podnikání  

vliv médií ve 
společnosti, kritické 
vnímání mediálních 
sdělení  
 
EGS – objevujeme 
Evropu a svět, jsme 
Evropané 
 
MKV – kulturní 
diference, lidské 
vztahy 
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prezentace své osoby při 
vstupu na trh práce. 

 

 
5.10.  Doplňující vzdělávací obory 
 
Mezi doplňující vzdělávací obory patří volitelné předměty, nepovinné předměty, etická výchova. 
 
Volitelné předměty jsou určeny pro žáky 8. a 9. ročníku. Žák si vybere z nabídky volitelný předmět jemu blízký a tento předmět je pro žáka dále povinný. Je 
možné účastnit se výuky v 8. ročníku a v 9. ročníku pokaždé jiného volitelného předmětu. Volitelné předměty se otevírají v daném školním roce dle zájmu 
žáků. 
 
Nepovinné předměty jsou nabízeny žákům nad rámec běžné výuky a jejich výuka je v každém školním roce organizována dle požadavků žáků a rodičů a 
s ohledem na možnosti pedagogického zajištění. V každém školním roce nemusí být tedy vyučován každý nepovinný předmět. Při přihlášení se žáka na 
výuky nepovinného předmětu se stává tento předmět povinným. 
 

5.10.1.  Dramatická výchova – volitelný předmět 
 

5.10.1.1. Charakteristika volitelného předmětu  
 
Obsahové, časové a organizační vymezení 
Volitelný předmět Dramatická výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku  
  v 8. až 9. ročníku  - 1 hodiny týdně 
 
Vzdělávání ve volitelném předmětu Dramatická výchova: 
• pracuje se základními výrazovými prostředky divadelního sdělení, kterými jsou lidský hlas a tělo, kultivuje je a směřuje k  jejich vědomému používání 

v procesu dramatické a inscenační tvorby i v běžné komunikaci 
• rozvíjí psychosomatické, komunikační a herní dovednosti a schopnosti prostřednictvím tvůrčích aktivit a kolektivní dramatické tvorby 
• spolupracuje především s průřezovým tématem Osobnostní a sociální výchova, které umožňuje žákům vyjadřovat a prezentovat své postoje, přijímat role 

a zkoumat témata a situace na základě vlastního jednání 
 
Formy realizace 

Metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání – skupinové vyučování, kolektivní práce, práce v týmu. 
 
Strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

• výklad 
• samostatná práce 
• kolektivní práce 
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• sebehodnocení 
 

Klíčové kompetence žáků 
Kompetence k učení 

Učitel 
- umožňuje každému žákovi zažít úspěch 
- hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok 
- používá často kladné hodnocení, které podporuje motivaci žáka pro další spolupráci s ostatními 

Žák 
- poznává vlastní pokroky a uvědomuje si problémy, které mu brání v učení 

 
Kompetence k řešení problémů 

Učitel 
- vede žáky k samostatnosti a k dovednosti si zorganizovat vlastní činnost 
- vhodně s žáky komunikuje a vytváří základ pro objevování problémů – žáci poté navrhují různé postupné řešení problému 

 
Žák 

- samostatně řeší běžné životní situace a přiměřeně ke svým možnostem překonává životní překážky 
- dokáže popsat problém a svěřit se s ním,  
- při řešení složitějších problémů požádá o radu a řídí si jí 

 
Kompetence komunikativní 

Učitel 
- vytváří vhodné podmínky pro komunikační dovednosti, spolupráci, práci v týmu, vlastní úsudek, iniciativu a zodpovědnost 
- dohlíží na dodržování etiky komunikace (věcnost, naslouchání, prostor pro  různé názory, respektování originálních, nezdařených aj. názorů) 

Žák 
- vyjadřuje se srozumitelně v ústním projevu a umí vést dialog 
- vyjadřuje své názory a postoje a umí vhodnou formou obhájit svůj názor 

 
Kompetence sociální a personální 

Učitel 
- dodává žákům sebedůvěru 
- výuka probíhá bez situací nerovnosti a ponížení 
- zajišťuje takové podmínky, aby docházelo ke společnému prožívání a společným zážitkům z provedené práce, hry 

Žák 
- respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné práce 
- navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi a snaží se upevňovat dobré mezilidské vztahy 
- osobně zodpovídá za výsledky společné práce 
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Kompetence občanské 

Učitel 
- vytváří atmosféru demokracie a přátelství 
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

Žák 
- zná základní práva a povinnosti občanů,  
- respektuje společenské normy a pravidla soužití 
- prezentuje výsledky své práce formou veřejných divadelních vystoupení 

 
Kompetence pracovní 

Učitel 
- do výuky zařazuje praktická cvičení v řešení navozených situací 

Žák 
- je schopen pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení 

 

5.10.1.2. Učební osnovy – Dramatická výchova 
 
Stupeň druhý, období třetí, ročník osmý a devátý 
 

Očekávané 
výstupy z RVP 
ZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Uplatňuje 
kultivovaný 
mluvený a 
pohybový projev, 
dodržuje základy 
hlasové hygieny a 
správného držení 
těla. 
 
Propojuje 
somatické 
dovednosti při 
verbálním i 
neverbálním 
vyjádření, na 

Správně dýchá, artikuluje, 
dbá na správné držení těla. 
Vyjádří základní emoce 
pohybem a hlasem. 
Rozpozná emoce v chování 
druhých. 
 
 
 
 
 
 
Rozvíjí, opakuje herní 
situace (samostatně, 
s partnerem, ve skupině). 

Psychosomatické dovednosti - práce s dechem, 
správné tvoření hlasu (šeptání, mluvení nahlas, 
kontrast) 
držení těla 
verbální i neverbální komunikace 
 
Skládání poezie 
rytmizace pomocí Orffových nástrojů 
 
Relaxační hry 
soustředění 
 
Herní dovednosti 
vstup do role 
improvizace 

MDV – tvorba 
mediálního sdělení, 
práce v realizačním 
týmu 
 
 
OSV – poznávání lidí, 
komunikace, 
psychohygiena 
 
MKV – lidské vztahy 
 
OSV – rozvoj 
schopností poznávání 
 

HV - hudba 
 
ČJ – poezie 
 
VV – výtvarné 
ztvárnění 
 
TV - pohyb 
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příkladech doloží 
souvislosti mezi 
prožitkem a 
jednáním u sebe i 
druhých. 
 
Rozvíjí, variuje a 
opakuje herní 
situace  
(samostatně, s 
partnerem, ve 
skupině), přijímá 
herní pravidla a 
tvořivě je rozvíjí. 
 
 
Prozkoumává  
témata z více úhlů 
pohledu a 
pojmenovává 
hlavní téma a 
konflikt, uvědomuje 
si analogie mezi 
fiktivní situací a 
realitou. 
 
Přistupuje k 
dramatické a 
inscenační tvorbě 
jako ke 
společnému 
tvůrčímu procesu, 
ve kterém přijímá a 
plní své úkoly, 
přijímá 
zodpovědnost za 
společnou tvorbu a 
prezentaci jejího 
výsledku. 

Přijímá a dodržuje herní 
pravidla a tvořivě je rozvíjí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkoumá témata a konflikty 
na základě vlastního 
jednání. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznává základní divadelní 

improvizovaný dialog 
 
Dramatizace předlohy 
dramatické hry 
 
Využití zvukových prostředků k divadelnímu 
vyjádření 
 
Orientace v prostoru 
rytmická paměť 
 
Sociálně komunikační dovednosti 
komunikace v běžných životních situacích, v herních 
situacích a v situacích skupinové inscenační tvorby 
prezentace 
hodnocení 
spolupráce, organizace tvůrčí skupinové práce 
 
Konflikt jako základ dramatické situace 
řešení konfliktu jednáním postav 
spontánní jednání 
 
Náměty a témata v dramatických situacích 
 
Práce na postavě 
charakter 
motivace 
vztahy 
 
Dramatická situace, příběh  
řazení situací v časové a příčinné následnosti 
dramatizace literární předlohy 
pohádky 
poezie  
inscenační tvorba - režie, herecká práce, 
scénografie, zvuk 
 
Komunikace s divákem prezentace 
sebereflexe 

 
 
 
 
 
 



360 

Rozpozná ve 
vlastní dramatické 
práci i dramatickém 
díle základní prvky 
dramatu, pozná 
základní divadelní 
druhy a dramatické 
žánry a jejich 
hlavní znaky, 
kriticky hodnotí 
dramatická díla i 
současnou 
mediální tvorbu. 

druhy (činohra, zpěvohra, 
loutkové divadlo, pohybové 
a taneční divadlo). 
 
Zpívá, tančí, improvizuje 
pohybem na hudbu. 
 
Propojuje somatické 
dovednosti při verbálním i 
neverbálním vyjádření. 
Na příkladech doloží 
souvislosti mezi prožitkem 
a jednáním u sebe i 
druhých. 

Muzikál 
Tanec 
Pantomima 
Činohra 
Loutkové divadlo 
Smyslové vnímání 
vyjádření emocí, pocitů 
jednoduchý hudební doprovod 
 
Paměť a pozornost 
 
Práce s imaginární rekvizitou 

 
 
5.10.2.  Informatika – volitelný předmět 
 

5.10.2.1. Charakteristika volitelného předmětu  
 
Obsahové, časové a organizační vymezení 
Volitelný předmět Informatika se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku  
  v 8. a 9. ročníku  - 1 hodiny týdně 
 
Vzdělávání ve volitelném předmětu Informatika směřuje k: 
• k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti. 
• k praktickému zvládnutí práce s grafikou, textem, s tabulkami a k tvorbě jednoduchých prezentací a webových stránek. 
• používání těchto nástrojů pro zpracování informací, které se učí vyhledávat z Internetu a tisku. 
• vzájemné komunikaci a předávání souborů prostřednictvím elektronické pošty. 
• získání rozvinutějších návyků pro práci s počítačem, 
• navázání na znalosti předmětu Informatika.  
• zpracovávání různých dat – texty, tabulky, obrázky, fotografie, zvuk, hudbu a video. 

 
Žáci budou pracovat v týmu, termínově, přehledně a budou mít možnost prezentace před širším publikem. Volitelný předmět Informatika navazuje na povinný 
předmět Informatika (4. až 7. ročník). 
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Strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
 

• výklad 
• vyhledávání 
• samostatná práce 
• sebehodnocení 

 
Klíčové kompetence žáků 
Kompetence k učení 
 Učitel: 

-  zadávanými úkoly vede žáky k samostatnému objevování možností využití informačních a komunikačních technologií v praktickém životě 
Žák: 

- využívá zkušeností s různými SW 
- spolupracuje s ostatními žáky 
- vyžívá nápovědu (help) u jednotlivých programů, literaturu apod. 
- učí se pořizovat si takové poznámky, které mu pomohou při praktické práci s technikou 

 
Kompetence k řešení problémů 
 Učitel: 

-  vede žáky zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení 
- má roli konzultanta – vede žáky k nalézání řešení, ale také k jeho praktickému provedení a dotažení do konce 

Žák: 
- učí se chápat, že v životě se při práci s informačními a komunikačními technologiemi budou často setkávat s problémy, které nemají jen jedno 

správné řešení, ale že způsobů řešení je více 
 
Kompetence komunikativní 
 Učitel: 

- učí žáky při komunikaci dodržovat vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou technologii, náležitosti apod.) 
 Žák: 

- pro komunikaci na dálku využívá vhodné technologie, některé práce odevzdává prostřednictvím elektronické pošty 
 

Kompetence sociální a personální 
 Učitel: 

-  vede žáky ke kolegiální radě či pomoci, případně při projektech se učí pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový 
harmonogram apod. 

 Žák: 
- učí se pracovat v týmu 
- rozděluje a plánuje si práci, hlídá časový harmonogram 
- je přizván k hodnocení prací 
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- při vzájemné komunikaci je veden k ohleduplnosti a taktu, učí se chápat, že každý člověk je různě chápavý a zručný 
  

Kompetence občanské 
 Učitel: 

-  seznamuje žáky s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, autorský zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla)  
- při zpracovávání informací vede žáky ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke kterým se mohou dostat prostřednictvím Internetu i jinými 

cestami  
 Žák: 

- dodržuje legislativu a morální zákony tím, že je musí dodržovat (citace použitého pramene, ve škole není žádný nelegální SW, žáci si chrání 
své heslo) 

 
Kompetence pracovní 
 Učitel: 

-  učí žáky dodržovat bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou 
 Žák: 

-  využívá ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst 
 

5.10.2.2. Učební osnovy – Informatika  
 
Stupeň druhý, období třetí, ročník osmý a devátý 
 

Očekávané 
výstupy z RVPZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového 
tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Ověřuje 
věrohodnost 
informací a 
informačních 
zdrojů, posuzuje 
jejich závažnost 
a vzájemnou 
návaznost. 
 
Ovládá práci s 
textovými a 
grafickými editory i 
tabulkovými editory 
a využívá 
vhodných aplikací. 

Má přehled v oblasti základního 
interního i externího hardware. 
Má základní přehled o autorském 
zákoně. 
Využívá k práci obě tlačítka myši. 
Využívá základní periferie počítače. 
Ví, jak řešit nejčastější poruchy a jak jim 
předcházet. 
 
 
 
Orientuje se v nabídkách internetového 
připojení. 
Vysvětlí problematiku internetu 
z obsahového hlediska. 

Základy práce s počítačovou sestavou a 
bezpečnost práce 
Hardware interní – jaké součásti obsahuje 
počítač a k čemu slouží 
Hardware externí – rozšíření počítače o 
různé periferie 
Autorský zákon – základní seznámení s 
právy uživatele i autora v oblasti ICT 
Řešení základních problémů – co dělat, 
když... 
 
Internet a počítačové sítě 
Internetové připojení – podrobnější rozbor 
jednotlivých druhů (DSL, Wi-Fi, vytáčené, 
GSM) a jejich výhody/nevýhody 

OSV – kreativita 
 
OSV – pravidla 
komunikace 
 
VDO – svoboda 
slova (i jeho 
nebezpečí), 
pluralita názorů 
 
MDV – kritický 
přístup 
k informacím, 
ověřování zdrojů 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyhledávání 
webových stránek o 
tématech z různých 
předmětů. 
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Uplatňuje základní 
estetická a 
typografická 
pravidla pro práci s 
textem a obrazem. 
 
Pracuje s 
informacemi v 
souladu se zákony 
o duševním 
vlastnictví. 
 
Používá informace 
z různých 
informačních 
zdrojů a 
vyhodnocuje 
jednoduché vztahy 
mezi údaji. 
 
Zpracuje a 
prezentuje na 
uživatelské úrovni 
informace v 
textové, grafické a 
multimediální 
formě. 

 
 
 
Tiskne, skenuje a vhodně si nastaví 
tiskové parametry. 
Zpracuje digitální fotografii pro tisk. 
Zpracuje digitální fotografii pro internet. 
 
 
 
 
Vyhledává na internetu pomocí 
rozšířených voleb vyhledávání. 
Bezpečně odhadne věrohodnost zdroje 
určité informace. 
Přizpůsobí si prostředí emailového 
klienta. 
Využívá komunikační software (ICQ, 
Skype...). 
 
 
 
 
 
 
Vysvětlí rozdíly mezi základními 
platformami a operačními systémy a umí 
zvolit správné řešení pro určitou činnost. 
Orientuje se v měření kapacity dat. 
Rozpozná základní formáty souborů (a 
jejich přípon): zvukových, grafických, 
textových, aplikací atp. 
Ukládá soubory do různých formátů. 
 
 
 
Respektuje při psaní textů základní 
typografická pravidla. 
Bezpečně přenáší data z programu do 

Internet – k čemu všemu slouží – užitečné 
informace vs. počítačová kriminalita 
 
Tiskárny, skenery a digitální fotoaparáty 
Tisk – nastavení tiskárny, druhy tiskových 
médií, úspora a likvidace spotřebního 
materiálu (tonery, inkousty, atp.) 
Zpracování digitální fotografie (např. Gimp, 
Corel Photo Paint, apod.) - problematika 
kvalita/velikost souboru 
 
Vyhledávání informací a komunikace 
Rozšířené vyhledávání – kritéria, filtry apod. 
WebQuest „Cesta za informací“ – cílené 
brouzdání po webu za určitou informací 
závisí na správném odhadu důvěryhodnosti 
odkazů, které nás k informaci vedou 
E-mail – přizpůsobení nastavení emailové 
schránky (vzhled, antispam, přesměrování, 
upozorňování atp.) 
Komunikační software (ICQ, Skype, chat...) 
- otázka anonymity, věrohodnost ostatních 
členů diskuse a trestná činnost spojená s 
anonymitou internetové komunikace 
 
Operační systémy a platformy 
Platformy a operační systémy - (používané) 
– PC, Apple – jejich využití při různých 
činnostech 
měření kapacity dat – bity/bajty a jejich 
násobky tisícem – kilo, mega, giga atd. a 
jejich převody 
formáty souborů – rozpoznání druhu 
souboru dle přípon a ukládání souborů do 
různých formátů 
 
Textový a grafický editor 
MS Word / Open Office Writer 
rozšířené formátování textu, nastavení 

EGS – vyhledávání 
a komunikace 
informací o světě 
 
MKV – komunikace 
s lidmi z různých 
kultur 
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programu pomocí schránky. 
Vytvoří esteticky i typograficky hodnotný 
textově-grafický dokument. 
Vytvoří interaktivní obsah dokumentu. 
 
Vytvoří tabulku s výpočtem a vloží jí do 
TE. 
Seřadí data dle různých kritérií 
(vzestupně/sestupně). 
 
Zná základní výukové programy 
dostupné ve škole. 
Využívá výukové programy 
k procvičování učiva jiných předmětů. 

dokumentu, formátovací styly atp. 
Rozšířený bitmapový editor (Gimp) 
Úpravy obrázků pro vložení do TE 
 
 
Tabulkový procesor 
MS Excel / Open Office Calc 
Rozšířené funkce tabulkového editoru 
 
 
Výukové programy 
Ukázky výukových programů a jejich 
obsluhy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
M – graf funkce  
 
Z, M – zpracování 
statistických údajů  

 
 
5.10.3. Literatura a umění – volitelný předmět 
 
5.10.3.1. Charakteristika volitelného předmětu  
 
Obsahové, časové a organizační vymezení 
Volitelný předmět Literatura a umění se vyučuje jako samostatný předmět v 8. až 9. ročníku  
  v 8. a 9. ročníku - 1 hodina týdně 
 
Vzdělávání ve volitelném předmětu Literatura a umění se realizuje ve vzdělávacím oboru Umění a kultura: 
 
• směřuje k rozšíření základních znalostí získaných v předmětech Český jazyk a literatura, Výtvarná výchova, Hudební výchova a Dějepis, k lepšímu 

využití mezipředmětových vztahů a vazeb mezi humanitními předměty 
• k osvojování a rozvíjení čtenářských schopností, k motivaci k četbě 
• k rozšíření znalostí  pomocí audio a audiovizuální techniky, k využívání výpočetní techniky 
• vede k využívání různých zdrojů informací – př. slovníky, encyklopedie, katalogy, pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných pro další vývoj 

 
Formy realizace 
Žáci pracují ve třídě nebo v počítačové učebně s využíváním audiovizuální techniky, za pomoci různých forem s využitím vyučovacích pomůcek. 
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Strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků 
• výklad 
• porozumění textu 
• vyhledávání 
• samostatná práce 
• kolektivní práce 
• sebehodnocení 

 
Klíčové kompetence žáků 
Kompetence k učení 

Učitel 
- vede žáky k vyhledávání a třídění informací 
- vede žáky k užívání správné terminologie 
- zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků 
- sleduje při hodině pokrok všech žáků 
- vede žáky k využívání výpočetní techniky 

Žák 
- vyhledává a třídí informace a propojuje je do širších významových celků 
- osvojuje si základní jazykové a literární pojmy 
- kriticky hodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 
- využívá prostředků výpočetní techniky 
- poznává vlastní pokroky a uvědomuje si problémy, které mu brání v učení 
 

Kompetence k řešení problémů 
Učitel 

- vede žáky k samostatnosti a k dovednosti si zorganizovat vlastní činnost 
- vede žáky k plánování postupů 

Žák 
- samostatně řeší běžné životní situace a přiměřeně ke svým možnostem překonává životní překážky 
- dokáže popsat problém a svěřit se s ním,  
- při řešení složitějších problémů požádá o radu a řídí si jí 

 
Kompetence komunikativní 
 Učitel 

- zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat 
- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 
- vede žáky k výstižné argumentaci 
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Žák 
- vyjadřuje se srozumitelně v ústním projevu a umí vést dialog 
- naslouchá promluvám druhých lidí a vhodné na ně reaguje 
- účinně se zapojuje do diskuse a vhodně obhajuje své názory 
- rozumí různým typům textů a záznamů 
- využívá informačních a komunikačních prostředků 

 
Kompetence sociální a personální 
 Učitel 

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 
- dodává žákům sebedůvěru 
- vede žáky k dodržování pravidel 

Žák 
- účinně spolupracuje ve skupině 
- podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu 
- věcně argumentuje 

 
Kompetence občanské 

Učitel 
- vytváří atmosféru demokracie a přátelství 
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

Žák 
- zná základní práva a povinnosti občanů,  
- respektuje společenské normy a pravidla soužití 
- prezentuje výsledky své práce formou veřejných divadelních vystoupeních 

 
Kompetence pracovní 

Učitel 
- do výuky zařazuje praktická cvičení v řešení navozených situací 

Žák 
- je schopen pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení 
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5.10.3.2. Učební osnovy – Literatura a umění 
 
Stupeň druhý, období třetí, ročník osmý a devátý 
 

Očekávané 
výstupy z RVPZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového 
tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Vyjadřuje své 
dojmy z četby a 
zaznamenává je. 
 
Rozlišuje různé 
typy uměleckých a 
neuměleckých 
textů. 
 
Uceleně 
reprodukuje 
přečtený text, 
jednoduše popisuje 
strukturu a jazyk 
literárního díla 
a vlastními slovy 
interpretuje smysl 
díla. 
 
Formuluje ústně i 
písemně dojmy ze 
své četby, 
návštěvy 
divadelního nebo 
filmového 
představení 
a názory na 
umělecké dílo. 
 
Uvede příklady 
zdrojů informací o 
minulosti. 

Zná pojmy lidová slovesnost a 
sběratelství, vybaví si nejznámější 
české sběratele ústní lidové slovesnosti 
a pohádek. 
Orientuje se v pravěkém umění – malby 
v jeskyních, sošky, první kamenné 
stavby. 
Dokáže vyjmenovat první písma. 
 
Rozliší základní druhy orientálních 
literatur. 
Má základní znalosti o státním zřízení a 
náboženstvích v jednotlivých 
orientálních státech. 
Zná nejznámější literární památky 
 
Orientuje se v základních pojmech 
týkajících se antiky. 
Zná jména nejznámějších řeckých bohů 
a jejich římských protějšků a některé 
mýty o nich.  
Ví, o čem pojednávají Ílias a Odyssea. 
Znají názvy nejznámějších antických 
autorů. 
Poznají několik nejznámějších ant. Soch 
a staveb. 
Dokáže odlišit architektonické slohy. 
 
Základním způsobem se orientuje 
v islámském náboženství, zná základní 
pojmy a jména.  
Připomene si přínos arabské literatury a 

Počátky slovesného umění, ústní lidová 
slovesnost, lidová slovesnost a sběratelství  
Umění v pravěku, první písma 
 
 
 
 
 
 
Starověká literatura a umění 
Orientální literatury – sumerská a egyptská  
Orientální literatury -  indická a hebrejská, 
architektura a odívání 
 
 
 
Antické Řecko - literatura a umění – mýty, 
bohové 
Nejznámější antické báje, umělecká díla a 
filmy s touto tématikou 
Homér -  Ílias a Odysseia, řecké drama 
Antické architektonické slohy – dórský, 
iónský, korintský, sochařství, keramika 
Antický Řím – stručný přehled římské 
literatury 
Římská architektura – nejslavnější stavby a 
sochy, odívání 
 
Středověk 
Arabská literatura – Korán, Tisíc a jedna 
noc 
 

OSV – rozvoj 
schopnosti 
poznávání 
 
 
EGS – jsme 
Evropané, Evropa a 
svět nás zajímá, 
objevujeme Evropu 
a svět 
 
MKV – 
multikulturalita, 
kulturní 
diferenciace, 
etnický původ 
 
MKV – Kulturní 
diference 
(jedinečnost 
každého člověka a 
jeho individuální 
zvláštnosti) 
 

ČJ – literatura 
 
D – jednotlivé 
slohy, 
vývoj lidstva 
 
VV – malíři a jejich 
díla 
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Pojmenuje 
instituce, kde jsou 
tyto zdroje 
Shromažďovány. 
 
Uvede příklady 
archeologických 
kultur na našem 
území. 
 
Uvede 
nejvýznamnější 
typy památek, 
které se staly 
součástí světového 
kulturního dědictví. 
 
Rozpozná základní 
znaky jednotlivých 
kulturních stylů a 
uvede jejich 
představitele a 
příklady 
významných 
kulturních 
památek. 
 
Vyhledává 
souvislosti mezi 
hudbou a jinými 
druhy umění. 
 
Zařadí na základě 
individuálních 
schopností a 
získaných 
vědomostí 
slyšenou hudbu do 
stylového období a 

pohádek. 
 
Základním způsobem se orientuje 
v počátcích latinské literatury u nás, zná 
jména nejznámějších českých světců a 
alespoň o některých dovede krátce 
vyprávět. 
Orientuje se základním způsobem 
rozdělení bible a její nejznámější části. 
Zapamatuje si alespoň dva biblické 
příběhy. 
 
Zapamatuje si názvy románských 
staveb a základní pojmy, které se týkají 
románské kultury. Zná názvy některých  
staveb a jiných památek. 
 
Zná názvy nejznámějších středověkých 
eposů, umí stručně reprodukovat jejich 
obsah. Zná jejich nejznámější filmová 
zpracování a názvy některých dalších 
um. Děl s touto tématikou. 
 
Základně se orientuje v gotickém umění, 
pozná některé známé stavby a 
zapamatuje si nejznámější umělce a 
jejich díla. Pozná gotický oděv. 
 
Umí vyjmenovat názvy nejstarších 
českých kronik a jejich autorů, dovede je 
stručně charakterizovat a porovnat. 
Pozná renesanční stavbu, dovede ji 
rozeznat od předcházejících slohů. 
Dokáže vyjmenovat nejslavnější 
renesanční a manýristické umělce a 
některá jejich díla. 
Dovede rozeznat od předcházejících 
stylů oděv renesanční a manýristický. 
 

 
 
Latinská vzdělanost – náboženská literatura 
– legendy o světcích 
Bible (Starý a Nový zákon) 
 
 
 
 
 
 
 
Románská kultura – výtvarné umění raného 
středověku – nejznámější stavby, malířství, 
odívání 
 
 
Nejznámější epické příběhy (Beowulf, 
Píseň o Rolandovi, Píseň o Cidovi, Píseň o 
Nibelunzích, byliny, junácké zpěvy, Tristan 
a Izolda, artušovská legenda) – příběhy, 
umělecká díla, filmová zpracování, opery 
 
Gotika – nejznámější stavby, malířství, 
sochařství, odívání 
 
 
 
Nejstarší české kroniky  
 
 
Renesance a manýrismus  - stavební sloh, 
nejznámější malíři a jejich díla, odívání 
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porovnává ji z 
hlediska její 
slohové a stylové 
příslušnosti 
s dalšími 
skladbami. 

Má základní přehled o díle W. 
Shakespearea, dovede vyjmenovat jeho 
nejznámější práce, ví, že se nevěnoval 
jen divadelním hrám, ale i poesii a 
herectví. 
Zná některá hudební zpracování jeho 
děl (opery) a některá jeho novodobě 
zfilmovaná díla. 
 
Rozliší baroko a rokoko jako stavební 
slohy od sebe navzájem i od 
předchozích stavebních slohů.  
Zná několik umělců této doby – malíře i 
hudebníky.  
Rozezná barokní a rokokový oděv od 
sebe navzájem i od předchozích stylů 
odívání. 
Má představu o tvorbě Moliéra, 
Goldoniho, Swifta, Defoea, zná jejich 
nejznámější díla. 
 
Má představu o romantismu jako 
uměleckém stylu, o životě romantického 
umělce.  
Zná nejznámější romantické spisovatele 
a jejich díla.  
Zná některá filmová zpracování jejich 
děl. 
 
Zná autory, kteří tvořili v době 
Národního obrození a jejich nejznámější 
práce. Ví, jaká byla v té době v Praze 
divadla, zná nejznámější hudebníky té 
doby. 
V návaznosti na předchozí probíranou 
látku o architektonických slozích dokáže 
rozlišit historizující prvky ve stavbách. 
Má základní informace o Národním 
divadle a zná nejznámější umělce 

William Shakespeare – dramata, inspirace 
v hudbě a filmové tvorbě 
 
 
 
 
 
 
 
Baroko a rokoko - stavební sloh, 
nejznámější malíři a jejich díla, odívání  
Klasicismus a empír - stavební sloh, 
nejznámější hudebníci, malíři a jejich díla, 
odívání 
Moliére, Goldoni, Swift, Defoe 
 
 
 
 
 
 
Romantismus – umělecký směr i životní 
styl, nejznámější autoři a jejich díla, filmová 
zpracování 
 
 
 
 
 
Národní obrození a literatura – autoři, díla 
Historizující slohy, Národní divadlo a čeští 
umělci tohoto období  
Kultura přelomu 19. a 20. století 
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tohoto období, především ty, kteří jsou 
spjati s Národním divadlem a některá 
jejich díla. 
 
Zná nejznámější světové a české 
spisovatele a další umělce realismu a 
naturalismu. 
Zná nejznámější impresionistické a 
symbolistické výtvarníky dovede 
vyjmenovat nejznámější z nich a zná 
některá jejich díla.  
Orientu je se v pojmech, ví, co který 
směr znamená. dovede přiřadit několik 
nejznámějších spisovatelů a výtvarníků 
ke směrům, které je ovlivnily, zná 
některá jejich díla. 
 
Zná tyto futurismus, kubismus, 
fauvismus, nejznámější umělce a 
některá jejich slavná díla. Zná 
nejznámější architekty kubismu a 
některé jejich stavby. 
 
Pozná secesní stavbu, zná základní 
prvky secesního umění, zná názvy 
nejznámějších pražských secesních 
staveb a pozná je na obrázcích. Dovede 
poznat díla a. Muchy a některá zná 
názvem. 
Zná jména nejznámějších umělců, kteří 
působili v období mezi světovými 
válkami, jména velkých vynálezců a 
jejich nejzásadnější objevy. 
 
Orientuje se v počátcích světové 
literatury, ovládá názvy nejstarších lit. 
památek. 
Zná základní bohy a bohyně egyptského 
náboženství, ví, o čem pojednávají 

 
 
 
 
Realismus a naturalismus 
Impresionismus, symbolismus,  
Dekadence, secese, expresionismus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Futurismus, kubismus, fauvismus 
 
 
 
 
 
Secese – podrobněji 
Kultura a věda v meziválečném období 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Počátky literatury, vznik literatury, první 
písma, nejstarší literární památky 
Egyptská mytologie a Knihy mrtvých 
Nejznámější stavby starého Egypta, 
pohřební zvyky a rituály 
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Knihy mrtvých a má představu o 
egyptském pohřbívání, pozná některé 
egyptské stavby.  
 
Má základní znalosti o Íliadě a Odyssey, 
ví, o čem pojednávají. 
Orientuje se v základech řecké a římské 
literatury, má představu o jejich 
architektuře, umění a odívání. 
Orientuje se v základních částech 
Starého zákona, dokáže reprodukovat 
několik starozákonních příběhů. 
Má představu o starogermánské 
mytologii, zná jména nejznámějších 
severských božstev a některé báje. 
Zná nejznámější keltská božstva a báje. 
 
Má představu o mytologii starých 
Slovanů, zná některá jejich božstva a 
báje. 
Orientuje se v počátcích lidové 
slovesnosti, zná nejznámější sběratele 
českých pohádek a některá jejich díla. 
Má představu o základních dílech 
staroslověnské literatury, ví, kdo byl 
Konstantin a Metoděj. 
Má představu o základech románské 
kultury, rozezná románské stavby a 
jejich základní znaky, odívání. 
Zná Kosmovu kroniku, ví, že z ní 
vycházejí Staré pověsti české, 
připomene si nejznámější české pověsti. 
Orientuje se v počátcích české literatury, 
dovede vyjmenovat její nejznámější díla, 
má představu o česká, latinské a 
staroslověnské literatuře tohoto období. 
Zná cestopis Milion a jeho autora, ví, o 
čem pojednává. 
 

 
 
 
 
Řecko – homérské eposy, filmová 
zpracování 
Antická kultura – architektura, umění, 
odívání 
Starý zákon, nejznámější starozákonní 
biblické příběhy 
Severská (starogermánská) mytologie 
 
 
 
 
 
 
Mytologie starých Slovanů 
Lidová slovesnost – nejznámější české 
pohádky (Němcová, Erben) 
Staroslověnská literatura, Konstantin a 
Metoděj 
Románská kultura – architektura, umění, 
odívání 
 
Staré pověsti české, Kosmova kronika 
Česká literatura 13. – 15. století – Karel IV., 
legendy, eposy… 
Marco Polo: Milion 
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Rozezná základní znaky gotické 
architektury, má představu o gotickém 
umění, rozezná gotický oděv. 
Orientuje se v renesančních 
zámořských objevech, zná historii 
knihtisku, zná základní znaky 
renesanční architektury, má představu o 
renesančním umění, rozezná 
renesanční oděv. 
Má základní představu o renesanční 
literatuře, nejznámějších autorech a 
jejich dílech. 
Orientuje se v české renesanční a 
humanistické literatuře, zná nejznámější 
autory a jejich práce. 
 
Zná nejznámější české barokní autory a 
jejich práce. 
Má představu o znacích barokní a 
manýristické architektuře, pozná barokní 
architekturu, umění a oděv, zná některé 
barokní sochaře a malíře. 
Základním způsobem se orientuje 
v autorech osvícenství a klasicismu a 
zná jejich nejznámější díla. 
Rozezná základní znaky klasicistní  
architektury, má představu o umění 
klasicismu, rozezná klasicistní oděv, zná 
pojem biedermeier. 
Má představu o důvodech, cílech a 
fázích Národního obrození, orientuje se 
v jeho autorech, zná jejich nejdůležitější 
díla. 
 
Orientuje se v romantismu jako 
uměleckém stylu, má představu  
o životě romantického umělce.  
Zná nejznámější romantické spisovatele 
a jejich díla.  

Gotická kultura – architektura, umění, 
odívání 
Renesance – zámořské objevy, knihtisk, 
architektura, umění, odívání 
Světová renesanční literatura 
Český humanismus a renesance – 
nejznámější autoři a jejich díla 
Renesance – zámořské objevy, knihtisk, 
architektura, výt. umění, hudba, odívání 
Česká barokní literatura 
 
 
 
 
 
 
Baroko a manýrismus – architektura, 
umění, odívání 
Světová literatura osvícenství a klasicismu, 
nejznámější autoři 
Klasicismus a biedermeier – architektura, 
výt.umění, hudba, odívání 
Národní obrození 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Romantismus ve světové literatuře 
Romantismus – architektura, výt.umění, 
hudba, odívání 
Realismus a naturalismus v české a 
světové literatuře 
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Zná prvky romantické architektury, má 
představu o romantickém výtvarném 
umění, hudbě a odívání. 
Zná pojmy realismus a naturalismus, 
dokáže vyjmenovat nejznámější české i 
světové spisovatele těchto směrů a 
některá jejich díla. 
Rozumí pojmu Literární moderna, zná 
nejznámější autory a jejich díla. 
 
Pozná secesní stavbu, zná základní 
prvky secesního umění, zná názvy 
nejznámějších pražských secesních 
staveb a pozná je na obrázcích. Dovede 
poznat díla a. Muchy a některá zná 
názvem. 
 
Zná jména nejznámějších spisovatelů 
zabývajících se tématikou 1. svět. války. 
jejich práce a některá filmová 
zpracování. 
Základním způsobem se orientuje 
v literatuře 1. pol. 20. století, zná 
nejznámější světové a české autory a 
jejich díla. 
Zná jména nejznámějších spisovatelů 
zabývajících se tématikou 2. svět. války. 
jejich práce a některá filmová 
zpracování. 
 
Zná jména nejznámějších českých 
samizdatových a exilových autorů a 
jejich děl, seznámí se s některými 
filmovými zpracováními. 
Seznámí se s některými současnými 
českými autory, zná jejich díla a některá 
filmová zpracování. 
Má představu o práci současných autorů 
českého historického románu, zná 

Literární moderna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secese – architektura, výtvarné umění, 
odívání. 
 
 
 
 
 
Obraz 1. světové války v literatuře a filmu 
Česká próza, poezie a drama 1. pol. 20. 
století 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samizdatová a exilová literatura 
Současná česká próza – Vievegh, 
Pawlowská, Šabach 
Současný český historický román 
(Vaňková, Vondruška, Bauerová) 
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nejznámější autory, jejich díla  některá 
filmová zpracování. 

 
 
5.10.4.  Cvičení z českého jazyka – nepovinný předmět 
 

5.10.4.1. Charakteristika nepovinného předmětu  
 
Obsahové, časové a organizační vymezení 
Volitelný předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje jako samostatný předmět v 6. až 9. ročníku  
  v 6. až 9. ročníku  - 1 hodiny týdně 
Cvičení z anglického jazyka neprobíhá každý školní rok v každém ročníku. Je nabízen žákům dle potřeby tříd a s ohledem na personální možnosti základní 
školy. 
 
Vzdělávání v nepovinném předmětu Cvičení z českého jazyka je zaměřeno na: 

• komplexní rozšiřování a prohlubování vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura 
• přípravu žáků k přijímacím zkouškám 
• umožnění slabším žákům upevnit si základní učivo 
• ovládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě 
• rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu 
• osvojování souvislého, plynulého a srozumitelného vyjadřování 
• individuálnímu přístupu k žákům nadaným  
 

Strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků 
• vyhledávání 
• sebehodnocení 
• porozumění textu 
• výklad 
• skupinová práce  

Vyučovací předmět cvičení z českého jazyka úzce souvisí se všemi předměty vzdělávacího oboru Jazyk a jazyková komunikace, a zejména 
s průřezovými tématy mediální výchova (role médií v každodenním životě, kritický přístup k médiím, rozvíjení mluveného i písemného projevu,…) a 
multikulturní výchova (specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost). 
 
Klíčové kompetence žáků 
Kompetence k učení 

Učitel 
- vede žáky k vyhledávání a třídění informací 
- vede žáky k užívání správné terminologie 
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- zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků 
- sleduje při hodině pokrok všech žáků 
- vede k využívání výukových programů a Internetu 

Žák  
- vyhledává a třídí informace a propojuje je do širších významových celků 
- osvojuje si základní jazykové a literární pojmy 
- kriticky hodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 
- využívá prostředků výpočetní techniky 

 
Kompetence k řešení problémů 
 Učitel 

- zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 
- vede žáky k plánování postupů 
- vede k uvážlivému rozhodování 

Žák  
- vyhledává informace vhodné k řešení problému 
- využívá získaných vědomostí a dovedností k objevování různých variant řešení 
- samostatně řeší problémy a volí vhodné způsoby řešení 

 
Kompetence komunikativní 

Učitel 
- zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat 
- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 
- vede žáky k výstižné argumentaci 
- vede k využívaní informačních a komunikačních prostředků 
- vede žáky k logickému uvažování a výstižnému vyjádření svých myšlenek 

Žák 
- naslouchá promluvám druhých lidí a vhodné na ně reaguje 
- účinně se zapojuje do diskuse a vhodně obhajuje své názory 
- využívá informačních a komunikačních prostředků 
- formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně a kultivovaně se vyjadřuje ústně i písemně 

 
Kompetence sociální a personální 

Učitel: 
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 
- dodává žákům sebedůvěru 
- vede žáky k dodržování pravidel 

Žák: 
- účinně spolupracuje ve skupině 
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- podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu 
- dodržuje stanovená pravidla 

 
Kompetence občanské 

Učitel  
- zadává skupině úkoly způsobem, který vylučuje ,aby jeden žák pracoval za ostatní 
- motivuje žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních 
- vede k zájmu o kulturní dědictví 

Žák 
- respektuje přesvědčení druhých lidí 
- chrání naše tradice, kulturní i historické dědictví 
- aktivně se zapojuje do kulturního dění  
- má pozitivní postoj k uměleckým dílům 

 
Kompetence pracovní 

Učitel  
- vede žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví  
- učitel vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi 
- vede k dodržování bezpečnostních pravidel pro práci s výpočetní technikou 

Žák 
- dodržuje hygienu práce 
- dodržuje bezpečnostní pravidla pro práci s výpočetní technikou 
- využívá svých znalostí v běžné praxi 

 
5.10.4.2. Učební osnovy – Cvičení z českého jazyka  
 
Ročník šestý, sedmý, osmý, devátý, období třetí, stupeň druhý 
 

Očekávané výstupy 
z RVP ZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Shodují se s výstupy 
uvedenými v učebních 
osnovách pro český 
jazyk. 

Správně zdůvodní pravopis 
hláskoslovný a slovotvorný. 
Zdůvodní pravopis velkých písmen. 
 
 
 
 

Pravopis 
i/y po obojetných 
souhláskách;  skupiny bě, 
bje, pě, vě, vje, mě, mně; 
souhláskové skupiny při 
odvozování; předpony s-, z-, 
vz; předložky s,z. 

MV - role médií 
v každodenním životě, 
kritický přístup k médiím, 
rozvíjení mluveného i 
písemného projevu,… 
 
MKV - specifické rysy 
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Správně určuje slovní druhy podle 
funkce slova ve větě. 
Určí mluvnické kategorie u ohebných 
slov. 
Zdůvodní morfologický pravopis. 
Správně stupňuje adjektiva a správně 
tvoří souhláskové skupiny při jejich 
stupňování. 
Správně užívá kolísavé a duálové tvary 
ohebných slov. 
Určí všechny mluvnické kategorie sloves 
rozliší a určí druhy neohebných slov. 
Stupňuje příslovce, správně tvoří 
souhláskové skupiny při jejich tvoření, 
stupňování a u příslovečných spřežek. 
 
 
 
 
 
 
 
Rozezná základ věty, větu jednočlennou 
a dvojčlennou. 
Vyhledá podmět, určí jeho druhy. 
Vyhledá přísudek, určí jeho druhy. 
Rozliší přívlastek a jeho druhy. 
Určí další rozvíjející větné členy. 
Rozliší souvětí souřadné a podřadné. 
Zakreslí graficky stavbu věty 
jednoduché a souvětí. 
Zdůvodní interpunkci ve větě 
jednoduché a v souvětí. 
Rozebere zadaný text po stránce 
pravopisné, významové, slovotvorné a 
skladební. 
 
 

Pravopis velkých písmen. 
 
Tvarosloví 
Slovní druhy. 
Ohebná slova / podst. jména, 
příd. jména, zájmena, 
číslovky, slovesa/. 
Koncovky ohebných slov a 
jejich pravopis. 
Stupňování adjektiv, 
souhláskové skupiny. 
Duálové číslo u substantiv, 
zájmen a číslovek, kolísání 
tvarů substantiv. 
Slovesa, osoba, číslo, čas, 
způsob, rod, vid, třída, 
nepravidelná slovesa. 
Neohebná slova / příslovce, 
předložky spojky částice a 
citoslovce/, jejich funkce ve 
větě. 
Příslovce, jejich tvoření, 
stupňování, příslovečné 
spřežky a jejich pravopis. 
 
Skladba 
Větný základ, věta 
jednočlenná a dvojčlenná. 
Podmět, druhy podmětu, 
vedlejší věta podmětná. 
Přísudek, druhy přísudku, VV 
přísudková. 
Přívlastek, jeho druhy, VV 
přívlastková. 
Předmět, VV předmětná; 
příslovečné určení, jeho 
druhy, VV příslovečné; 
doplněk, VV doplňková. 
Souvětí souřadné a 

jazyků a jejich 
rovnocennost 
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podřadné, spojovací výrazy 
souřadicí a podřadicí. 
Stavba věty jednoduché a 
souvětí. 
Interpunkce ve větě 
jednoduché a v souvětí. 
Všestranné jazykové 
rozbory. 

 
5.10.5.  Cvičení z matematiky – nepovinný předmět 
 

5.10.5.1. Charakteristika nepovinného předmětu  
 
Obsahové, časové a organizační vymezení 
Nepovinný předmět Cvičení z matematiky se vyučuje jako samostatný předmět v 7. až 9. ročníku  
  v 7. až 9. ročníku  - 1 hodiny týdně 
Cvičení z anglického jazyka neprobíhá každý školní rok v každém ročníku. Je nabízen žákům dle potřeby tříd a s ohledem na personální možnosti základní 
školy. 
 
Vzdělávání v nepovinném předmětu Cvičení z matematiky je zaměřeno na: 

• užití matematiky v reálných situacích 
• osvojení  pojmů, matematických postupů 
• rozvoj abstraktního a exaktního myšlení 
• logické a kritické usuzování 
• získávání vztahu k matematice  
• zajímavé a zábavné úlohy rozvíjející úsudek  
• problémové a náročnější úlohy směřující k procvičování a prohlubování učiva 8. a 9. ročníku 
• příprava ke studiu na střední škole 

 
Matematika rozvíjí logické a abstraktní myšlení žáku, vede je k myšlenkové samostatnosti a přispívá k jejich celkovému intelektuálnímu rozvoji. V 

hodinách matematiky pracují žáci samostatně nebo ve skupinách, manipulují s názornými učebními pomůckami, řeší úlohy s využitím  kapesního kalkulátoru a 
výpočetní techniky. Používají nestandardní metody a postupy při řešení matematických úloh a problému z praxe. 
 
Strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

• Výklad 
• Skupinová práce 
• Samostatná práce 
• Porozumění textu 
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Klíčové kompetence žáků 
Kompetence k učení 

Učitel: 
- zařazuje metody, při kterých docházejí k řešení a závěrům žáci sami 
- vede žáky k plánování postupů a úkolů 
- zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů srozumitelně, vysvětluje žákům, co se mají naučit 

Žák: 
- si osvojuje základní matematické pojmy a vztahy postupnou abstrakcí a zobecňováním reálných jevů 
- vytváří zásoby matematických nástrojů (pojmů a vztahů, algoritmů, metod řešení úloh) 
- využívá prostředky výpočetní techniky 

 
Kompetence k řešení problémů 

Učitel: 
- s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení 
- vede žáky k ověřování výsledků 

Žák: 
- zjišťuje, že realita je složitější než její matematický model 
- provádí rozbor problému a plánu řešení, odhadování výsledků 
- učí se zvolit správný postup při řešení slovních úloh a reálných problémů  

 
Kompetence komunikativní 

Učitel: 
- vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky 
- podle potřeby pomáhá žákům 

Žák: 
- zdůvodňuje matematické postupy, vytváří hypotézy 
- komunikuje na odpovídající úrovni 

 
Kompetence sociální a personální 

Učitel: 
- zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat, vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

Žák: 
- spolupracuje ve skupině, podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu 
- učí se věcně argumentovat, schopnosti sebekontroly 
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Kompetence občanské 
Učitel: 

- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 
- umožňuje, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její výsledky 
- se zajímá, jak vyhovuje žákům jeho způsob výuky  

Žák: 
- respektuje názory ostatních 
- formuje si volní a charakterové rysy 
- zodpovědně se rozhoduje podle dané situace 

 
Kompetence pracovní 

Učitel: 
- požaduje dodržování dohodnuté kvality, termínů  
- vede žáky k ověřování výsledků 

Žák: 
- zdokonaluje si grafický projev 
- je veden k efektivitě při organizování vlastní práce 

 

5.10.5.2. Učební osnovy – Cvičení z matematiky  
 
Ročník sedmý, osmý, devátý, období třetí, stupeň druhý 
 

Očekávané výstupy 
z RVP ZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Shodují se s výstupy 
uvedenými v učebních 
osnovách pro 
matematiku. 

7. ročník: 
Provádí početní operace s přirozenými a 
desetinnými čísly zpaměti i písemně. 
Chápe vztah celku a části celku. 
Provádí odhady a kontroly výpočtů. 
Převádí jednotky délky, hmotnosti, času, 
obsahu i objemu. 
Umí odhadnout a vypočítat cenu 
nákupu. 
Dokáže vypočítat obvody, obsahy 
čtverce, obdélníku. 
Řeší jednoduché praktické úkoly. 
Vypočítá aritmetický průměr. 
Modeluje a řeší situace s využitím 

Koresponduje s učivem 
vyučovacího předmětu 
matematika daného ročníku 
a je zaměřeno především na 
úlohy z běžného života: 

- hospodaření s penězi 
- nákup 
- cestování 
- platby v domácnosti 
- opravy 
- měřítko 
- poměr 
- procenta, promile 
- hranoly 

 
 
 
OSV – řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti 
 - určení obvodu 
pozemku,… 
 - odhad a určení ceny 
nákupu 
 - obsah pozemku,… 
 - výpočet spotřeby  
  
 
 

Fy: měření délky, obsahu, 
objemu, převody jednotek 
 
Z: určování zeměpisné 
polohy, 
- měřítko plánu, mapy 
 
CH  
- koncentrace 
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dělitelnosti v N. 
Vypočítá povrch a objem hranolu. 
Pracuje s měřítkem plánů, map. 
Rozumí poměru. 
Chápe pojem procento, promile a umí 
řešit konkrétní příklady ze života. 
Pozná útvary osově a středově 
souměrné. 
 
8. – 9.ročník 
Matematizuje reálné situace. 
Užívá logickou úvahu a kombinační 
úsudek. 
Nalézá různá řešení. 
Vypočítává obvod a obsah kruhu. 
Vypočítá povrch a objem válce. 
Umí pracovat s tabulkami, grafy. 
Řeší úlohy z praxe z finanční 
matematiky. 
Umí řešit kvadratické rovnice. 
Zná pojmy z logiky, kombinatoriky. 
Umí řešit slovní úlohy z reálného života 
pomocí lineárních rovnic a jejich 
soustav. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
Koresponduje s učivem 
vyučovacího předmětu 
matematika a je zaměřeno 
především na procvičování a 
prohlubování učiva a na 
přípravu ke studiu na střední 
škole, rozšiřuje učivo: 

- kvadratické rovnice 
- funkce 
- grafy 
- soustavy rovnic 
- logika  
- kombinatorika 

 

 
EGS – Evropa a svět nás 
zajímá 
- aritmetický průměr, 
srovnávání údajů 
 
EV – lidské aktivity a 
problémy lidského 
prostředí - stav ovzduší 
 
 

 
 
 

5.10.6.  Etická výchova 
 

5.10.6.1. Charakteristika vzdělávacího oboru 
 

Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru tvoří následující témata: 
11. Mezilidské vztahy a komunikace. 
12. Důstojnost lidské osoby. Pozitivní hodnocení sebe. 
13. Pozitivní hodnocení druhých. 
14. Kreativita a iniciativa. Řešení problémů a úkolů. Přijetí vlastního a společného rozhodnutí. 
15. Komunikace citů. 
16. Interpersonální a sociální empatie.  
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17. Asertivita. Zvládnutí agresivity a soutěživosti. Sebeovládání. Řešení konfliktů. 
18. Reálné a zobrazené vzory. 
19. Prosociální chování v osobních vztazích. Pomoc, darování, dělení se, spolupráce, přátelství. 
20. Prosociální chování ve veřejném životě. Solidarita a sociální problémy.  

Na deset základních témat navazuje sedm aplikačních témat, mezi která patří:  
 Etické hodnoty 
 Sexuální zdraví 
 Rodinný život 
 Duchovní rozměr člověka 
 Ekonomické hodnoty 
 Ochrana přírody a životního prostředí 
 Hledání pravdy a dobra jako součást přirozenosti člověka 

Etická výchova vytváří celou řadu mezipředmětových vztahů. Ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace ve vzdělávacím oboru Český jazyk 
a literatura navazuje etická výchova na učivo naslouchání, mluvený projev, písemný projev a tvořivé činnosti s literárním textem a ve vzdělávacím oboru Cizí 
jazyk na učivo pravidla komunikace v běžných každodenních situacích. Ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět navazuje na učivo domov, škola, rodina, 
soužití lidí, chování lidí, základní globální problémy, ohleduplné chování k přírodě, ochrana přírody, partnerství, rodičovství a základy sexuální výchovy. Ve 
vzdělávací oblasti Člověk a společnost ve vzdělávacím oboru Výchova k občanství navazuje na učivo naše škola, obec, region, kraj, lidská setkání, vztahy 
mezi lidmi, zásady lidského soužití, podobnost a odlišnost lidí, osobní rozvoj, vnitřní svět člověka a lidská práva. Ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda ve 
vzdělávacím oboru Přírodopis navazuje na učivo životní styl a ochrana přírody a životního prostředí. Ve vzdělávací oblasti Člověk a kultura ve vzdělávacím 
oboru Výtvarná výchova navazuje na učivo prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností a ověřování 
komunikačních účinků. Ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví navazuje na učivo vztahy mezi lidmi a formy soužití, 
změny v životě člověka a jejich reflexe, zdravý způsob života a péče o zdraví, rizika ohrožující zdraví a jejich prevence a osobnostní a sociální rozvoj. 
V doplňujícím vzdělávacím oboru Dramatická výchova navazuje na učivo základní předpoklady dramatického jednání a proces dramatické a inscenační 
tvorby. Z průřezových témat navazuje především na vzdělávací obsah osobnostní a sociální výchovy, multikulturní výchovy, environmentální výchovy a 
mediální výchovy. 

Etická výchova žáka především vede: k navázání a udržování uspokojivých vztahů, k vytvoření si pravdivé představy o sobě samém, k tvořivému 
řešení každodenních problémů, k formulaci svých názorů a postojů na základě vlastního úsudku s využitím poznatků z diskuze s druhými, ke kritickému 
vnímání vlivu vzorů při vytváření vlastního světonázoru, k pochopení základních environmentálních a ekologických problémů a souvislostí moderního světa.  

Doplňující vzdělávací obor etická výchova u žáka rozvíjí: sociální dovednosti, které jsou zaměřeny nejen na vlastní prospěch, ale také na prospěch 
jiných lidí a celé společnosti, na samostatné pozorování s následným kritickým posouzením a vyvozením závěrů pro praktický život, samostatnost při hledání 
vhodných způsobů řešení problémů, správné způsoby komunikace, respekt k hodnotám, názorům a přesvědčení jiných lidí, schopnost vcítit se do situací 
ostatních lidí, pozitivní představu o sobě samém a schopnost účinné spolupráce. 

 
Obsahové, časové a organizační vymezení  
 

Vyučovací předmět Etická výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 6. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Etická výchova na 2. stupni základní školy 
navazuje na základní dovednosti nabyté na l. stupni ZŠ. Dále bude na tento předmět navazovat volitelný předmět Etická výchova v 7. až 9. ročníku, kde 
budou žáci rozvíjet a prohlubovat dovednosti a znalosti získané v povinném předmětu v 6. ročníku.  
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Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Etická výchova je zaměřeno na: 
- rozvíjení schopnosti žáků aktivně a tvořivě ovlivňovat měnící se životní a pracovní podmínky 
- navázání a rozvíjení uspokojivých vztahů  
- aktivní řešení na základě získaných dovedností a vědomostí.  
- správné způsoby komunikace a demonstrovat nové formy efektivního a tvořivého využívání dostupných prostředků komunikace 
- pochopení výhod spolupráce a formulaci svých názorů a postojů na základě vlastního úsudku  
- výchovu k toleranci, vstřícnosti a pochopení potřeb a postojů druhých  
- rozpoznání smyslu a cíle učení 
- podněcování ke kritickému myšlení a tvořivému řešení každodenních problémů  
- ovládání vlastního chování a poznání sebe sama 
- odmítavý postoj vůči fyzickému i psychickému násilí.  
- podněcování žáků k uvážlivému a vhodnému rozhodování v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti. 
  

Výuka je realizována jako: skupinové vyučování, vhodné hry, cvičení, modelové situace a diskuse, výklad, reprodukce textu, samostatná práce, 
soutěže, testy, dramatizace, projekty, PC, video, beseda, dotazníky - interwiev 
 
Strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků 

• vyhledávání 
• sebehodnocení 
• porozumění textu 
• výklad 

 
Klíčové kompetence žáků 
Kompetence k učení 

Žák 
 chápe zodpovědnost za své vzdělávání, 
 osvojuje si strategii učení a je motivován pro celoživotní učení včetně učení prosociálních dovedností 
- uvědomuje si etické principy a aspekty prosociálního jednání v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti lidské existence. 

Kompetence k řešení problémů 
Žák 

- tvořivě řeší problémy logickým uvažováním  
- získá kritický pohled na sebepoznání a sebeakceptaci 
- pozitivně hodnotí druhé a pozitivně přistupuje k životu v běžných i ztížených podmínkách 
- ovládá a řídí své jednání a chování 

Kompetence komunikativní 
Žák 

- účinně spolupracuje ve skupině, otevřeně a účinně komunikuje 
- spoluvytváří pravidla a dodržuje je 
- rozvíjí základních komunikační a asertivní dovednosti 
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- aktivně naslouchá druhým a vyjadřuje a obsahuje svá stanoviska a rozhodnutí 
Kompetence sociální a personální 

Žák 
- je schopen vytvářet příležitosti k tomu, aby žáci mohli diskutovat v malých skupinách i v rámci celé třídy 
- dokáže požádat o pomoc a pomoci 

Kompetence občanské 
Žák 

- je schopen vcítit se do situací ostatních lidí 
- uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí 
- je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu 
- poskytuje dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích 
- respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví 
- chápe základní ekologické souvislosti a enviromentální problémy 

 
Kompetence pracovní 

Žák 
- přistupuje k výsledkům pracovní činnosti ne jen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany 

svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot 
- využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech 
 

1. stupeň 
Na 1. stupni je Etická výchova součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Nevyučuje se jako samostatný předmět a svým obsahem zapadá do 

tematickým celků, kterými žáci postupně prochází od 1. do 5. ročníku. Jsou tak naplněny očekávané výstupy pro 1. i 2. období.  
 
2. stupeň 

Na 2. stupni je Etická výchova součástí předmětu Občanská výchova, protože svým obsahem zapadá do tohoto předmětu a nevyučuje se tedy jako 
samostatný předmět. Jsou tak naplněny očekávané výstupy pro 3. období.  

 

 
5.10.6.2. Učební osnovy – Etická výchova 
Stupeň druhý, období třetí, ročník šestý 

 

Očekávané výstupy 
z RVP ZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového 
tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Komunikuje otevřeně, 
pravdivě, s porozuměním 
pro potřeby druhých a 

Komunikuje otevřeně, mluví pravdu.                
Odmítá nepravdu a lež.                            
Zdůrazní pozitiva a negativa v komunikaci.  

Otevřená komunikace úrovně 
komunikace 
zásady verbální komunikace 
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přiměřeně situaci. 
 
Aplikuje postoje a 
způsobilosti, které 
rozvíjejí mezilidské 
vztahy. 
 
 
Analyzuje a aplikuje 
empatii v kolektivu. 
 
 
 
 
 
Respektuje velikost a 
důstojnost lidské osoby, 
objevuje vlastní 
jedinečnost a identitu 
a vytváří si zdravé 
sebevědomí. 
 
 
Nahrazuje agresivní a 
pasivní chování 
chováním asertivním, 
neagresivním způsobem 
obhajuje svá práva. 
Spolupracuje i v 
obtížných sociálních 
situacích. 
 
 
 
Rozlišuje manipulační 
působení médií a 
identifikuje se s 
pozitivními prosociálními 
vzory 

Vyjádří své názory a pocity různými způsoby 
komunikace. 
Nenechá se vyprovokovat v komunikaci, 
zachová chladnou hlavu. 
 
Soustředěně vnímá mluvené slovo s cílem 
pochopit obsah v plném rozsahu a dává 
najevo podílení se dialogu - dokáže partnera 
v komunikaci naslouchat a adekvátně, 
přiměřeně svému věku, reagovat. 
 
Odmítavě se staví ke komunikaci ponižující 
člověka. 
Učí se porozumět významu lidských hodnot.  
Uvědomuje si potřebu dodržování pravidel. 
Uvědomí si vzájemnou propojenost 
dokumentů o lidských právech. 
Přistupuje k ostatním jako k sobě rovným.  
Je schopen podřídit se autoritě, ale současně 
si zachovat vnitřní svobodu. 
Hájí svá práva a není lhostejný 
k poškozování práv druhých. 
 
Přijímá pozitivně sebe sama, je přístupný 
k druhým. 
Vědomě směřuje ke svým cílům 
pěstuje vůli, posiluje sebevědomí. 
Rozvíjí kladné vlastnosti svého 
temperamentu, vědomě potlačuje negativní 
vlastnosti. 
Uvědomuje si, co ho motivuje. 
Poznává své schopnosti, vědomě rozvíjí 
kreativitu. 
 
Učí se zvládat stresové situace. Kontrolujte 
své emoce.           
Respektuje a toleruje práva druhých. 
Otevřeně vyjadřujte své skutečné pocity. 
Snaží se vidět sebe i druhé reálně.  

komunikační chyby 
dialog 
komunikace ve ztížených 
podmínkách     
 
Aktivní naslouchání 
cíle, výhody, zásady 
způsob a nácvik aktivního 
naslouchání 
 
 
Úcta k lidské osobě 
lidská práva 
zdroje lidských práv svoboda, 
rovnost 
pozitivní hodnocení druhých v 
obtížných situacích 
občanská zralost  
 
 
 
 
 
Jedinečnost a identita člověka  
rozvoj sebevědomí 
hodnotová orientace 
rozvoj sebeovládání a morálního 
úsudku 
mravní zásady 
radost a optimismus 
 
 
 
 
Asertivní chování  
přijatelný kompromis 
konstruktivní kritika 
přijetí pochvaly 
žádost o laskavost 

OSV - poznávání lidí, 
mezilidské vztahy 
  
  
  
MKV - lidské vztahy, 
kulturní diferenciace, 
etnický původ, 
multikulturalita, 
princip sociálního 
smíru a solidarity 
  
  
  
 
 
 
OSV - rozvoj 
schopností 
poznávání, 
sebepoznání a 
sebepojetí 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
MV - fungování a vliv 
médií ve společnosti 
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Posoudí a na příkladech 
doloží přínos spolupráce 
lidí při řešení konkrétních 
úkolů a dosahování 
některých cílů v rodině, 
ve škole, v obci.             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Snaží se poznat stanovisko druhého. 
Respektujte názory a přesvědčení druhých.                                       
Pozorně naslouchá druhým lidem.   Nesnaží 
se mít převahu za každou cenu.                                                     
Je vstřícní kompromisům.                
Pokud se zmýlí, přizná to a hledá nápravu.                                          
Ujasní si, co vlastně opravdu chce. 
Pozná manipulativní chování, ví, že své 
chování kompetentně posoudí, za své 
chování je zodpovědný sám sobě, nemusí 
obětovat vlastní hodnoty a přizpůsobit se 
druhým, může měnit názory, může udělat 
chybu, nemusí odpovídat na každou otázku, 
pokud nechce, nemusí se zavděčit každému 
z okolí, nemusí reagovat na skryté myšlenky 
druhých, nemusí být dokonalý. 
Získané dovednosti asertivního jednání 
využívá v osobním životě. 
 
Zformuluje základní funkce rodiny, chápe 
rozdíly mezi rolemi v rodině.  
Rozumí pravidlům v rodině, chápe nepsaná 
pravidla ve své rodině a dokáže je 
formulovat. 
Chápe vzájemné potřeby jednotlivých členů 
rodiny 
Specifikuje kvality partnerského vztahu a 
vyvodí závěry významné pro volbu partnera a 
založení rodiny. 
Rozpozná projevy nelidského a 
nepřípustného zacházení, rozpozná 
nebezpečné situace.                    
Seznámí se s výchovnou funkcí rodiny.  
Posoudí a na příkladech uvede, jaká práva 
mohou rodiče uplatňovat vůči sobě navzájem 
a jaké povinnosti mají vůči svým dětem.                                 
Popíše práva nezletilých dětí v rodině. Uvede 
příklady povinností dospělých dětí vůči svým 
rodičům, objasní předpoklady dobrého soužití 

stížnost 
otázka po důvodu 
realizace svých práv 
řešení konfliktu 
manipulace 
vysvětlení a nácvik jednotlivých 
asertivních technik 
zdravá soutěživost 
dodržování pravidel hry 
asertivita a prosociálnost v 
soutěživých situacích 
prosociálnost a sport 
 
 
 
 
 
 
 
Aplikovaná etická výchova 
poznání vlastní rodiny a jejích 
pravidel 
práva a povinnosti v rodině role 
v rodině 
formulace nevyslovených 
pravidel a očekávání 
hodnota rodiny 
zlepšení atmosféry v rodině 
komunikace v rodině 
úcta k členům rodiny 
úcta ke stáří 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV – sebepoznání 
a sebepojetí, 
mezilidské vztahy, 
poznávání lidí, 
komunikace, 
kooperace a 
kompetice, řešení 
problémů a 
rozhodovací 
dovednosti, hodnoty, 
postoje a praktická 
etika 
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v rodině.  
Analyzuje faktory ohrožující stabilitu rodiny, 
navrhne možnosti řešení a prevence konfliktů 
v rodině.                 
Učí se jednat a vytvářet podmínky k 
vzájemnému pochopení vztahů rodičů a dětí. 
 
Váží si přírody, uvědomuje si, že i dnes jsme 
na ní závislí. 
Aktivně se podílí na vytváření životního 
prostředí domova a jeho okolí. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Aplikovaná etická výchova 
ochrana přírody a životního 
prostředí 
úcta k životu ve všech jeho 
formách 
citový vztah člověka k přírodě 
vnímání krásy a mnohotvárnosti 
přírody zodpovědnost za životní 
prostředí  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MV – kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení, interpretace 
vztahu mediálních 
sdělení a reality 
 
EV – vztah člověka 
k prostředí, lidské 
aktivity a problémy 
životního prostředí 
 

 
Stupeň druhý, období třetí, ročník sedmý 
 

Očekávané výstupy 
z RVP ZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového 
tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Respektuje velikost a 
důstojnost lidské osoby, 
objevuje vlastní 
jedinečnost a identitu a 
vytváří si zdravé 
sebevědomí. 
 
Rozhoduje se uvážlivě a 
vhodně v každodenních 
situacích a nevyhýbá se 
řešení osobních 
problémů. 

Příjímá pozitivně sebe sama, je přístupný 
k druhým. 
Vědomě směřuje ke svým cílům. 
Pěstuje vůli, posiluje sebevědomí. 
Rozvíjí kladné vlastnosti svého 
temperamentu, vědomě potlačuje negativní 
vlastnosti. 
Uvědomuje si, co ho motivuje. 
Poznává své schopnosti, vědomě rozvíjí 
kreativitu. 
Správně se orientuje prostřednictvím 
smyslového poznání. 

Iniciativa a komplexní 
prosociálnost  
Iniciativa a tvořivost 
nácvik tvořivosti 
prosociální aspekt iniciativy a 
tvořivosti ve školním prostředí a 
v rodině 
psychická a fyzická pomoc 
ochota ke spolupráci přátelství  
Iniciativa ve ztížených 
podmínkách 
pozitivní formulace problému 

 
 
OSV - seberegulace 
a sebeorganizace, 
psychohygiena 
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Je vnímavý k sociálním 
problémům, v kontextu 
své situace a svých 
možností přispívá k jejich 
řešení. 
 
 
 
 
 
 
 
Analyzuje etické aspekty 
různých životních situací. 
 
Spolupracuje  i 
v obtížných sociálních 
situacích. 
 
Aplikuje  postoje a 
způsobilosti, které 
rozvíjejí mezilidské 
vztahy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Využívá myšlení k různým způsobům řešení 
problémů. 
Získané poznatky využije pro větší efektivitu 
vlastního učení. 
Vytváří si prostor pro hru. 
Akceptuje své city a kontroluje je. 
Uvede některé významné mezinárodní 
organizace, k nimž má vztah ČR. 
Posoudí jejich význam ve světovém dění a 
popíše výhody spolupráce mezi státy. 
Uvede některé globální problémy 
současnosti, popíše jejich hlavní příčiny a 
důsledky pro život lidstva. 
Objasní souvislosti globálních a lokálních 
problémů (v obci, regionu). 
rozezná projevy národnostní a náboženské 
nesnášenlivosti. 
 
Ví, že existují různé etické systémy, ve všech 
však existuje základní shoda – dobro konat, 
zlo ne. 
Má z vykonaného dobra pozitivní pocit i 
přesto, že nám to nikdo neoplatí. 
Ví, že etika tedy hraje rozhodující úlohu ve 
vzájemném hodnocení lidí navzájem a má 
vliv i na naše vlastní sebehodnocení, na naši 
sebeúctu. Pojmenuje měřítko hodnot a 
motivy konání. 
Ví, že etika zřejmě bude hrát rozhodující roli 
pro zachování života na této planetě, neboť 
většina problémů světa ohrožujících náš život 
jsou etické povahy. 
Zná pojem ctnost - trvalá a pevná dispozice 
konat dobro a lze ji získat. 
Zná pojem svědomí - rozumový soud, jímž 
člověk poznává, zda je konkrétní jednání 
mravně dobré nebo zlé a lze ho 
zdokonalovat. 
Zná pojem mravnost - schopnost člověka 

pomoc anonymnímu člověku 
veřejná osobní angažovanost 
 
 
 
 
Uplatnění komplexní 
prosociálnosti  
bída světa 
informovanost o situaci zemí 
třetího světa 
vztah k menšinám 
využití prosociálnosti 
v multikulturní společnosti 
pozitivní vztah k diverzitám 
 
 
 
Aplikovaná etická výchova 
etické hodnoty 
zdroje etiky 
osobní odpovědnost 
smysl života 
aplikace mravních zásad a 
hodnot 
svědomí a jeho rozvoj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
VDO - občanská 
společnost a škola 
  
  
  
  
  
MV - fungování a vliv 
médií ve společnosti 
 
 
 
 
 
 
OSV – sebepoznání 
a sebepojetí, 
mezilidské vztahy, 
poznávání lidí, 
komunikace, 
kooperace a 
kompetice, řešení 
problémů a 
rozhodovací 
dovednosti, hodnoty, 
postoje a praktická 
etika 
 
 
MKV –lidské vztahy 
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Rozlišuje manipulační 
působení médií a 
identifikuje se s 
pozitivními prosociálními 
vzory. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jednat a chovat se v souladu se zásadami 
morálky uznávanými danou společností, 
závisí na výchově a sebevýchově, a pojem 
mravní jednání, mravní vědomí, mravní cíle. 
  
 
Umí rozeznat pozitivní vzor od vzoru 
pochybného. 
Pojmenuje pozitivní vzory ve svém okolí – 
rodině, škole, mezi kamarády, ve sportu, 
v umění. 
Popíše, jak ho pozitivní vzory ovlivňují 
vědomě i skrytě. 
Je si vědom existence negativních vzorů a 
jejich schopnosti ovlivňovat ho. 
Ví, jak se bránit negativnímu ovlivnění. 
 
Vyjmenuje prostředky masové komunikace.                                        
Volí vhodné prostředky komunikace ve styku 
s ostatními lidmi. 
Přistupuje k informacím z masmédií kriticky.                                            
Pečlivě si vybírá, co chce sledovat.     
Rozpozná taktiky reklamních agentur 
Rozlišuje manipulační působení médií a 
identifikuje se s pozitivními prosociálními 
vzory. 
Uvědomuje si možný vliv agrese z médií a 
rozlišuje realitu od pseudorealisty. 
Ví, že on sám je potenciálním vzorem pro 
své okolí, vyjmenuje lidi ze svého okolí, které 
svým chováním a jednáním ovlivňuje.  
Uvědomuje si nutnost mravních zásad a 
hodnot ve svém životě i z důvodu působení 
na ostatní jako vzor. 
Zná pojem autonomie a konformita. 
Ví, že trávit volný čas aktivně je pro jeho 
duševní i fyzický rozvoj pozitivní a trávit čas u 
počítače či televize je ve větším měřítku 
negativní.  

 
 
 
 
 
 
Reálné a zobrazené vzory 
Pozitivní vzory versus pochybné 
idoly 
senzibilizace pro rozlišování 
vzorů 
vliv reálných vzorů 
prosociální vzory ve veřejném 
životě 
vzory ve vlastní rodině 
vliv zobrazených vzorů a vhodné 
literární prameny smysl autority 
vztah k autoritě   
Podpora pozitivního působení 
televize a medií prostředky 
masové komunikace 
nabídka pozitivních vzorů 
v médiích 
kritický přístup k působení médií 
eliminace vlivu agrese zvládání 
agrese 
rozlišování mezi realitou a 
pseudorealitou 
účinná obrana proti manipulaci 
médii 
media a volný čas                               
Já – potenciální vzor pro druhé 
smysl a cíl mého života postoje 
zodpovědný život 
mé schopnosti 
zdravý způsob života autonomie 
a konformita  
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Popíše pyramidu potřeb a vysvětlí základní 
pojmy. 
Charakterizuje pojem vlastnictví a životní 
úroveň. 
Porozumí pojmům potřeby, statky, služby. 
Seznámí se s funkcí peněz, učí se 
skromnosti, šetrnosti, podnikavosti. 
Rozlišuje formy vlastnictví, vhodně využívá 
svůj majetek. 
Hospodaří s kapesným. 
Čelí vandalismu. 

 
Aplikovaná etická výchova 
Ekonomické hodnoty 
rozumné nakládání s penězi 
vztah mezi ekonomikou a etikou 
rozvíjení ekonomických ctností, 
šetrnost, podnikavost 
 

 
 
 
 
 
EV - vztah člověka 
k prostředí 
 

 
Stupeň druhý, období třetí, ročník osmý 

 

Očekávané výstupy 
z RVP ZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového 
tématu:  

Přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo: 

Respektuje velikost a 
důstojnost lidské osoby, 
objevuje vlastní 
jedinečnost a identitu a 
vytváří si zdravé 
sebevědomí. 
 
Aplikuje  postoje a 
způsobilosti, které 
rozvíjejí mezilidské 
vztahy. 
 
 
 
 
 

Optimálně reaguje na fyziologické změny 
v období dospívání a kultivovaně se chová 
k opačnému pohlaví.       
Pochopí odlišnosti mezi dospíváním chlapců 
a dívek, chápe význam těchto odlišností. 
Chápe, že probuzení touhy po sexuálním 
sblížení neznamená připravenost pro 
zahájení sexuálního života. 
Uvědomuje si, že organismus dospívající 
dívky není biologicky zralý pro těhotenství, 
porod a plný intimní život. 
Pochopí význam a rizika antikoncepce 
charakterizuje hlavní problémy sociálně 
nezralé rodiny. 

 
 

Aplikovaná etická výchova 
Sexuální zdraví 
zodpovědný vztah k sexualitě 
příprava na lásku 
sexuální identita 
nezralé rodičovství 
Duchovní rozměr člověka 
obrana proti sektám 
tolerance k lidem s jiným 
světovým názorem 
informace o různých 
světonázorech  
 
 
 
 

MKV – lidské vztahy 
 
MV – kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení, interpretace 
vztahu mediálních 
sdělení a reality, 
fungování a vliv 
médií ve společnosti 
 
OSV – sebepoznání 
a sebepojetí, 
seberegulace a 
sebeorganizace, 
mezilidské vztahy, 
poznávání lidí, 
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komunikace, 
kooperace a 
kompetice, řešení 
problémů a 
rozhodovací 
dovednosti, hodnoty, 
postoje a praktická 
etika 
 

 
Stupeň první, období první a druhé, ročník první až pátý 

 

Očekávané výstupy z RVP ZV: 
Žák: 

Dílčí výstupy: 
 
Žák: 

Učivo: Tematické okruhy 
průřezového tématu:  

Přesahy, 
vazby, 
rozšiřující 
učivo: 

Osvojí si oslovování křestními jmény, 
používání vhodných forem pozdravů, 
naslouchání, dodržování jednoduchých 
komunikačních pravidel ve třídě, 
poděkování, omluvu, přiměřenou 
gestikulaci. 
 
Reflektuje důležitost prvků neverbální 
komunikace,  eliminuje hrubé výrazy 
z verbální komunikace, zvládá položit 
vhodnou otázku. 
 
Podílí se na vytváření společenství třídy 
prostřednictvím dodržování jasných a 
splnitelných pravidel. 
 
Osvojí si základní (předpoklady) 
vědomosti a dovednosti pro vytvoření 
sebeúcty a úcty k druhým. 
 
Osvojí si základy pozitivního hodnocení a 
přijetí druhých. 
 

Komunikuje, uvědomuje si důstojnost 
lidské osoby. 
Je schopen sebepoznání a 
sebepřijetí.  
Pozitivně hodnotí druhé. 
Zvládne komunikaci citů. 
Je empatický, tvořivý a iniciativní. 
Uvědomuje si reálné a zobrazené 
vzory. 
Ví, co je pomoc, přátelství, 
spolupráce. 
Zná rodinu, ve které žije, funkci jejích 
členů. 
 
Dokáže s ohledem ke svým 
schopnostem popsat význam člověka 
pro život na zemi. 
Ví, adekvátně ke svému věku, co je 
sexuální zdraví. 
Uvědomuje si míru zodpovědnosti za 
sebe sama, za své zdraví a svou 
tělesnou a duševní pohodu a za 
ostatní v různých situacích a 

Lidé kolem nás 
základy osobní a 
národní identity 
vztah k domovu a 
rodině význam 
tolerantního jednání 
vzájemná úcta a 
snášenlivosti  
 
 
 
 
 
 
Člověk a jeho zdraví  
místo člověka na zemi 
lidský organismus a 
jeho proměnami 
během života 
zodpovědnost vůči 
sobě i druhým lidem 
používání různých 
modelů, hraní rolí a 

OSV – sebepoznání a 
sebepojetí, seberegulace 
a sebeorganizace, 
mezilidské vztahy, 
poznávání lidí, 
komunikace, kooperace a 
kompetice, řešení 
problémů a rozhodovací 
dovednosti, hodnoty, 
postoje a praktická etika 
 
VDO – formy participace 
občanů na politickém 
životě, občan, občanská 
společnost a stát, principy 
demokracie jako formy 
vlády a způsobu 
rozhodování 
 
MV – kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení, interpretace 
vztahu mediálních sdělení 

 
Přednášky a 
programy 
v rámci 
prevence 
patologických 
jevů. 
 
Divadelní a 
filmová 
představení. 
 
Třídní výlety, 
vlastivědné a 
přírodovědné 
vycházky. 
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Uvědomuje si své schopnosti a silné 
stránky, utváří své pozitivní 
sebehodnocení. 
 
Zvládá prosociální chování: pomoc 
v běžných školních situacích, dělení se, 
vyjádření soucitu, zájem o spolužáky. 
 
Vyjadřuje city v jednoduchých situacích. 
 
Využívá prvky tvořivosti při společném 
plnění úkolů. 
 
Reflektuje situaci druhých a adekvátně 
poskytuje pomoc. 
 
Dokáže se těšit z radosti a úspěchu 
jiných, vyjadřuje účast na radosti i bolesti 
druhých, pozitivně hodnotí druhé 
v běžných podmínkách. 
Identifikuje základní city, vede rozhovor 
s druhými o jejich prožitcích, na základě 
empatického vnímání přemýšlí nad 
konkrétní pomocí. 
 
Jednoduchými skutky realizuje tvořivost 
v mezilidských vztazích, především 
v rodině a v kolektivu třídy. 
 
Iniciativně vstupuje do vztahů 
s vrstevníky, dokáže rozlišit jejich nabídky 
k aktivitě a na nevhodné reaguje 
asertivně. 

uvědomuje si, že je to to nejcennější, 
co máme. 
Zná význam a hodnotu rodinného 
života, osvojuje si pojmy etika a 
hodnotový systém. 
 
Učí se poznávat nejbližší okolí 
z hlediska vztahů v něm. 
Proniká do znalostí organizace života 
dospělých doma. 
Chápe v určité míře vztahy 
dospělých ve škole, v městské části, 
v Praze, v České republice a jejich 
hierarchii. 
Do života dospělých vstupuje 
aktivně, s vlastními představami, učí 
se v takovém světě pohybovat. 
 
Učí se samostatně vyhledávat, 
získávat a hodnotit nové informace 
od členů rodiny, učitelů a dalších lidí 
ve svém okolí a z dostupných zdrojů, 
jako je literatura, internet.  
 
 
Uvědomuje si, co patří do ochrany 
přírody a jaký má ochrana přírody 
význam pro život v dnešní době. 
Je schopný vyjmenovat způsoby, 
jakými je schopen chránit přírodu 
sám. 
Třídí odpad. 
 

řešení modelových 
situací 
 
 
 
 
Místo, kde žijeme 
poznávání nejbližšího 
okolí a vztahů 
chápání organizace 
života dospělých 
hledání nového a 
zajímavého 
bezpečně pohybování 
se v tomto světě 
 
 
 
Lidé a čas 
vyhledávání, 
získávání, zkoumání 
informace z 
dostupných zdrojů 
 
 
Rozmanitost přírody 
ochrana přírody  
 

a reality, fungování a vliv 
médií ve společnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EGS – jsme Evropané, 
objevujeme Evropu a svět 
 
MKV – kulturní diference, 
lidské vztahy, princip 
sociálního smíru a 
solidarity, multikulturalita 
 
EV – lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí 
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6. Průřezová témata 
 
Průřezová témata tvoří povinnou součást základního vzdělávání. Škola musí do vzdělávání na 1. stupni i na 2. stupni zařadit všechna průřezová témata 

uvedená v RVP ZV. Všechna průřezová témata však nemusí být zastoupena v každém ročníku. V průběhu základního vzdělávání je povinností školy 
nabídnout žákům postupně všechny tematické okruhy jednotlivých průřezových témat, jejich rozsah a způsob realizace stanovuje ŠVP. Průřezová témata je 
možné využít jako integrativní součást vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu nebo v podobě samostatných předmětů, projektů, seminářů, kurzů apod. 

Podmínkou účinnosti průřezových témat je jejich propojenost se vzdělávacím obsahem konkrétních vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností 
žáků realizovaných ve škole i mimo školu. 

V etapě základního vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata: 
Osobnostní a sociální výchova 
Výchova demokratického občana 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
Multikulturní výchova 
Environmentální výchova 
Mediální výchova 

 

6.1 Osobnostní a sociální výchova OSV 
 

6.1.1. Charakteristika průřezového tématu  
Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova v základním vzdělávání akcentuje formativní prvky, orientuje se na subjekt i objekt, je praktické a 

má každodenní využití v běžném životě. Reflektuje osobnost žáka, jeho individuální potřeby i zvláštnosti. Jeho smyslem je pomáhat každému žákovi utvářet 
praktické životní dovednosti. 

Specifikou Osobnostní a sociální výchovy je, že se učivem stává sám žák, stává se jím konkrétní žákovská skupina a stávají se jím více či méně 
běžné situace každodenního života. Jejím smyslem je pomáhat každému žákovi hledat vlastní cestu k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích 
k sobě samému i k dalším lidem a světu. 

Vztah osobnostní a sociální výchovy ke vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace je založen na samotném faktu komunikační podstaty 
jazyka s tím, že se zaměřuje na každodenní verbální komunikaci jako klíčový nástroj jednání v různých životních situacích. Prohlubuje vztah mezi verbální a 
neverbální složkou komunikace a rozšiřuje specifické aplikace jazyka o sociální dovednosti. Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět lze naplňovat 
prostřednictvím témat směřujících k sebepoznání, zdravému sebepojetí, seberegulaci a k udržení psychického zdraví – psychohygieně, komunikaci, 
mezilidským vztahům. Úzká je vazba ke vzdělávací oblasti Člověk a společnost, a to k Výchově k občanství a k jejím částem "Člověk ve společnosti", 
"Člověk jako jedinec". Konkrétně k tématům "lidská setkání, vztahy mezi lidmi, zásady lidského soužití" (Člověk ve společnosti) a "podobnost a odlišnost lidí, 
vnitřní svět člověka, osobní rozvoj" (Člověk jako jedinec). Všechna tato témata jsou v Osobnostní a sociální výchově vnímána jako samostatná. Osobnostní a 
sociální výchova klade důraz na získávání praktickým dovedností spjatých s uvedenými tématy. Vazba ke vzdělávací oblasti Člověk a příroda se týká 
evoluce lidského chování, zvířecí a lidské komunikace a seberegulujícího jednání jako základního ekologického principu. Nabízí též možnosti rozvoje 
emocionálních vztahů, osobních postojů a praktických dovedností ve vztahu k přírodnímu prostředí. Vazba na vzdělávací oblast Umění a kultura se týká 
především společného zaměření na rozvoj smyslového vnímání, kreativity, vnímání a utváření mimouměleckého estetična – jako např. estetiky chování 
a mezilidských vztahů a chápání umění jako prostředku komunikace a osvojování si světa. V osobnostní a sociální výchově lze účinně využít různých postupů 
dramatické výchovy. Doplňující vzdělávací obor Dramatická výchova užívá jako základní metody nástroje dramatické a inscenační tvorby, osobnostní a 
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sociální výchova vedle toho užívá i tréninkové postupy sociálně psychologické povahy, které nemají divadelní podstatu. Propojení se vzdělávací oblastí 
Člověk a zdraví je vhodné v tématech reflektujících fyzickou stránku člověka, sociální vztahy, komunikaci a rozhodování v běžných i vypjatých situacích. 
Osobnostní a sociální výchova tak může napomoci k získání dovedností vztahujících se k zdravému duševnímu a sociálnímu životu. Rovněž přispívá k 
realizaci vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, zejména zdokonalováním dovedností týkajících se spolupráce a komunikace v týmu a v různých pracovních 
situacích.  
 

6.1.2. Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka  
 
V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma:  

• vede k porozumění sobě samému a druhým 
• napomáhá k zvládání vlastního chování 
• přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni 
• rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné vědomosti 
• utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci 
• umožňuje získat základní sociální dovednosti pro řešení složitých situací (např. konfliktů) 
• formuje studijní dovednosti 
• podporuje dovednosti a přináší vědomosti týkající se duševní hygieny 

 
V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: 

• pomáhá k utváření pozitivního (nezraňujícího) postoje k sobě samému a k druhým 
• vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci 
• vede k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů k řešení problémů 
• přispívá k uvědomování mravních rozměrů různých způsobů lidského chování 
• napomáhá primární prevenci sociálně patologických jevů a škodlivých způsobů chování 

 

6.1.3.  Tematické okruhy průřezového tématu 
 

Tematické okruhy osobnostní a sociální výchovy jsou členěny do tří částí, které jsou zaměřeny na osobnostní, sociální a mravní rozvoj. Pro jejich 
realizaci je užitečné zařazovat do výuky ta témata, která reflektují aktuální potřeby žáků, popřípadě vycházejí ze vzájemné domluvy s nimi. Všechna uvedená 
témata se uskutečňují prakticky, prostřednictvím vhodných her, cvičení, modelových situací a příslušných diskusí. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o živá setkání dotýkající se osobní existence, je třeba počítat s tím, že na různé věci budou mít žáci různé názory, že 
se může objevit odmítání témat či technik, ostych, případně, že některé hry tzv. "nevyjdou". Právě tyto okamžiky však bývají v Osobnostní a sociální výchově 
velmi užitečné, neboť nabízejí příležitost k přemýšlení o tom, co se děje. 
 
Osobnostní rozvoj  

Rozvoj schopností poznávání – cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti 
pro učení a studium 
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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 
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 
 

Sociální rozvoj  
Poznávání lidí – vzájemné poznávání se ve skupině/třídě; rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech; chyby při poznávání lidí 
Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc; 
lidská práva jako regulativ vztahů; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny) 
Komunikace – řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků; cvičení pozorování a empatického a 
aktivního naslouchání; dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování); specifické komunikační 
dovednosti (monologické formy - vstup do tématu „rétorika“); dialog (vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogů); komunikace v různých situacích 
(informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.); efektivní strategie: asertivní 
komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace; pravda, lež a předstírání v komunikaci 
Kooperace a kompetice – rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od 
vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.); rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci 
(jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny); rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro 
etické zvládání situací soutěže, konkurence 
 

Morální rozvoj  
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti – dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí  
problémy v mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů, problémy v seberegulaci  
Hodnoty, postoje, praktická etika – analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí; vytváření povědomí o kvalitách typu 
odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.; pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává protislužbu); dovednosti rozhodování v 
eticky problematických situacích všedního dne 
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6.1.4. Začlenění tematických okruhů OSV do jednotlivých předmětů 
 

Tematické okruhy 
1. stupeň 2. stupeň 

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

OSOBNOSTNÍ ROZVOJ    

Rozvoj schopností 
poznávání 

Hv, Vv, Pr, 
M 

Hv, Vv, Pr, 
M 

Hv, Vv, Pr, 
M 

ČJ, Hv, 
Vv, Př, Vl, 
M 

 Hv, Vv, Př, 
Vl, Inf, M 

Hv, Vv, 
Fy, Pp, Z, 
Inf, Tv, 
Vz, M 

  Hv, Vv, Fy 
Pp, Z, Inf, 
Tv, Vz, M 

 Hv, Vv, 
Fy, Z, Tv, 
M, LaU 

Hv, Fy, 
Pp, Z, Tv, 
Vz, M 

Sebepoznání a sebepojetí ČJ, Vv, Tv Vv, Pr, Tv Vv, Pr, Tv Vv, Tv   Vv, Tv Vv, Fy, 
Pp, Z, Tv, 
Vz 

Vv, Pč, 
Tv 

Vv, Pč, 
Tv, Vz 

Vv, Pč, 
Tv, Vz, AJ 

Seberegulace a 
sebeorganizace 

 Tv  Tv Pr, Tv Př, Vl, Tv Př, Vl, Tv Pp,   Fy, Ch, 
Vz 

Z, Vz 

Psychohygiena Hv, Vv, Pr Hv, Vv, Pr Hv, Vv Hv, Vv  Hv, Vv, Př  Vz Fy, Pp, 
Vz 

Vz 

Kreativita Hv, Vv, Pč Hv, Vv, Pč Hv, Vv, 
Pč 

Hv, Vv, 
Pč, M 

 Hv, Vv, Pč, 
Inf, M 

Hv, Vv, Fy, 
Pp, Z, Pč 
Inf, M 

  Hv, Vv, 
Fy, Pč, 
Inf, M 

 Hv, Fy, 
Pč, Vz, M 

Hv, Fy, Z, 
Pč, Vz, M 
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SOCIÁLNÍ ROZVOJ      

Poznávání lidí Pr    AJ Z, Tv, Vz Vv, Tv, Vz Tv, Vz Z, Tv 

Mezilidské vztahy Hv, Pč ČJ, Hv, Pč, 
Pr 

Hv, Pč, Pr Hv, Pč, 
Př, Vl 

Hv, Pč, 
Př, Vl 

Hv, Z, Pč, 
Tv, Vz, AJ 

Hv, Fy, 
Pp, Pč, 
Tv, AJ 

Hv, Pp, 
Pč, Tv, 
Vz, AJ 

Hv, Pp, 
Pč, Tv, 
Vz, AJ 

Komunikace ČJ, Hv, Pč, 
Tv 

ČJ, Hv, Pč, 
Tv 

ČJ, Hv, Vv, 
Pč, Tv, AJ 

ČJ, Hv, 
Vv, Pč, Př, 
Vl, Tv, AJ 

  Hv, Vv, 
Pč,    Př, 
Vl, Inf, Tv, 
AJ 

ČJ, Hv, Z, 
Pč, Inf, AJ 

Hv, Vv, 
Fy, Ch, 
Pp, Pč, 
Inf, Vz, 
AJ, NJ 

Hv, Pp, 
Pč, Vz, 
AJ, NJ 

Hv, Vv, 
Pp, Pč, 
Vz, AJ, 
NJ 

Kooperace a kompetice Hv, Pč, Tv Hv, Pč, Tv Hv, Pč, 
Tv 

Hv, Pč, 
Tv 

Hv, Pč, 
Tv 

Hv, Pp, Z, 
Pč 

Hv, Fy, 
Pp, Pč, 
Vz 

Hv, Ch, 
Pp, Pč, 
Vz 

Hv, Pp, 
Pč, Vz 

MORÁLNÍ ROZVOJ    

Řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti 

    Př, Vl Př, Vl, Inf Fy, Pp, Z, 
Inf 

Fy, Inf, Vz Vv, Fy, 
Ch, Vz 

Fy, Ch, M 

Hodnoty, postoje, praktická 
etika 

 ČJ   ČJ, Vl Vl ČJ ČJ, Vz ČJ, Fy, 
Ch, Vz 

Vv, Fy, 
Ch, Pč, 
M 
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6.2.  Výchova demokratického občana 
 
6.2.1.  Charakteristika průřezového tématu 

 
Průřezové téma Výchova demokratického občana má mezioborový a multikulturní charakter. V obecné rovině představuje syntézu hodnot, a to  

spravedlnosti, tolerance a odpovědnosti, v konkrétní rovině pak především rozvoj kritického myšlení, vědomí svých práv a povinností a porozumění 
demokratickému uspořádání společnosti a demokratickým způsobům řešení konfliktů a problémů. 

Výchova demokratického občana má vybavit žáka základní úrovní občanské gramotnosti. Ta vyjadřuje způsobilost orientovat se ve složitostech, 
problémech a konfliktech otevřené, demokratické a pluralitní společnosti. Její získání má umožnit žákovi konstruktivně řešit problémy se zachováním své 
lidské důstojnosti, respektem k druhým, ohledem na zájem celku, s vědomím svých práv a povinností, svobod a odpovědností, s uplatňováním zásad slušné 
komunikace a demokratických způsobů řešení. 

Průřezové téma v základním vzdělávání využívá ke své realizaci nejen tematických okruhů, ale i zkušeností a prožitků žáků, kdy celkové klima školy 
(vztahy mezi všemi subjekty vzdělávání založené na spolupráci, partnerství, dialogu a respektu) vytváří demokratickou atmosféru třídy, sloužící jako „laboratoř 
demokracie“. V ní jsou žáci více motivováni k uplatňování svých názorů v diskusích a k možnosti demokraticky se podílet na rozhodnutích celku, společenství, 
komunity. Zároveň si sami na sobě mohou ověřit nejen význam dodržování pravidel, eventuálně v zájmu spravedlnosti se podílet na vytváření pravidel 
nových, ale i to, jak je důležité se o udržování demokracie starat, protože překročení hranice k anarchii či naopak k despotismu je neustále přítomným 
nebezpečím. Tato zkušenost pak rozvíjí schopnost kritického myšlení. 

Průřezové téma Výchova demokratického občana má blízkou vazbu především na vzdělávací oblast Člověk a společnost, v níž jsou tematizovány 
principy demokracie a demokratického rozhodování a řízení, lidská a občanská práva, ve kterých se klade důraz na participaci jednotlivců - občanů na 
společenském a politickém životě demokratické společnosti. Ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se uplatňuje v tématech zaměřených na vztah 
k domovu a vlasti. 

Průřezové téma má vazbu i na ostatní vzdělávací oblasti, zejména pak na ty, v nichž se tematizuje vztah k sobě samému i ostatním lidem, k okolnímu 
prostředí, k normám i hodnotám. 

 

6.2.2.  Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka 
 
V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: 

• vede k aktivnímu postoji v obhajování a dodržování lidských práv a svobod  
• vede k pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti 
• umožňuje participovat na rozhodnutích celku s vědomím vlastní odpovědnosti za tato rozhodnutí a s vědomím jejich důsledků  
• rozvíjí a podporuje komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a prezentační schopnosti a dovednosti 
• prohlubuje empatii, schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování 
• vede k uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení 

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: 
• vede k otevřenému, aktivnímu, zainteresovanému postoji v životě 
• vychovává k úctě k zákonu 
• rozvíjí disciplinovanost a sebekritiku 
• učí sebeúctě a sebedůvěře, samostatnosti a angažovanosti 
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• přispívá k utváření hodnot jako je spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance a odpovědnost 
• rozvíjí a podporuje schopnost zaujetí vlastního stanoviska v pluralitě názorů 
• motivuje k ohleduplnosti a ochotě pomáhat zejména slabším 
• umožňuje posuzovat a hodnotit společenské jevy, procesy, události a problémy z různých úhlů pohledu (lokální, národní, evropská, globální 

dimenze) 
• vede k respektování kulturních, etnických a jiných odlišností 
• vede k asertivnímu jednání a ke schopnosti kompromisu 

 

6.2.3.  Tematické okruhy průřezového tématu 
 

Tematické okruhy průřezového tématu jsou zaměřeny na utváření a rozvíjení demokratických vědomostí, dovedností a postojů potřebných pro aktivní 
účast žáků – budoucích dospělých občanů – v životě demokratické společnosti. Při jejich realizaci je užitečné vycházet z reálných životních situací a 
doporučené obsahy tematických okruhů co nejvíce vztahovat k životní zkušenosti žáků. 

 
Občanská společnost a škola – škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství, demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve 
škole; způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy (význam aktivního zapojení žáků do žákovské samosprávy - 
žákovských rad či parlamentů); formy participace žáků na životě místní komunity; spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci 
Občan, občanská společnost a stát – občan jako odpovědný člen společnosti( jeho  práva a povinnosti, schopnost  je aktivně uplatňovat, přijímat 
odpovědnost za své postoje a činy, angažovat se a být zainteresovaný na zájmu celku); Listina základních práv a svobod, práva a povinnosti občana; úloha 
občana v demokratické společnosti; základní principy a hodnoty demokratického politického systému (právo, spravedlnost, diferenciace, různorodost); 
principy soužití s minoritami (vztah k jinému, respekt k identitám, vzájemná komunikace a spolupráce, příčiny nedorozumění a zdroje konfliktů) 
Formy participace občanů v politickém životě – volební systémy a demokratické volby a politika (parlamentní, krajské a komunální volby); obec jako 
základní jednotka samosprávy státu; společenské organizace a hnutí  
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování – demokracie jako protiváha diktatury a anarchie; principy demokracie; základní kategorie 
fungování demokracie (spravedlnost, řád, norma, zákon, právo, morálka); význam Ústavy jako základního zákona země; demokratické způsoby řešení 
konfliktů a problémů v osobním životě i ve společnosti 
 

6.2.4.  Začlenění tematických okruhů VDO do jednotlivých předmětů 
 

Tematické okruhy 
1. stupeň 2. stupeň 

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

Občanská společnost a 
škola 

Vv, Pč, Pr, 
Tv 
 
 
 

Vv, Pč, Pr, 
Tv 

Pr, Tv Vl AJ Pč, Vz Z, Pč ČJ, AJ Vz 
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Tematické okruhy 1. stupeň 2. stupeň 

Občan, občanská 
společnost a stát 

 Pr Pr, Tv Vl, Tv Př, Vl, Inf, 
Tv 

Inf, Tv Z, Inf, Tv Pč, Tv, Vz Pč, Tv, Vz 

Formy participace občanů v 
politickém životě 

   Vl Vl  Z,   M 

Principy demokracie jako 
formy vlády a způsobu 
rozhodování 

 Tv   Vl Př, Vl Vv Z,    

 
6.3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - EGS 
 

6.3.1.  Charakteristika průřezového tématu 
 

Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech akcentuje ve vzdělávání evropskou dimenzi, která podporuje globální 
myšlení a mezinárodní porozumění a jako princip prostupuje celým základním vzděláváním. Podstatnou součástí evropské dimenze je výchova budoucích 
evropských občanů jako zodpovědných a tvořivých osobností, v dospělosti schopných mobility a flexibility v občanské a pracovní sféře i v osobním životě. 
Rozvíjí vědomí evropské identity při respektování identity národní. Otevírá žákům širší horizonty poznání a perspektivy života v evropském a mezinárodním 
prostoru a seznamuje je s možnostmi, které jim tento prostor poskytuje. 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech prolíná všemi vzdělávacími oblastmi, integruje a prohlubuje poznatky a umožňuje uplatnit 
dovednosti, které si žáci osvojili v jednotlivých vzdělávacích oborech. Podporuje ve vědomí a jednání žáků tradiční evropské hodnoty, k nimž patří 
humanismus, svobodná lidská vůle, morálka, uplatňování práva a osobní zodpovědnost spolu s racionálním uvažováním, kritickým myšlením a tvořivostí. 

Příležitosti k realizaci tématu poskytuje na prvním stupni vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. Ve vzdělávání se využívají zkušenosti a poznatky žáků 
z běžného života i mimořádných událostí v rodině, v obci a nejbližším okolí. Na druhém stupni se vztahuje průřezové téma zejména ke vzdělávací oblasti 
Člověk a společnost. Využívá, aktualizuje a propojuje poznatky z oboru historie a politické geografie. Prohlubuje porozumění klíčovým historickým a politickým 
událostem, které ovlivnily vývoj Evropy i světa a měly podstatný význam pro evropskou integraci a začlenění České republiky do integračního procesu. 
Důležitým prostorem pro realizaci průřezového tématu se stává obor Výchova k občanství, v jehož vzdělávacím obsahuje zdůrazňují sociální, ekonomické, 
právní a kulturní souvislosti v evropské a globální dimenzi. Objasňuje také vazby mezi lokální, národní, evropskou a globální úrovní uvažování, rozhodování a 
jednání. Ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda se uplatňuje zejména při objasňování důsledků globálních vlivů na životní prostředí v okolí žáků s důrazem na 
potřebu a závažnost ochrany tohoto prostředí především v dané lokalitě. Významnou oblastí pro realizaci tohoto tématu se stává vzdělávací oblast Jazyk a 
jazyková komunikace. Český jazyk je nejen nezastupitelným nástrojem učení, zpracování informací a prezentace postojů a názorů, ale má také významnou 
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propedeutickou funkci při osvojování dalších jazyků, které jsou klíčem k bezprostřednímu dorozumění a poznávání kultury jiných národů. Cizí jazyky mají 
praktický význam pro mobilitu občanskou, vzdělávací i pracovní. Jsou prostředkem pro využití originálních zdrojů při poznávání života a evropské a světové 
kultury. Dovednosti osvojené žáky ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie, zejména při práci s internetem, jsou využívány 
k samostatnému získávání informací o zemích Evropy a světa, o jejich životě a událostech. Tyto informace se následně stávají prostředkem pro orientaci v 
nabídce vzdělávacích, pracovních, kulturních a zájmových příležitostí a při navazování kontaktů. Ve vzdělávací oblasti Umění a kultura rozvíjí průřezové téma 
vztah k evropské a světové kultuře. Prohlubuje porozumění evropským kulturním kořenům a chápání kulturních souvislostí při respektování svébytnosti 
národních a regionálních kultur a jejich přínosu ke kultuře světové. Ozřejmuje význam kulturního a historického dědictví jako zdroje poznání a přispívá k 
emocionální zainteresovanosti na jeho uchování a záchraně. Dramatická výchova, jako doplňující vzdělávací obor umožňuje žákům  vyjadřovat a prezentovat 
své postoje, přijímat role a zkoumat témata a situace na základě vlastního jednání. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví orientuje žáky v globálních problémech 
souvisejících se zdravím. V oboru tělesná výchova využívá průřezové téma zájmu žáků o sport k hlubšímu pochopení souvislostí evropských kořenů 
olympijských idejí a významu sportu pro vzájemné porozumění a přátelství mezi lidmi různých národů a národností. 
 

6.3.2.  Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka 
 
V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: 
 rozvíjí a integruje základní vědomosti potřebné pro porozumění sociálním a kulturním odlišnostem mezi národy 
 prohlubuje porozumění vlivu kulturních, ideologických a sociopolitických rozdílů na vznik a řešení globálních problémů v jejich vzájemných souvislostech 
 prohlubuje základní vědomosti nezbytné pro pochopení struktury a funkcí mezinárodních a nevládních organizací, jejich vlivu na řešení globálních i 

lokálních problémů v oblasti humanitární, politické, sociální, ekonomické, kulturní a dodržování lidských práv 
 rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu, nacházet společné znaky a odlišnosti a hodnotit je v širších souvislostech 
 rozšiřuje a prohlubuje dovednosti potřebné pro orientaci v evropském prostředí, seberealizaci a řešení reálných situací v otevřeném evropském prostoru 
 prohlubuje vědomosti potřebné k pochopení souvislostí evropských kořenů a kontinuity evropského vývoje a podstaty evropského integračního procesu  
 vede k pochopení významu společných politik a institucí Evropské unie; seznamuje s dopadem jejich činnosti na osobní i občanský život jednotlivce i s 

možnostmi jejich zpětného ovlivňování a využívání 
 vede k poznání a pochopení života a díla významných Evropanů a iniciuje zájem žáků o osobnostní vzory 
 rozvíjí schopnost racionálně uvažovat, projevovat a korigovat emocionální zaujetí v situacích motivujících k setkávání, srovnávání a hledání společných 

evropských perspektiv 
 
V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: 
 pomáhá překonávat stereotypy a předsudky 
 obohacuje pohledy žáka na sebe sama z hlediska otevřených životních perspektiv rozšířených o možnosti volby  v evropské a mezinárodní dimenzi 
 kultivuje postoje k Evropě jako širší vlasti a ke světu jako globálnímu prostředí života 
 utváří pozitivní postoje k jinakosti a kulturní rozmanitosti 
 podporuje pozitivní postoje k tradičním evropským hodnotám 
 upevňuje osvojování vzorců chování evropského občana a smysl pro zodpovědnost 
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6.3.3. Tematické okruhy průřezového tématu 
 

Tematické okruhy průřezového tématu podněcují zájem žáků o Evropu a svět a zprostředkovávají jim poznání Evropy a světa jako uspořádaného 
prostředí, měnícího se v čase, v němž se lidé setkávají, společně řeší problémy a utvářejí svůj život. Prostřednictvím tematických okruhů si žáci zpřesňují 
obraz Evropy, uvědomují si souvislosti řešení běžných situací občana s globálními problémy a možnosti utváření své vlastní životní perspektivy v evropském 
a globálním prostoru. 

 
Evropa a svět nás zajímá – rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa; místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu; 
naši sousedé v Evropě; život dětí v jiných zemích; lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy 
Objevujeme Evropu a svět – naše vlast a Evropa; evropské krajiny; Evropa a svět; mezinárodní setkávání; státní a evropské symboly; Den Evropy; život 
Evropanů a styl života v evropských rodinách; životní styl a vzdělávání mladých Evropanů 
Jsme Evropané – kořeny a zdroje evropské civilizace; klíčové mezníky evropské historie; Evropská integrace; instituce Evropské unie a jejich fungování; čtyři 
svobody a jejich dopad na život jedince; co Evropu spojuje a co ji rozděluje; mezinárodní organizace a jejich přispění k řešení problémů dětí a mládeže 
 

6.3.4.  Začlenění tematických okruhů EGS do jednotlivých předmětů 
 

Tematické okruhy 
1. stupeň 2. stupeň 

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

Evropa a svět nás zajímá Hv, Vv, Pr, 
AJ 
 
 

ČJ, Vv, AJ,    
M 

Hv, Vv, Pč, 
M 

Hv, Vv, 
Pč, Vl 

 ČJ, Hv, Pč,            
Vv, Vl, Inf, 
AJ 

Hv, Pp, 
Inf, Tv, M 

Hv, Vv, Z, 
Inf, Tv, 
AJ, NJ, M 

Hv, Vv, 
Pp, Z, Tv, 
NJ, M, 
LaU 

Hv, Ch, 
Tv, M, 
LaU 

Objevujeme Evropu a svět  
 
 
 

Hv, Pr, M Pr Vl, M ČJ, Vl, 
Inf, M 

Hv, Fy, Z, 
Inf 

Hv, Pp, Z, 
Pč, Inf, 
AJ, NJ, M 

Hv, Ch, Z, 
Pč, NJ, 
LaU 

Hv, Pp, 
Pč, M, 
LaU 

Jsme Evropané 
 
 
 

 
 

Hv  Vl ČJ, Vl ČJ, Vv, 
Fy 

ČJ, Vv Vv, Pp, 
Pč, Vz, 
LaU 

Vv, Ch, Z, 
Pč, LaU 
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6.4.  Multikulturní  výchova - MKV 
 

6.4.1. Charakteristika průřezového tématu 
 

Průřezové téma Multikulturní výchova v základním vzdělávání umožňuje žákům seznamovat se s rozmanitostí různých kultur, jejich  tradicemi a 
hodnotami. Na pozadí této rozmanitosti si pak žáci mohou lépe uvědomovat i svoji vlastní kulturní identitu, tradice a hodnoty. 

Multikulturní výchova zprostředkovává poznání vlastního kulturního zakotvení a porozumění odlišným kulturám. Rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu 
a toleranci, vede k chápání a respektování neustále se zvyšující sociokulturní rozmanitosti. U menšinového etnika rozvíjí jeho kulturní specifika a současně 
poznávání kultury celé společnosti, majoritní většinu seznamuje se základními specifiky ostatních národností žijících ve společném státě, u obou skupin pak 
pomáhá nacházet styčné body pro vzájemné respektování, společné aktivity a spolupráci. 

Multikulturní výchova se hluboce dotýká i mezilidských vztahů ve škole, vztahů mezi učiteli a žáky, mezi žáky navzájem, mezi školou a rodinou, mezi 
školou a místní komunitou. Škola jako prostředí, v němž se setkávají žáci z nejrůznějšího sociálního a kulturního zázemí, by měla zabezpečit takové klima, 
kde se budou všichni cítit rovnoprávně, kde budou v majoritní kultuře úspěšní i žáci minorit a žáci majority budou poznávat kulturu svých spolužáků - 
příslušníků minorit. Tím přispívá k vzájemnému poznávání obou skupin, ke vzájemné toleranci, k odstraňování nepřátelství a předsudků vůči „nepoznanému“. 

Multikulturní výchova prolíná všemi vzdělávacími oblastmi. Blízkou vazbu má zejména na vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a 
společnost, Informační a komunikační technologie, Umění a kultura, Člověk a zdraví, z oblasti Člověk a příroda se dotýká především vzdělávacího oboru 
Zeměpis. Vazba na tyto oblasti je dána především tématy, která ze zabývají vzájemným vztahem mezi příslušníky různých národů a etnických skupin. 
 

6.4.2. Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka 
 
V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: 
 poskytuje žákům základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti 
 rozvíjí dovednost orientovat se v pluralitní společnosti a využívat interkulturních kontaktů k obohacení sebe i druhých 
 učí žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých, chápat a 

tolerovat odlišné zájmy, názory i schopnosti druhých 
 učí přijmout druhého jako jedince se stejnými právy, uvědomovat si, že všechny etnické skupiny a všechny kultury jsou rovnocenné a žádná není 

nadřazena jiné 
 rozvíjí schopnost poznávat a tolerovat odlišnosti jiných národnostních, etnických, náboženských, sociálních skupin a spolupracovat s příslušníky 

odlišných sociokulturních skupin 
 rozvíjí dovednost rozpoznat projevy rasové nesnášenlivosti a napomáhá prevenci vzniku xenofobie 
 učí žáky uvědomovat si možné dopady svých verbálních i neverbálních projevů a připravenosti nést odpovědnost za své jednání, 
 poskytuje znalost některých základních pojmů multikulturní terminologie: kultura, etnikum, identita, diskriminace, xenofobie, rasismus, národnost, 

netolerance aj. 
 
V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: 
 pomáhá žákům prostřednictvím informací vytvářet postoje tolerance a respektu k odlišným sociokulturním skupinám, reflektovat zázemí příslušníků 

ostatních sociokulturních skupin a uznávat je 
 napomáhá žákům uvědomit si vlastní identitu, být sám sebou, reflektovat vlastní sociokulturní zázemí 
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 stimuluje, ovlivňuje a koriguje jednání a hodnotový systém žáků, učí je vnímat odlišnost jako příležitost k obohacení, nikoli jako zdroj konfliktu 
 pomáhá uvědomovat si neslučitelnost rasové (náboženské či jiné) intolerance s principy života v demokratické společnosti 
 vede k angažovanosti při potírání projevů intolerance, xenofobie, diskriminace a rasismu 
 učí vnímat sebe sama jako občana, který se aktivně spolupodílí na utváření vztahu společnosti k minoritním skupinám 

 

6.4.3. Tematické okruhy průřezového tématu 
 
Tematické okruhy Multikulturní výchovy vycházejí z aktuální situace ve škole, reflektují aktuální dění v místě školy, současnou situaci ve společnosti. 

Výběr a realizace daného tematického okruhu, popř. tématu může být významně ovlivněn vzájemnou dohodou učitelů, učitelů a žáků, učitelů a rodičů apod. 
 

Kulturní diference – jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti; člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást 
etnika; poznávání vlastního kulturního zakotvení; respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy); 
základní problémy sociokulturních rozdílů v České republice a v Evropě 
Lidské vztahy – právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci; udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich 
kulturní, sociální, náboženské, zájmové nebo generační příslušnost; vztahy mezi kulturami (vzájemné obohacování různých kultur, ale i konflikty vyplývající z 
jejich rozdílnosti); předsudky a vžité stereotypy (příčiny a důsledky diskriminace); důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních 
vztazích; uplatňování principu slušného chování (základní morální normy); význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti; tolerance, 
empatie, umět se vžít do role druhého; lidská solidarita, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy 
Etnický původ – rovnocennost všech etnických skupin a kultur; odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost; postavení národnostních menšin; základní 
informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti; různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa; projevy 
rasové nesnášenlivosti – jejich rozpoznávání a důvody vzniku 
Multikulturalita – multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnosti; multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování; 
specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost; naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem; 
význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání 
Princip sociálního smíru a solidarity – odpovědnost a přispění každého jedince za odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám; 
nekonfliktní život v multikulturní společnosti; aktivní spolupodílení dle svých možností na přetváření společnosti, zohlednění potřeb minoritních skupin; otázka 
lidských práv, základní dokumenty 
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6.4.4.  Začlenění tematických okruhů MKV do jednotlivých předmětů 
 

Tematické okruhy 
1. stupeň 2. stupeň 

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

Kulturní diference Hv, Vv, Pr ČJ, Hv, Vv, 
Pr 

Hv Hv, Vv, Vl Vv, Vl Tv, Vz Z, Tv, Vz Z, Pč, Tv, 
LaU 

ČJ, Hv, 
Pč, Tv, 
Vz, LaU 

Lidské vztahy Hv, Tv ČJ, Hv, Vv, 
Pr, Tv 

 ČJ, Hv, 
Vv, Pč, Tv 

Hv, Vv, 
Pč, Pr, Vl, 
Tv, AJ 

Hv, Vv, 
Pč, Př, Vl, 
Inf, Tv 

Hv, Z, Inf, 
Tv, Vz 

Hv, Pp, Z, 
Pč, Inf, 
Tv, Vz 

Hv, Vv, 
Pp, Z, Pč, 
Tv, Vz 

Hv, Pp, 
Pč, Tv, Vz 

Etnický původ Hv, Pr, Tv  Pč Hv, Vv, 
Pč, Vl 

Hv, Vv, 
Př, Vl 

Hv, Vz Hv, Pp, Z, 
Vz 

Hv, Pp, 
Z, LaU 

Hv, Pp, 
Vz, LaU 

Multikulturalita  Tv, AJ AJ ČJ, Vv  AJ Hv, Inf, 
Vz 

Hv, Vv, Z, 
Vz 

ČJ, Hv, 
Z, LaU 

Hv, Vz, 
LaU 

Princip sociálního smíru a 
solidarity 

 Pr Pr Vl Př, Vl Vz Z, Vz Z,  Vz 
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6.5.  Environmentální výchova - EV 
 

6.5.1.  Charakteristika průřezového tématu 
 

Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí, tj. k pochopení nezbytnosti 
postupného přechodu k udržitelnému rozvoji společnosti a k poznání významu odpovědnosti za jednání společnosti i každého jedince. Umožňuje sledovat a 
uvědomovat si dynamicky se vyvíjející vztahy mezi člověkem a prostředím při přímém poznávání aktuálních hledisek ekologických, ekonomických, 
vědeckotechnických, politických a občanských, hledisek časových (vztahů k budoucnosti) i prostorových (souvislostí mezi lokálními, regionálními a globálními 
problémy), i možnosti různých variant řešení environmentálních problémů. Vede jedince k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí a ovlivňuje v zájmu 
udržitelnosti rozvoje lidské civilizace životní styl a hodnotovou orientaci žáků. 

Na realizaci průřezového tématu se podílí většina vzdělávacích oblastí. Postupným propojováním, rozšiřováním, upevňováním i systematizací 
vědomostí a dovedností získávaných v těchto oblastech umožňuje Environmentální výchova utváření integrovaného pohledu. Každá z oblastí má svůj 
specifický význam v ovlivňování racionální stránky osobnosti i ve vlivu na stránku emocionální a volně aktivní. Ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět 
poskytuje průřezové téma ucelený elementární pohled na okolní přírodu i prostředí. Učí pozorovat, citlivě vnímat a hodnotit důsledky jednání lidí, přispívá 
k osvojování si základních dovedností a návyků aktivního odpovědného přístupu k prostředí v každodenním životě. V maximální míře využívá přímých 
kontaktů žáků  okolním prostředím a propojuje rozvíjení myšlení s výrazným ovlivňováním emocionální stránky osobnosti jedince. Ve vzdělávací oblasti 
Člověk a příroda zdůrazňuje pochopení objektivní platnosti základních přírodních zákonitostí, dynamických souvislostí od nejméně složitých ekosystémů až 
po biosféru jako celek, postavení člověka v přírodě a komplexní funkce ekosystémů ve vztahu k lidské společnosti, tj. pro zachování podmínek života, pro 
získávání obnovitelných zdrojů surovin a energie i pro mimoprodukční hodnoty (inspiraci, odpočinek). Klade základy systémového přístupu zvýrazňujícího 
vazby mezi prvky systémů, jejich hierarchické uspořádání a vztahy k okolí. Ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost téma odkrývá souvislosti mezi 
ekologickými, technicko-ekonomickými a sociálními jevy s úrazem na význam preventivní obezřetnosti v jednání a další principy udržitelnosti rozvoje. Ve 
vzdělávací oblasti Člověk a zdraví se téma dotýká problematiky vlivů prostředí na vlastní zdraví i na zdraví ostatních lidí. V souvislosti s problémy 
současného světa vede k poznání důležitosti péče o přírodu při organizaci masových sportovních akcí. Ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační 
technologie umožňuje průřezové téma aktivně využívat výpočetní techniku (internet) při zjišťování aktuálních informací o stavu prostředí, rozlišovat 
závažnost ekologických problémů a poznávat jejich propojenost. Komunikační technologie podněcují zájem o způsoby řešení ekologických problémů 
možností navazovat kontakty v této oblasti  a vyměňovat si informace v rámci kraje, republiky i EU a světa. Vzdělávací Oblast Umění a kultura poskytuje 
Enviromentální výchově mnoho příležitostí pro zamýšlení se nad vztahy člověka a prostředí, k uvědomování si přírodního i sociálního prostředí jako zdroje 
inspirace pro vytváření kulturních a uměleckých hodnot a přispívá k vnímání estetických kvalit prostředí. Propojení tématu se vzdělávací oblastí Člověk a 
svět práce se realizuje prostřednictvím konkrétních pracovních aktivit ve prospěch životního prostředí. Umožňuje poznávat význam a role různých profesí ve 
vztahu k životnímu prostředí. 
 

6.5.2.  Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka 
 
V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: 

• rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských činností na prostředí 
• vede k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožování 
• přispívá k poznávání a chápání souvislostí mezi vývojem lidské populace a vztahy k prostředí v různých oblastech světa  
• umožňuje pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy a vlastní odpovědností ve vztazích k prostředí 
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• poskytuje znalosti, dovednosti a pěstuje návyky nezbytné pro každodenní žádoucí jednání občana vůči prostředí 
• ukazuje modelové příklady jednání z hledisek životního prostředí a udržitelného rozvoje žádoucích i nežádoucích 
• napomáhá rozvíjení spolupráce v péči o životní prostředí na místní, regionální, evropské i mezinárodní úrovni 
• seznamuje s principy udržitelnosti rozvoje společnosti 
• učí hodnotit objektivnost a závažnost informací týkajících se ekologických problémů 
• učí komunikovat o problémech životního prostředí, vyjadřovat, racionálně obhajovat a zdůvodňovat své názory a stanoviska 

 
V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: 

• přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty 
• vede k odpovědnosti ve vztahu k biosféře, k ochraně přírody a přírodních zdrojů 
• vede k pochopení významu a nezbytnosti udržitelného rozvoje jako pozitivní perspektivy dalšího vývoje lidské společnosti 
• podněcuje aktivitu, tvořivost, toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí 
• přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot prostředí 
• vede k angažovanosti v řešení problémů spojených s ochranou životního prostředí 
• vede k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví 

 

6.5.3. Tematické okruhy průřezového tématu  
 

Environmentální výchova je členěna do tematických okruhů, které umožňují celistvé pochopení problematiky vztahů člověka k životnímu prostředí, k 
uvědomění si základních podmínek života a odpovědnosti současné generace za život v budoucnosti. 
 

Ekosystémy – les (les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční významy lesa); pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby 
hospodaření na nich, pole a jejich okolí); vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, důležitost pro krajinnou ekologii); moře (druhová 
odlišnost, význam pro biosféru, mořské řasy a kyslík, cyklus oxidu uhličitého) a tropický deštný les (porovnání, druhová rozmanitost, ohrožování, globální 
význam a význam pro nás); lidské sídlo – město – vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí, aplikace na místní podmínky); kulturní krajina 
(pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek) 
Základní podmínky života – voda (vztahy vlastností vody a života, význam vody pro lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u nás, 
způsoby řešení); ovzduší (význam pro život na Zemi, ohrožování ovzduší a klimatické změny, propojenost světa, čistota ovzduší u nás); půda (propojenost 
složek prostředí, zdroj výživy, ohrožení půdy, rekultivace a situace v okolí, změny v potřebě zemědělské půdy, nové funkce zemědělství v krajině; ochrana 
biologických druhů (důvody ochrany a způsoby ochrany jednotlivých druhů); ekosystémy – biodiverzita (funkce ekosystémů, význam biodiverzity, její 
úrovně, ohrožování a ochrana ve světě a u nás); energie (energie a život, vliv energetických zdrojů na společenský rozvoj, využívání energie, možnosti a 
způsoby šetření, místní podmínky); přírodní zdroje (zdroje surovinové a energetické, jejich vyčerpatelnost, vlivy na prostředí, principy hospodaření 
s přírodními zdroji, význam a způsoby získávání a využívání přírodních zdrojů v okolí. 
Lidské aktivity a problémy životního prostředí – zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství; doprava a životní prostředí (význam a vývoj, 
energetické zdroje dopravy a její vlivy na prostředí, druhy dopravy a ekologická zátěž, doprava a globalizace); průmysl a životní prostředí (průmyslová 
revoluce a demografický vývoj, vlivy průmyslu na prostředí, zpracovávané materiály a jejich působení, vliv právních a ekonomických nástrojů na vztahy 
průmyslu k ochraně životního prostředí, průmysl a udržitelný rozvoj společnosti); odpady a hospodaření s odpady (odpady a příroda, principy a způsoby 
hospodaření s odpady, druhotné suroviny); ochrana přírody a kulturních památek (význam ochrany přírody a kulturních památek; právní řešení u nás, v EU 
a ve světě, příklady z okolí, zásada předběžné opatrnosti; ochrana přírody při masových sportovních akcích – zásady MOV) změny v krajině (krajina dříve a 
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dnes, vliv lidských aktivit, jejich reflexe a perspektivy); dlouhodobé programy zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti (Státní program EVVO, 
Agenda 21 EU) a akce (Den životního prostředí OSN, Den Země apod.) 
Vztah člověka k prostředí – naše obec (přírodní zdroje, jejich původ, způsoby využívání a řešení odpadového hospodářství, příroda a kultura obce a její 
ochrana, zajišťování ochrany životního prostředí v obci - instituce, nevládní organizace, lidé); náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby 
jednání a vlivy na prostředí); aktuální (lokální) ekologický problém (příklad problému, jeho příčina, důsledky, souvislosti, možnosti a způsoby řešení, 
hodnocení, vlastní názor, jeho zdůvodňování a prezentace); prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, jejich komplexní a synergické 
působení, možnosti a způsoby ochrany zdraví); nerovnoměrnost života na Zemi (rozdílné podmínky prostředí a rozdílný společenský vývoj na Zemi, příčiny 
a důsledky zvyšování rozdílů globalizace a principy udržitelnosti rozvoje, příklady jejich uplatňování ve světě, u nás) 

 

6.5.4.  Začlenění tematických okruhů EV do jednotlivých předmětů 
 

Tematické okruhy 
1. stupeň 2. stupeň 

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

Ekosystémy Vv, Pr Pr Pr Vv, Př Vv, Př Vv, Pp, Z Fy, Pp, Z Fy, Ch, 
Pp, Z 

Vv, Fy, 
Ch, Pp, Z 

Základní podmínky života Hv, Pr Pč, Pr Pr Vv, Př Vv, Př Fy, Pp, Z, 
M 

Pp, M Fy, Ch, 
Pp, Pč, M 

Pp, Pč 

Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 

Pr  Pč, Pr Vv, Př ČJ, Vv, 
Př, Inf 

Vv, Fy, 
Pp, Z, Pč, 
Inf 

Vv, Fy, 
Pp, Z, Pč, 
Inf 

ČJ, Vv, 
Fy, Ch, 
Pp, Z, Pč, 
Vz, AJ, M 

ČJ, Ch, 
Pp, Z, Pč 

Vztah člověka k prostředí Hv, Vv, Pč, 
Pr, Tv, M 

ČJ, Hv, Vv, 
Pč, Pr, Tv, 
M 

Hv, Vv, 
Pč, Pr, 
Tv, M 

Hv, Vv, 
Pč, Př, Tv, 
M 

Hv, Vv, 
Pč, Př, 
Tv, M 

Hv, Fy, 
Pp, Z, Tv, 
Vz, M 

Hv, Vv, 
Fy, Pp, Z, 
Tv, Vz 

Hv, Vv, 
Fy, Ch, 
Pp, Z, Tv, 
Vz 

ČJ, Hv, 
Vv, Fy, 
Ch, Pp, Z, 
Tv 
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6.6. Mediální výchova - MV 
 

6.6.1.  Charakteristika průřezového tématu 
 

Průřezové téma Mediální výchova v základním vzdělávání nabízí elementární poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médii. 
Média a komunikace představují velmi významný zdroj zkušeností, prožitků a poznatků pro stále větší okruh příjemců. Pro uplatnění jednotlivce ve společnosti 
je důležité umět zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z okolního světa, což vyžaduje stále  větší schopnost zpracovat, vyhodnotit a využít 
podněty přicházející z médií. Média se stávají důležitým socializačním faktorem, mají výrazný vliv na chování jedince a společnosti, na utváření životního stylu 
a na kvalitu života vůbec. Přitom sdělení, jež jsou médii nabízena, mají nestejnorodý charakter, vyznačují se svébytným vztahem k přírodní i sociální realitě a 
jsou vytvářeny s různými (namnoze nepřiznanými, a tedy potenciálně manipulativními) záměry. Správné vyhodnocení těchto sdělení z hlediska záměru jejich 
vzniku (informovat, přesvědčit, manipulovat, pobavit) a z hlediska jejich vztahu k realitě (věcná správnost, logická argumentační stavba, hodnotová platnost) 
vyžaduje značnou průpravu. 

Mediální výchova má vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti. Ta zahrnuje jednak osvojení si některých základních poznatků o fungování a 
společenské roli současných médií (o jejich historii, struktuře fungování), jednak získání dovedností podporujících poučené, aktivní a nezávislé zapojení 
jednotlivce do mediální komunikace. Především se jedná o schopnost analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich 
komunikační záměr, popřípadě je asociovat s jinými sděleními. Dále pak orientaci v mediovaných obsazích a schopnost volby odpovídajícího média jako 
prostředku pro naplnění nejrůznějších potřeb – od získávání informací přes vzdělávání až po naplnění volného času. 

Mediální výchova má blízkou vazbu na vzdělávací oblast Člověk a společnost, zejména tím, že média, jako sociální instituce, se podílejí na utváření 
podob a hodnot moderní doby, umožňují hledat paralely mezi minulými a současnými událostmi a porovnávat jevy a procesy v evropském i celosvětovém 
měřítku. Mediální výchova je zaměřena na systematické vytváření kritického odstupu od mediovaných sdělení a na schopnost interpretovat mediální sdělení z 
hlediska jeho informační kvality (zpravodajství z hlediska významu a věrohodnosti zprávy a události, reklamu z hlediska účelnosti nabízených informací 
apod.). Propojení se vzdělávací oblastí Jazyk a jazyková komunikace se týká zejména vnímání mluveného i psaného projevu, jeho stavby, nejrůznějších typů 
obsahů a uplatňování odpovídající škály výrazových prostředků. Osvojení základních pravidel veřejné komunikace, dialogu a argumentace. V rámci 
vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie se pak jedná o využívání tištěných i digitálních dokumentů jako zdroje informací. Pozornost se obrací 
k věcné správnosti a přesnosti sdělení, a to jak kritickou analýzou existujících textů, tak vlastní produkcí a utváření návyku ověřovat si co nejdůkladněji 
veškeré údaje. Vztah ke vzdělávací oblasti Umění a kultura je založen na vnímání specifické „řeči“ znakových kódů, jež média užívají, a jejich kombinací, a to 
nejen přirozeného jazyka, ale i obrazu a zvuku. Přispívá ke schopnosti vnímat, interpretovat a kriticky hodnotit artefakty umělecké i běžné mediální produkce. 
 

6.6.2.  Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka 
 
V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: 
 přispívá ke schopnosti úspěšně a samostatně se zapojit do mediální komunikace 
 umožňuje rozvíjet schopnost analytického přístupu k mediálním obsahům a kritického odstupu od nich 
 učí využívat potenciál médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění volného času 
 umožňuje pochopení cílů a strategií vybraných mediálních obsahů 
 vede k osvojení si základních principů vzniku významných mediálních obsahů (zvl. zpravodajských) 
 umožňuje získat představy o roli médií v klíčových společenských situacích a v demokratické společnosti vůbec (včetně právního kontextu) 
 vytváří představu o roli médií v každodenním životě v regionu (v lokalitě) 
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 vede k rozeznávání platnosti a významu argumentů ve veřejné komunikaci 
 rozvíjí komunikační schopnost, zvláště při veřejném vystupování a stylizaci psaného a mluveného textu 
 přispívá k využívání vlastních schopností v týmové práci i v redakčním kolektivu 
 přispívá ke schopnosti přizpůsobit vlastní činnost potřebám a cílům týmu 

 
V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: 
 rozvíjí citlivost vůči stereotypům v obsahu médií i způsobu zpracování mediálních sdělení 
 vede k uvědomování si hodnoty vlastního života (zvláště volného času) a odpovědnosti za jeho naplnění 
 rozvíjí citlivost vůči předsudkům a zjednodušujícím soudům o společnosti (zejména o menšinách) i jednotlivci 
 napomáhá k uvědomění si možnosti svobodného vyjádření vlastních postojů a odpovědnosti za způsob jeho formulování a prezentace 

 

6.6.3. Tematické okruhy průřezového tématu 
 

Mediální výchova na úrovni základního vzdělávání obsahuje základní poznatky a dovednosti týkající se médií a mediální komunikace. Tematické okruhy 
mediální výchovy se člení na tematické okruhy receptivních činností a tematické okruhy produktivních činností. 
 
Tematické okruhy receptivních činností: 
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě; rozlišování zábavních („bulvárních“) prvků ve 
sdělení od informativních a společensky významných; hodnotící prvky ve sdělení (výběr slov a záběrů); hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a 
reklamním sdělením; chápání podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů a pravidel; identifikování základních orientačních prvků v textu. 
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality – různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce; rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi „faktickým“ 
a „fiktivním“ obsahem; hlavní rysy reprezentativnosti (rozlišení reality od médii zobrazovaných stereotypů, jako reprezentace reality); vztah mediálního sdělení 
a sociální zkušenosti (rozlišení sdělení potvrzujících předsudky a představy od sdělení vycházejících ze znalosti problematiky a nezaujatého postoje); 
identifikace společensky významných hodnot v textu, prvky signalizující hodnotu, o kterou se sdělení opírá; identifikace zjednodušení mediovaných sdělení, 
opakované užívání prostředků (ve zpravodajství, reklamě i zábavě). 
Stavba mediálních sdělení – příklady pravidelností v uspořádání mediovaných sdělení, zejména ve zpravodajství (zpravodajství jako vyprávění, sestavování 
příspěvků podle kritérií); principy sestavování zpravodajství a jejich identifikace, pozitivní principy (význam a užitečnost), zezábavňující principy (negativita, 
blízkost, jednoduchost, přítomnost); příklady stavby a uspořádání zpráv (srovnávání titulních stran různých deníků) a dalších mediálních sdělení (například 
skladba a výběr sdělení v časopisech pro dospívající). 
Vnímání autora mediálních sdělení – identifikování postojů a názorů autora v mediovaném sdělení; výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření či 
zastření názoru a postoje i pro záměrnou manipulaci; prvky signalizující explicitní či implicitní vyjádření hodnocení, výběr a kombinace slov, obrazů a zvuků 
z hlediska záměru a hodnotového významu. 
Fungování a vliv médií ve společnosti – organizace a postavení médií ve společnosti; faktory ovlivňující média, interpretace vlivů působících na jejich 
chování; způsoby financování médií a jejich dopady; vliv médií na každodenní život, společnost, politický život a kulturu z hlediska současné i historické 
perspektivy; role médií v každodenním životě jednotlivce, vliv médií na uspořádání dne, na rejstřík konverzačních témat, na postoje a chování; role médií v 
politickém životě (předvolební kampaně a jejich význam); vliv médií na kulturu (role filmu a televize v životě jednotlivce, rodiny, společnosti); role médií 
v politických změnách. 
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Tematické okruhy produktivních činností: 
Tvorba mediálního sdělení – uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně (společensky a 
situačně) vhodných sdělení; tvorba mediálního sdělení pro školní časopis, rozhlas, televizi či internetové médium; technologické možnosti a jejich omezení. 
Práce v realizačním týmu – redakce školního časopisu, rozhlasu, televize či internetového média; utváření týmu, význam různých věkových a sociálních 
skupin pro obohacení týmu, komunikace a spolupráce v týmu; stanovení si cíle, časového harmonogramu a delegování úkolů a zodpovědnosti; faktory 
ovlivňující práci v týmu; pravidelnost mediální produkce. 
 

6.6.4. Začlenění tematických okruhů MV do jednotlivých předmětů 
 

Tematické okruhy 
1. stupeň 2. stupeň 

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

kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení 

Vv, AJ Vv, AJ Hv, Vv, 
Pr, M 

ČJ, Hv Hv, Inf, M ČJ, Hv, 
Pp, Z, Inf, 
M 

ČJ, Hv, 
Pp, Z, Pč, 
Inf, M 

ČJ, Hv, 
Fy, Ch, 
Pp, Z, Pč, 
Vz 

Hv, Ch, 
Pp, Z, Pč, 
Vz, M 

interpretace vztahu mediálních 
sdělení a reality 

    ČJ, M Z, Tv ČJ, Fy, 
Pp, Z, Tv, 
Vz 

ČJ, Fy, 
Ch, Pp, Z, 
Tv 

Ch, Pp, Z, 
Tv, Vz 

stavba mediálních sdělení  
 
 
 
 

        

vnímání autora mediálních 
sdělení 

Hv Hv Hv ČJ, Hv ČJ, Hv Hv Hv Hv ČJ, Hv 
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Tematické okruhy 1. stupeň 2. stupeň 

fungování a vliv médií ve 
společnosti 

   Tv Př, Inf, Tv Vv, Pp, 
Inf, Vz 

Pč, Inf, Vz Hv, Vv, 
Ch, Pp, 
Pč 

ČJ, Hv, 
Ch, Pč, 
Vz 

tvorba mediálního sdělení  
 
 
 

 ČJ   Vv, Fy,  ČJ, Vv  ČJ, Z 

práce v realizačním týmu     Inf ČJ, Fy, Z, 
Inf, Tv 

Fy, Inf, Tv Tv Vv, Tv 

 
7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 
 

7.1. Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků 
 

Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání. 
Obecné zásady 
- při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi 
- při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáků, k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech 

pro určitou indispozici 
- podklady pro klasifikaci učitel získává:     

1) soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování 
2) zkouškami písemnými, praktickými, pohybovými, didaktickými testy 

- písemnou práci z učiva za delší období (čtvrtletní práce) přesahující 30 minut mohou žáci psát v jednom dni pouze jednu – takové práce oznámí vyučující 
žákům předem a ostatní vyučující informuje zápisem termínu do třídní knihy 

- na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce, učební výsledky a míra dosažených kompetencí, kterých žák dosáhl za celé klasifikační období – 
přihlíží se k systematičnosti žáka, stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období 

- v předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě. 
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7.1.1. Hodnocení a klasifikace 
 
 A) v předmětech s převahou naukového zaměření  

Stupeň 1 (výborný) 
Žák dosahuje konkretizovaných výstupů, očekávaných kompetencí, klíčových kompetencí a cílů základního vzdělávání (dále jen stanovených výstupů) 

rychle, v určeném (nebo kratším) čase, s výrazným podílem samostatné práce a jen s minimální pomocí učitele. Projevuje výrazný zájem o výuku a o pozitivní 
rozvíjení své osobnosti. Řádně se na výuku připravuje a vzorně plní zadané úkoly. Při výuce plně využívá svých schopností, možností a rezerv. 

Žák samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. Myslí logicky správně. Ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a 
zákonitosti uceleně a přesně, chápe vztahy mezi nimi a smysluplně propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Jeho ústní a písemný 
projev je správný, přesný, výstižný, účinně se zapojuje do diskuze. Je schopen samostatně studovat vhodné texty, řešit problémy a obhajovat svá rozhodnutí. 
Plně respektuje demokratické principy, uvědoměle a aktivně pracuje v týmu, jeho působení je velmi přínosné. Je téměř vždy schopen sebehodnocení a 
hodnocení ostatních členů. 

Stupeň 2 (chvalitebný) 
Žák s menšími podněty učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost.Ovládá 

požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně, chápe vztahy mezi nimi a s menšími chybami propojuje do 
širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků 
je zpravidla bez podstatných nedostatků. Zapojuje se do diskuze. Je schopen s menší pomocí studovat vhodné texty, řešit problémy a obhajovat svá 
rozhodnutí. 

Respektuje demokratické principy, v podstatě uvědoměle a aktivně pracuje pro tým, jeho působení je přínosné. Je většinou schopen sebehodnocení a 
hodnocení ostatních členů. 

Stupeň 3 (dobrý) 
 Žák dosahuje stanovených výstupů, ale v delším než určeném čase a s výraznou pomocí učitele. Schopnost samostatně pracovat projevuje 

nepravidelně. Projevuje částečný zájem o výuku a rozvíjení své osobnosti. Jeho příprava na výuku a plnění zadaných úkolů často vykazují výraznější 
nedostatky. Svých schopností, možností a rezerv využívá při výuce jen částečně, a vykazuje jen malou snahu o zlepšení tohoto stavu. 

Žák se v uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností  dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů podle podnětů učitele. 
Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. 
Částečně  se zapojuje do diskuze. Je schopen studovat podle návodu učitele. Občas nerespektuje demokratické principy, v týmu pracuje ne příliš aktivně, 
jeho působení je přínosné v menší míře. Je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů.  

Stupeň 4 (dostatečný) 
Žák dosahuje i přes výraznou pomoc učitele, a za mnohem delší, než určený čas, jen některých stanovených výstupů. Schopnost samostatně pracovat 

projevuje jen částečně. Projevuje malý zájem o výuku a rozvíjení své osobnosti. Jeho příprava na výuku trvale vykazuje výrazné nedostatky. Svých 
schopností, možností a rezerv využívá při výuce jen velmi málo, spíše ojediněle, a nejeví téměř žádnou snahu tento stav zlepšit. 

U žáka se v uplatňování osvojených poznatků a dovedností  vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je 
nesamostatný. Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery, chybně propojuje do širších celků poznatky 
z různých vzdělávacích oblastí. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve 
správnosti, přesnosti a výstižnosti, málo se zapojuje do diskuze. Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké 
těžkosti. Demokratické principy respektuje jen občas, práce v týmu se pouze účastní. Jeho působení není příliš přínosné. Sebehodnocení a hodnocení 
ostatních členů je schopen málokdy. 

Stupeň 5 (nedostatečný) 
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Žák nedosahuje prakticky žádných stanovených výstupů, ani ve výrazně delším než určeném čase, a to i přes maximální pomoc a snahu učitele. 
Schopnost samostatně pracovat prakticky vůbec neprojevuje. O výuku a rozvíjení své osobnosti neprojevuje zájem. Na výuku se nepřipravuje. Své 
schopnosti, možnosti a rezervy při výuce nevyužívá; snahu zlepšit tento stav neprojevuje. 

U žáka se v uplatňování osvojených vědomostí a dovedností  vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své 
vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Žák si požadované poznatky neosvojil, nesmyslně propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích 
oblastí.  Neprojevuje samostatnost v myšlení. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti, i výstižnosti, nezapojuje se do 
diskuze. Chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Vůbec nerespektuje demokratické principy, nepracuje pro tým. Svou činností narušuje spolupráci, jeho 
působení není pro tým přínosné. Správného sebehodnocení a hodnocení ostatních členů není schopen. 

 
Kritéria hodnocení písemných prací (2. stupeň) 

Klasifikace Rozsah znalostí Výsledek v % 

1 + + + + 100 – 81% 

2 + + + - 80 – 61% 

3 + + - -  60 – 41% 

4 + - - -  40 – 21% 

5 - - - -                  20 – 0% 

 
B) ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 

Stupeň 1 (výborný) 
Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí.Vždy používá bezpečně a 

účinně materiály,nástroje a vybavení. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný a přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje 
tvořivě. Aktivně se zajímá o umění a estetiku. Jeho tělesná zdatnost má vysokou úroveň. 

Stupeň 2 (chvalitebný) 
Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které úspěšně rozvíjí. Používá bezpečně a účinně materiály, nástroje 

a vybavení. Jeho projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje méně tvořivě. Má 
zájem o umění a estetiku. Je tělesně zdatný. 

Stupeň 3 (dobrý) 
Žák je v činnostech méně aktivní, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Materiály, 

nástroje a vybavení používá bezpečně a účinně pouze někdy. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají 
četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. 

Stupeň 4 (dostatečný) 
Žák je v činnostech málo aktivní i tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Materiály, nástroje a vybavení většinou nepoužívá 

bezpečně a účinně. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malý zájem a snahu. 
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Stupeň 5 (nedostatečný) 
Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Materiály, nástroje a vybavení nepoužívá téměř nikdy bezpečně a účinně. 

Jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci. 
 

7.1.1.1. Hodnocení a klasifikace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 
A) v předmětech s převahou naukového zaměření 
Stupeň 1 (výborný) 

- ovládá bezpečně požadovaná fakta, pojmy, definice a poznatky 
- myšlení pohotové, dobře chápe souvislosti, myslí logicky správně 
- je schopen samostatně studovat vhodné texty 
- pracuje uvědoměle a aktivně v týmu, jeho působení je velmi přínosné 
- je schopen téměř vždy sebehodnocení a hodnocení ostatních členů 
- vyjadřuje se výstižně a poměrně přesně 
- umí a používá kompenzační pomůcky 
- pracuje spolehlivě s upraveným textem  
- po zadání práce pracuje samostatně 

Stupeň 2 (chvalitebný) 
- v podstatě uceleně ovládá požadovaná fakta, pojmy, definice a poznatky 
- myslí logicky správně 
- je schopen s menší pomocí samostatně studovat vhodné texty 
- pracuje částečně aktivně v týmu, jeho působení je přínosné 
- je schopen téměř vždy sebehodnocení a hodnocení ostatních členů 
- vyjadřuje se méně výstižně, ale poměrně přesně 
- umí a dovede použít kompenzační pomůcky 
- pracuje spolehlivě s upraveným textem  
- po zadání práce učitelem pracuje s jistotou 

 Stupeň 3 (dobrý) 
- má nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných faktů, pojmů, definic a poznatků 
- myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v  logice se vyskytují chyby 
- je schopen studovat vhodné texty podle návodu učitele 
- pracuje částečně aktivně v týmu, jeho působení je částečně přínosné 
- je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů s dopomocí učitele 
- vyjadřuje se obtížně a nepřesně 
- dovede použít kompenzační pomůcky s návodem učitele 
- pracuje spolehlivě s upraveným textem  
- nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat 

 Stupeň 4 (dostatečný) 
- má závažné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných faktů, pojmů, definic a poznatků 
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- v myšlení se vyskytují závažné chyby 
- je nesamostatný v práci s vhodnými texty  
- práce v týmu se pouze  účastní, jeho působení je občas přínosné 
- málokdy je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů  
- jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti 
- kompenzační pomůcky používá s návodem učitele obtížně a s chybami 
- má velké obtíže při  práci s upraveným textem  
- závažné chyby dovede s pomocí učitele opravit  

Stupeň 5 (nedostatečný) 
- požadované poznatky si neosvojil 
- samostatnost v myšlení neprojevuje 
- je nesamostatný v práci s vhodnými texty ani s podněty učitele 
- žák nepracuje pro tým 
- správného sebehodnocení a hodnocení ostatních členů není schopen 
- jeho ústní a písemný projev má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti 
- kompenzační pomůcky nedovede použít ani s návodem učitele  
- s upraveným textem nedovede pracovat 
- chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele  

 
B) ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného působení 
 
Stupeň 1 (výborný) 

- v činnostech je velmi aktivní se zájmem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost 
- pracuje velmi tvořivě, samostatně, plně využívá osobní předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí 
- jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný a přesný 
- osvojené dovednosti, vědomosti a návyky aplikuje tvořivě 

Stupeň 2 (chvalitebný) 
- v činnostech aktivní, převážně samostatný 
- úspěšně rozvíjí své osobní předpoklady 
- projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky 
- osvojené dovednosti, vědomosti a návyky aplikuje samostatně, má zájem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost 

Stupeň 3 (dobrý) 
- v činnostech je méně aktivní, samostatný, pohotový, občas i pasivní 
- nevyužívá dostatečně své schopnosti  v individuálním a kolektivním projevu 
- jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb 
- jeho dovednosti a vědomosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele 
- nemá aktivní zájem  o umění, estetiku, tělesnou zdatnost 

Stupeň 4 (dostatečný) 
- v činnostech je málo tvořivý, často pasivní 
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- rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé 
- úkoly řeší s častými chybami 
- dovednosti a vědomosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele 
- projevuje velmi malý zájem a snahu   

 Stupeň 5 (nedostatečný) 
- v činnostech je skoro vždy pasivní 
- rozvoj schopností je neuspokojivý 
- jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu 
- minimální osvojené dovednosti a vědomosti nedovede aplikovat 
- neprojevuje zájem o práci, práci druhým znemožňuje   

 

7.1.2. Celkové hodnocení 
 
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. 1 písmo e), 
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. 

 

7.1.3. Způsob získávání podkladů pro hodnocení 
Hodnotící soudy učitele jsou založeny zejména na: 

• písemném zkoušení (testy, doplňovačky, práce s textem, praktické, grafické nebo pohybové zkoušení, vyhledávání informací apod.); 
• ústním zkoušení (znalosti, dovednosti, schopnosti); 
• projektech a jejich prezentaci; 
• referátech a jejich prezentaci; 
• práci ve skupině; 
• laboratorních a praktických cvičeních; 
• hodnocení domácí přípravy; 
• porovnávání výsledků předešlých a současných; 
• sebehodnocení žáka; 
• pozorování žáka; 
• rozhovorech se žákem; 
• spolupráci s pedagogicko–psychologickou poradnou a rodinou; 
• výsledcích ze soutěží a olympiád, mimoškolní činnosti. 
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Etické zásady při získávání podkladů pro klasifikaci: 
• vždy důvěřovat v žáka a možnosti jeho rozvoje; 
• vytváření učebních situací, jež dávají všem žákům reálnou šanci dosáhnout úspěchu; 
• otevřenost vůči vývoji; 
• chyba jako přirozený jev, průvodní znak učení – všichni žáci mohou dosáhnout učebních cílů, pokud jim bude poskytnut dostatečný čas na studium, 

opravování chyb a zvládnutí postupných kroků; 
• přiměřeně obtížné úkoly vzhledem k individuálním možnostem jednotlivých žáků; 
• individuální vztahová norma - hodnotit žáka vzhledem k jeho předchozím výkonům, individuálním předpokladům a míře vloženého úsilí; 
• podpora, povzbuzování, budování sebedůvěry, vědomí vlastní hodnoty, uspokojování potřeby úspěchu; 
• před ověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití učiva; 
• účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit, co žák umí; 
• hodnotícími přístupy napomáhat rozvoji osobnosti dítěte a jednoznačně podporovat jeho vzdělávací aktivitu (hodnota známky nepřekrývá význam 

hodnoty vzdělání); 
• neklasifikovat žáky ihned po jejich návratu do školy (po nepřítomnosti delší než týden); 
• zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé třídě je nepřípustné; 
• žáci nemusí dopisovat do sešitů látku za dobu nepřítomnosti, lze si učivo okopírovat, příp. stáhnout z webové stránky 
• veškerá doporučení z psychologických vyšetření, která získají od třídního učitele či výchovného poradce, jsou považována za důvěrná 

 
  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. 

  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. 
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 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. 

Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. 
Kontrolní písemné práce by měly být v rozsahu: 1. stupeň - nejméně 3 v ČJ a 3 v M, 2. stupeň - nejméně 4 v M, 4 v ČJ (1 domácí), 5 kontrolních 

diktátů, 4 kontrolní slohové práce (1 domácí). 
Vyučující ČJ a M písemné práce vyberou, provedou rozbor, vyhodnotí a výsledky předají ZŘŠ. Pokud je neúspěšnost v jednotlivých jevech 50%, dají 

žákům lhůtu na procvičení a znovu zadají prověrku, provedou rozbor a závěr. 
O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 30 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. V jednom dni by žáci neměli psát více než 
jednu písemnou zkoušku z učiva za delší časové období (půl roku).  
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Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace 
žáka i způsob získání známek (ústní zkoušení, písemné). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního 
období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy. 

Vyučující zajistí zapsání známek také do třídního katalogu a dbá o jejich úplnost. Do katalogu jsou zapisovány známky z jednotlivých předmětů, 
udělená výchovná opatření a další údaje o chování žáka, jeho pracovní aktivitě a činnosti ve škole. 

Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, 
dočasné umístění v ústavech, apod.) vyučující respektuje známky žáka, které škole sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn: žák se znovu nepřezkušuje. 

Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl 
za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období. Výsledná známka za klasifikační období 
musí odpovídat známkám a kompetencím, které žák získal. 

Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednávají v pedagogické radě, a to zpravidla k 15. listopadu a 15. dubnu. 
Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však 24 hodin před jednáním pedagogické rady o klasifikaci, zapíší 

učitelé příslušných předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do třídního výkazu a připraví návrhy na umožnění opravných zkoušek, na klasifikaci v 
náhradním termínu apod. 

Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka třídní učitel a učitelé jednotlivých předmětů v polovině prvního a druhého pololetí; 
jestliže o to zákonní zástupci žáka požádají, na základě informací vyučujících může zákonné zástupce žáka informovat i ředitel školy. 

 Informace jsou rodičům předávány formou žákovských knížek, osobním jednáním 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. 

V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující předmětu bezprostředně a prokazatelným způsobem. 
 Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě kontrolních písemných 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. 9. dalšího školního roku. Opravené písemné práce musí být předloženy všem žákům a na požádání ve škole také 
rodičům. 

Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména - neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden, 
poskytnou žákovi dostatek času na doplnění informací z doby, kdy chyběl, účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co 
umí, učitel klasifikuje jen probrané učivo, zadávání nového k samostatnému prostudování a následnému zkoušení bez vysvětlení celé třídě není přípustné. 
Před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití učiva. Učitel provádí prověřování znalostí až po dostatečném 
procvičení učiva. 

  Třídní učitelé (případně výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke 
způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů (nebo výchovného poradce) na 
pedagogické radě. 
 
Pokyny k vedení žákovských knížek: 
Žákovská knížka musí mít: 

 Vyplněný titulní list s podlouhlým razítkem školy 
 Vyplněné informace o žákovi a zákonných zástupcích 
 Parafované omluvenky 
 Uvedené kontakty na ředitele školy, třídního učitele, hospodářku školy, vedoucí školní jídelny, popřípadě na vedoucí školní družiny 
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 Uvedené termíny prázdnin 
Kontrola třídním učitelem v průběhu září. 
U každé známky musí být datum, konkrétní učivo, známka a podpis učitele. 
Je nepřípustná známka s mínusem. 
Chybná známka může být opravena pouze škrtnutím a znovu parafována. 
Za každé klasifikační období (čtvrtletí) musí být v ŽK dostatečné množství známek u všech předmětů jako prokazatelný podklad pro čtvrtletní hodnocení. 
Zodpovídá každý vyučující a průběžně kontroluje třídní učitel. 

 

7.1.4. Výsledky práce v zájmových útvarech 
 
Klasifikace se hodnotí na vysvědčení stupni: 
a) pracoval(a) úspěšně 
b) pracoval(a) 
 

7.1.5. Hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany České republiky 
 

U žáků, kteří nejsou státními občany České republiky a plní v České republice povinnou školní docházku, se hodnocení ze vzdělávacího obsahu 
vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura určeného RVP ZV na konci tří po sobě jdoucích pololetí po zahájení docházky do školy v ČR považuje za 
závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka. 

 

7.1.6. Sebehodnocení 
 
Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků: 
Sebehodnocení žáka je nejen nedílnou součástí procesu hodnocení, ale je současně považováno za jednu z významných kompetencí, kterou chceme žáky 
naučit.  
Sebehodnocení doplňuje klasické hodnocení, rozšiřuje evaluační procesy, aktivizuje žáka. 
Sebehodnocení rozvíjí potřebu přemýšlet o své práci, podporuje stanovování osobních plánů a cílů, odpovědnost za sebe i sebevědomí žáků. 
Zařazují ho všichni vyučující způsobem přiměřeným věku žáků. Vyučující vytváří vhodné prostředí a příležitosti, aby žák mohl poučeně a objektivně hodnotit 
sebe a svoji práci. 
Žáci se učí sebehodnocení prostřednictvím otázek typu: 

 Co ses naučil? (zjišťování naučeného) 

 Co jsi dokázal? (zjišťování úspěšnosti) 

 Z čeho máš dobrý pocit? (zjišťování kladných citů) 

 Co rád děláš? Co se rád učíš? (zjišťování preferencí) 

 Co umíš dobře? (zjišťování předností) 

 Co ti jde těžko? (zjišťování problémů a obtíží) 

 Co nevíš? Čemu nerozumíš? (zjišťování překážek v učení) 

 V čem potřebuješ pomoc? (zjišťování potřeby pomoci) 
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 Za jakého žáka se pokládáš? (zjišťování sebevědomí) 
Pro hodnotící reflexi si učitel vyhradí dostatek času, pravidelně vytváří prostor pro společné zamýšlení a rozhovory s dětmi o jejich učení, úspěších, 
problémech, dalších krocích, apod. (třídnické hodiny, společné akce apod.). 

 
Žák se prostřednictvím učitelova hodnocení postupně učí, jaké jsou meze a perspektivy jeho výkonu, sféry jeho úspěchů a úspěšného uplatnění. 

Vyučující vytváří vhodné prostředí a příležitosti, aby žák mohl poučeně a objektivně hodnotit sebe a svoji práci. Oba názory jsou průběžně konfrontovány. 
Učitel a žák na konci klasifikačního období společně hodnotí průběh výkonů žáka tak, aby se shodli na výsledné známce. Autonomní hodnocení se nesmí stát 
prostředkem nátlaku na učitele. Cílem je ideální shoda obou hodnocení tak, aby byla pro žáka motivační do dalšího období. 
 

7.1.7. Slovní hodnocení 
 

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka ve 
škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělávání žáka , které dosáhl zejména 
ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a 
osobním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístup ke 
vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje tak zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet 
případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. 
O použití slovního hodnocení rozhodne ředitel školy na základě žádosti rodičů. 
Termín podání žádosti rodičů o slovní hodnocení pro daný školní rok je do 30. 9. U dětí vyšetřených v průběhu roku nejpozději 30 dnů po vyšetření v PPP. 
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. 
Kritéria a oblasti slovního hodnocení: 
Ovládnutí učiva 
1 – výborný ovládá bezpečně 
2 – chvalitebný ovládá 
3 – dobrý v podstatě ovládá 
4 – dostatečný ovládá se značnými mezerami 
5 – nedostatečný neovládá 
Myšlení 
1 – výborný je 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 
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5 – nedostatečný nedokáže se samostatně vyjádřit, odpovídá nesprávně i 
na návodné otázky 
Celková aplikace vědomostí 
1 – výborný spolehlivě a uvědoměle užívá vědomostí a 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 je aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 
2 – chvalitebný učí se svědomitě 
3 – dobrý k učení a práci nepotřebuje větší podněty 
4 – dostatečný projevuje 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 pouze ojediněle. Žák je 
přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. 
2 – uspokojivé Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům 
slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy dopouští 
dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. 
3 – neuspokojivé Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných provinění nebo přestupků proti 
školnímu řádu, 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. 

 
7.1.8. Komisionální přezkoušení 

 
Komisi pro komisionální přezkoušení (dále jen "přezkoušení") jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, 

jmenuje komisi krajský úřad. 
 
  Komise je tříčlenná a tvoří ji: 

a)  předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jí pověřený učitel, nebo v případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem 
jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy, 

b)  zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu, 
c)  přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní 

vzdělávání. 
Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se 

vyjádří slovním hodnocením podle § 15 odst. 2 nebo stupněm prospěchu podle § 15 odst. 3. 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. 
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O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. 
  Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu 

přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení. 
Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem. 
Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. 
 

7.1.9. Opravná zkouška 
 

Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy doposud neopakovali ročník, kteří  na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze 
dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají  opravné zkoušky. 

Žák koná opravné zkoušky nejpozději v posledním týdnu hlavních prázdnin. Termín stanoví ředitel školy. Nemůže-li se žák z vážných důvodů dostavit 
k opravným zkouškám, umožní mu ředitelka školy vykonání opravných zkoušek nejpozději do 15. září: do té doby navštěvuje podmíněně nejbližší vyšší 
ročník. Žák může v jednom dnu skládat pouze jednu opravnou zkoušku. 

 Nedostaví-li se žák k opravným zkouškám ve stanoveném termínu bez odůvodněné omluvy, klasifikuje se v předmětu, z něhož měl vykonat opravnou 
zkoušku, stupněm nedostatečný. 

Opravné zkoušky jsou zkoušky komisionální. 
Komisi pro opravnou zkoušku jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. 

Pro složení komise a její činnost platí obdobně ustanovení bodu 7.1.8. 
 

7.1.10. Přezkoušení 
 
      Má-li zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých předmětech na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří dnů ode dne, 
kdy bylo žákovi vydáno vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení. Je-li vyučujícím daného předmětu ředitel školy, může zástupce žáka 
požádat o komisionální přezkoušení příslušného školního inspektora. V takovém případě jmenuje komisi školní inspektor. Přezkoušení provede komise do 
deseti dnů. Výsledek přezkoušení je konečný, další přezkoušení žáka je nepřípustné. 
 

7.1.11. Dodatečná zkouška 
 
 Dodatečnou zkoušku koná žák: 
- který nemohl být klasifikován pro závažné objektivní příčiny na konci prvního pololetí. Termín dodatečné zkoušky určí ředitel školy tak, aby klasifikace 

mohla být provedena nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí, ve výjimečných případech do konce klasifikačního období za druhé 
pololetí. 

- který nemohl být klasifikován pro závažné objektivní příčiny na konci druhého pololetí. Termín dodatečné zkoušky určí ředitel školy tak, aby klasifikace 
mohla být provedena do 31. srpna příslušného školního roku, nejpozději do 15. října. Do té doby žák navštěvuje podmíněně vyšší ročník. Žák, který 
z vážných důvodů nemohl být klasifikován ani do 15. října, opakuje ročník. 

- Který podle posouzení vyučujícího nemá v daném předmětu dostatečný počet známek ve srovnání s ostatními žáky třídy z důvodu vysoké absence. O 
dodatečné zkoušce rozhoduje pedagogická rada na návrh vyučujícího daného předmětu. 
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 7.1.12. Postup do dalšího ročníku 
 

Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených vzdělávacím programem 
s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn. 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.  

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, tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho zákonného zástupce povolit opakování 
ročníku pouze ze závažných zdravotních důvodů. 

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. 

 

7.1.13. Hodnocení chování 
 
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 

 
Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní 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. 

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 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 
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. 

 

7.1.14. Výchovná opatření 
 

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

pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci. 
  Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit: 

a) napomenutí třídního učitele - uděluje třídní učitel jako upozornění na častější drobnější přestupky proti školnímu řádu nebo za ojedinělý méně 
závažný přestupek. 

b) důtku třídního učitele - uděluje třídní učitel za závažnější přestupky proti školnímu řádu nebo v případě, kdy napomenutí třídního učitele nesplnilo 
účel a pokračují dále přestupky, za které bylo napomenutí uděleno. 

c) důtku ředitele školy - uložena je po projednání v pedagogické radě, a to buď za závažný přestupek proti školnímu řádu, nebo za pokračování i méně 
závažných přestupků, za které bylo již dříve uděleno napomenutí nebo důtka třídního učitele. 

Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění a ukládání napomenutí a důtek jsou součástí školního řádu a jsou také uvedena v kázeňském řádu, 
který je přílohou školního řádu. 

Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické 
radě. 

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. 

Udělení pochvaly a jiného ocenění 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. 

  Za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně. 
 

7.1.15. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 

  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. 

Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření nezbytných podmínek při vzdělávání i klasifikaci a hodnocení.  
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.    

  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. 

 
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. 
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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. 

  Klasifikace byla provázena hodnocením, to znamená vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a 
nedostatky překonávat.   

Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči a jejich souhlasný či nesouhlasný názor je respektován. 
Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka. 

  V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka a tím na podporu jeho poznávací motivace k učení namísto jednostranného 
zdůrazňování chyb.   

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. 

 

 7.1.16. Hodnocení nadaných dětí, žáků a studentů 
 

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. 

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. 

    

8. Vlastní hodnocení školy 
 
 Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy jsou: 

a) podmínky ke vzdělávání, 
b) průběh vzdělávání, 
c) podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání, 
d) výsledky vzdělávání žáků a studentů, 
e) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 
f) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům 

1. K vlastnímu hodnocení školy je jako nástroje využíváno komplexní evaluační analýzy. Její součástí jsou i dotazníky pro rodiče, žáky a učitele. Nástroje 
jsou interní. 

2. Zástupce ředitele školy zpracovává svůj vlastní plán hospitační činnosti. V ostatních autoevaluačních činnostech se řídí tímto plánem. 

3. K hospitační činnosti v ZŠ jsou využívány záznamové formuláře.  

4. Všechny písemné výstupy autoevaluační činnosti se stávají podkladem pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy. 
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Cíl Indikátory Nástroj hodnocení Zodpovídá Četnost 

Úroveň pedagogického 
procesu 

Průběh pedagogického 
procesu, příprava na výuku 

Hospitace, pohospitační 
rozhovor, kontroly sešitů 

ŘŠ, ZŘŠ Dle plánu hospitační činnosti 

Vzdělávání pedagogů Vedení přehledů o 
vzdělávání pracovníků 

ZŘŠ každoročně 

Výsledky v soutěžích  Vedení přehledů o soutěžích příslušní učitelé každoročně 

Tematické plány Zpracování tematických 
plánů 

Příslušní učitelé 1x ročně (září) 

Školní vzdělávací program Zpracované výstupy, osnovy, 
charakteristiky předmětů 

ŘŠ, koordinátor ŠVP 1x ročně 

Úspěšnost žáků v přijímacím 
řízení 

Přehledy o rozmisťování 
žáků 

VP každoročně 

Úroveň vedení dokumentace Kontroly dokumentace ZŘŠ 4x do roka 

Výsledky srovnávacích testů  Srovnávací testy  ZŘŠ, TU Každoročně 5. a 9. ročník 

Výsledky čtvrtletních 
písemných prací 
v matematice a českém 
jazyku 
 

Připravené písemné práce 
z matematiky a českého 
jazyka 

Příslušní vyučující 
Příslušní vyučující 

Každoročně 

Výchovné problémy Neomluvená absence Vedení přehledů TU Každoročně – vyhodnocení 
4x do roka (čtvrtletí) 

Šikana – prevence Dotazník PP Aktuálně dle situace 

Kouření – prevence Dotazník PP Aktuálně dle situace 

Drogy - prevence Dotazník PP Aktuálně dle situace 

Alkohol - prevence Dotazník PP Aktuálně dle situace 

Minimální preventivní 
program 

Výroční zpráva o činnosti 
školy 

PP + VP, ŘŠ Každoročně 

Postoje ke škole Postoj rodičů ke škole Dotazník  TU Každoročně 

Postoj žáků ke škole Dotazník  TU Každoročně 

Úspěšnost jednotlivých akcí Stupeň hodnocení 
jednotlivými pedagogy 

Slovní zhodnocení, 
doporučení 

Pracovník zodpovědný za 
provedení akce 

Bezprostředně po ukončení 
akce 

Zhodnocení práce školy ve 
školním roce 

Úroveň pedagogického 
procesu 

Výroční zpráva o činnosti 
školy 

ŘŠ Každoročně 

Hospodaření Výroční zpráva o činnosti 
školy 

ŘŠ Každoročně 

Čtvrtletní rozbory Hlavní účetní, PaM 4x ročně 

Demografický vývoj, zájem o 
školu 

Žáci nastupující do 1. ročníku Seznamy žáků, přihlášky, 
přehledy přihlášených žáků 

ZŘŠ  Každoročně 
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Public relations Články v tisku, kalendář, 
Novinky 

Výroční zpráva o činnosti 
školy - přehled 

ŘŠ Každoročně 

Interaktivita webové 
komunikace 

www stránky školy ŘŠ, ZŘŠ Průběžně 

Veřejné akce – soutěže, 
besídky 

Programy, pozvánky, ústní 
hodnotící zprávy 

ŘŠ, ZŘŠ Bezprostředně po ukončení 

SWOT analýza Silné a slabé stránky školy, 
příležitosti, rizika 

Přehledy, dotazníky ŘŠ, ZŘŠ 1x za 4 roky 

Kontroly BOZP, PO. Revize. Technický stav, předpisy, 
dokumentace 

Revizní zprávy. Zprávy o 
provedených prověrkách a 
kontrolách. 

ŘŠ 
 

Revize podle plánu. 

 
 

9. Vzdělávací program školní družiny 
 

9.1. Charakteristika školní družiny 
 

Školní družina je zřízena jako součást základní školy. Ve dnech školního vyučování tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. 
Školní družina není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. 
Hlavním cílem školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky. Žáci si zde upevňují 

základní hygienické návyky, společenské chování, sebeobslužné činnosti, rozvíjejí své kolektivní chování a dovednosti v oblasti výtvarné, hudební a tělesné. 
 

9.1.1. Popis materiálních podmínek 
 

Školní družina má k dispozici 3 oddělení. 
Oddělení jsou vybavena nábytkem, pomůckami, stolními hrami, časopisy, knihami, sportovním náčiním, které se v průběhu školního roku obměňují a 

doplňují. 
Pro poslechové činnosti používáme CD přehrávače. 
Na rekreační činnosti využívá školní družina tělocvičny, školní hřiště a dětské hřiště těsně přiléhající ke škole. 
Pedagogičtí pracovníci sledují další možnosti doplňování a zlepšování materiálních podmínek. 
 

9.1.2. Personální podmínky 
 

Počet vychovatelek odpovídá počtu otevřených oddělení v daném školním roce. 
Vychovatelky mají zájem o svůj odborný růst, soustavně se dále vzdělávají. Chovají se a jednají profesionálním způsobem – v souladu se 

společenskými pravidly, pedagogickými a metodickými zásadami výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině. 
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9.1.3. Přijímání žáků 
 

Žáky 1. tříd přihlašují do družiny rodiče při zápisu do školy. Pokračování docházky stvrzují rodiče písemně na konci stávajícího školního roku na rok 
následující. Do družiny může být žák přihlášen během celého školního roku. O přijetí žáka rozhoduje ředitel školy. Při nástupu žáka do družiny vyplní rodiče 
zápisní lístek, na kterém uvedou informace o žákovi důležité pro vychovatelku (např. rozsah docházky a způsob odchodu žáka z družiny). 

Na písemnou žádost rodičů o vyřazení žáka může žák ukončit docházku během celého školního roku. 
Školní družina je určena žákům 1.- 5. ročníku základní školy, dělí se na oddělení. Kapacita školní družiny je 125 míst. Přednostně uspokojujeme žáky 

1.- 3. ročníků. Jen zřídka jsou oddělení školní družiny sestavována z dětí jednoho ročníku či třídy. Obměna dětí v odděleních je denně velmi výrazná, žáci 
odcházejí do zájmových útvarů či za jinými aktivitami vázanými k mimoškolní činnosti. 

Provozní doba školní družiny je od 6.30 do 16.30 hodin. Ranní družina probíhá od 6.30 do 7.40 hodin v budově 1. stupně základní školy. Pokud žáci 
mají vyučování od 8.45 hodin, prodlužuje se činnost ranní družiny až do této doby. 

Odpolední provozní doba trvá od 11.40 do 17.30 hodin. Žáci do družiny přicházejí po skončení vyučování pod vedením vychovatelek. 
Podle předpisu stanoveného ředitelem školy se vybírá měsíční poplatek za každé přihlášené dítě. 
 

9.1.4. Režim dne 
 

Režim dne je společný pro všechna oddělení. Je stanovený s ohledem na psychohygienické podmínky. Jeho uspořádání dává možnost reagovat na 
individuální potřeby aktivity i odpočinku u jednotlivých žáků. Také umožňuje organizaci činností v průběhu dne pružně přizpůsobit potřebám žáků a aktuální 
situaci, reaguje i na neplánované situace v družině. 

Poměr řízených a spontánních činností je vyvážený. 
Žáci jsou podněcováni k vlastní aktivitě. Tyto aktivity probíhají formou individuální, skupinové nebo frontální činnosti. Využívají i způsob práce ve 

dvojicích. 
Pobýváme co nejdelší čas venku 
V ranní družině jsou zařazovány klidné a nenáročné činnosti odpočinkového zaměření, které probíhají spíše individuální formou. Žáci mohou do 

družiny docházet během celého ranního provozu. 
Po vyučování dochází k velkému poklesu výkonnosti. Žáci využívají spíše spontánní individuální či skupinové aktivity. Doba a způsob odpočinku se 

řídí potřebami žáků. Po odpočinku navazují zájmové činnosti různého zaměření. Činnosti zaměřené na pohybovou rekreaci se snažíme provádět venku nebo 
v tělocvičně. Pokud žáci mají delší vyučování či odpolední vyučování, zařazujeme toho dne pouze činnosti odpočinkové a rekreační, nebo činnosti, které lze 
provádět mimo budovu školy. 

 

9.1.5. Denní skladba činností 
 

- po ukončení vyučování – hygiena, oběd (probíhá ve školní jídelně) 
- odpočinkové činnosti – jsou to klidové aktivity spontánních či nabízených činností na odstranění únavy a regeneraci duševních a fyzických sil; žáci 

sami volí k těmto činnostem optimální polohu 
- zájmové činnosti – umožňují žákům seberealizaci, poznávání a rozvoj dovedností; dominující je vlastní aktivita žáků, která jim přináší radost a 

uspokojení; činnosti probíhající ve skupinách či individuálně, organizovaně či spontánně 
- rekreační činnosti – slouží k regeneraci sil; zařazujeme do nich náročnější pohybové, sportovní, turistické nebo manuální prvky 
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- svačina, pitný režim - zajišťují rodiče 
Pobyt žáků v družině provází řada režimových momentů – přechody, převlékání, sebeobslužné činnosti. Snažíme se, aby probíhaly s co nejmenším 

úsilím, bez stresů a žáci je vykonávali automaticky. 

 

9.2. Výchovně vzdělávací činnost školní družiny 
 

9.2.1. Specifičnost školní družiny 
 

Program družiny koncipovaný do obecných témat umožňuje, aby vychovatelka s žáky plánovala a realizovala takové činnosti, které žáky zaujmou, 
naplňují jejich přání a potřeby. Nabídkou alternativních aktivit se snažíme respektovat specifické požadavky pedagogického ovlivňování volného času.   

Při přípravě výchovně vzdělávacího programu v jednotlivých odděleních se snažíme zvážit všechny souvislosti, vzájemné vztahy, vývoj, možné změny 
v plánovaných aktivitách. Při výběru činností se řídíme věkem a stupněm rozvoje žáků, jejich potřebami, zájmem a cílem výchovy. Dbáme na kvalitu 
psychohygienických podmínek, dodržujeme pedagogické zásady, metodické postupy a tvůrčím způsobem uplatňujeme moderní metody a formy práce. 

Žáci se v družině vzdělávají především na základě vlastních prožitých zkušeností. Činností si prohlubují a rozvíjejí poznatky a dovednosti získané při 
vyučování. Dáváme žákům dostatek prostoru pro spontánní aktivity. Snažíme se podněcovat radost z učení, touhu poznat nové, získávat zkušenosti, ovládat 
další dovednosti a tak přispívat k rozvoji osobnosti žáka. 

Vzhledem k estetickému zaměření školy (tanec, výtvarná výchova, hudební výchova) spolupracuje školní družina s vyučujícími velmi úzce. Zajišťuje 
přechody dětí na spol. akce (tanec, sbor, atd.). Využívá schopností takto zaměřených dětí k obohacení společenského života ostatních dětí ŠD (různé ukázky 
z vystoupení). 

 

9.2.2. Zásady pedagogického působení vychovatelky 
 

- usilujeme o rozvoj osobnosti každého žáka s ohledem na jeho nadání, potřeby, zájmy a schopnosti 
- pozitivně motivujeme k dobrovolnému přijetí činnosti, ctíme možnost svobodné volby 
- podporujeme iniciativu žáků, nápaditost, kreativitu a samostatnost, dáváme možnost spoluúčasti na volbě, tvorbě i hodnocení programu 
- pozitivně hodnotíme snahu žáka a výsledek jeho činnosti s ohledem na jeho možnosti a předpoklady, povzbuzujeme tvořivost a vlastní fantazii, 

posilujeme sebevědomí 
- zařazujeme činnosti, které přispívají k odstranění únavy, regeneraci duševních i fyzických sil, respektují individuální zájmy a potřeby žáků 
- posilujeme rozvoj pohybových schopností a zdokonalujeme pohybové dovednosti 
- předkládáme nové podněty, které žáka obohacují, neopakujeme stejné činnosti a formy z vyučování ve stejný den 

Cílem výchovně vzdělávací činnosti je vést žáka k přeměřené fyzické, psychické i sociální samostatnosti, rozvíjet základy pro jeho další rozvoj a učení, 
zdravé sebevědomí, sebejistotu, základy pro schopnost jednat v duchu lidských a estetických hodnot a vést žáka k používání otevřené komunikace a 
spolupráce. 
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9.2.3. Obsah výchovně vzdělávací činnosti  
 

Obsah výchovně vzdělávací činnosti je zpracován jako nabídka činností, ze které si vychovatelky vybírají podněty pro vlastní realizační plány a dílčí 
cíle, kterými plní hlavní cíle vycházející z kompetencí školního vzdělávacího programu. Vychovatelky mají dostatek prostoru k tvořivé práci, mohou ji volně 
přizpůsobovat v rámci svých oddělení konkrétním žákům a upravovat jej v souladu s jejich dosavadní poznatkovou zkušeností i s jejich aktuálními zájmy. 

Program školní družiny navazuje na rozvoj klíčových kompetencí a výstupů v jednotlivých vzdělávacích oblastech, které ve spolupráci s činností ve 
školní družině pomáhají naplňovat výchovně vzdělávací strategie (VVS). 
Oblast Člověk a jeho svět 

1. Místo, kde žijeme 
Cíl: poznávání nejbližšího okolí 
       organizace života v rodině, ve škole, ve společnosti 
VVS: vycházky, tematické malování, besedy, povídání, regionální pohádky či pověsti, místní tradice, dopravní výchova               
2. Lidé kolem nás 
Cíl: osvojování si zásad vhodného chování  
       jednání mezi lidmi           
       význam a podstata tolerance, empatie, vzájemné úcty 
       poznávání, jak se lidé sdružují 

seznámení se se základními právy a povinnostmi  
 VVS: osvojování a dodržování základů společenského chování (pozdravení, kultivace osobnosti, komunikace slovní, mimoslovní, umění naslouchat, 

stolování, tolerance ve skupině) 
          vytváření kladného vztahu ke spolužákům, radosti ze spolupráce 
3. Lidé a čas 
Cíl: budování správného režimu dne a jeho dodržování 
       úcta k druhým 
       smysluplné a efektivní využívání volného času 
VVS : dodržování programu školní družiny, jeho příprava, realizace, týmová práce, 
                práce ve skupinách, hry a soutěže 
4. Rozmanitosti přírody 
Cíl: seznámení se s proměnlivostí a rozmanitostí přírody živé a neživé 
VVS: tematické vycházky, pobyty v přírodě, pozorování změn a následné výtvarné                             
               ztvárnění 
          sběr přírodnin, výstavky 
          péče o pokojové rostliny 
          didaktické hry, práce s knihou   
          ekologická výchova 
5. Člověk a jeho zdraví 
Cíl: poznání sebe sama, ponaučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci, 
               odpovědnosti za své zdraví 
VVS: beseda, nácvik jednoduchého ošetření poranění, vyhledání pomoci 
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          hra s telefonem s nácvikem telefonického volání na tísňové linky 
          tělovýchovné aktivity, pobyty venku, otužování 
 

9.3. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami 
 

Žákům se speciálně vzdělávacími potřebami je při jejich začlenění do volnočasových aktivit věnována zvláštní pozornost podle stupně a charakteru 
jejich znevýhodnění. 

 

9.4. Psychosociální podmínky 
 

Snažíme se vytvářet takové prostředí, aby se děti cítily spokojené, bezpečné, jisté.  
Máme vytvořená pravidla, která platí pro všechny účastníky družiny. Každé dítě má stejná práva, možnosti, povinnosti. Nabídka alternativních aktivit 

je dobrovolná. Do plánování, realizace i hodnocení činností jsou žáci aktivně zapojováni. Snažíme se, aby každý žák mohl uplatnit své specifické vlohy a 
schopnosti, být tak v některých z nabízených činností úspěšný. 

Žáci nejsou přetěžováni, dostávají srozumitelné pokyny. Při práci v nich rozvíjíme citlivost pro vzájemnou pomoc a toleranci ve vztahu k ostatním, 
ohleduplnost, zdvořilost, solidaritu. Podporujeme důvěru žáka v sebe sama, preferujeme pozitivní hodnocení. 

Žáci jsou v průběhu školního roku seznamováni s možnými riziky pohybu v určitém prostředí, s možnými následky různých činností, se správnými 
způsoby používání nástrojů a jsou poučováni o zásadách správného chování nejen ve škole, na veřejnosti, na komunikacích, ale i v době prázdnin, při 
různém ročním období, při sportování. Jsou opakovaně seznamováni se zásadami chování při úrazu a v případě požáru. 

 

9.5. Směřování školní družiny 
 

Snažíme se společně s žáky vytvářet hranice správného chování. Snažíme se žáky oceňovat, dáváme jim prostor pro jejich názor a řešení ve věcech, 
které se jich týkají. Nehodnotíme osobnost žáka, ale jeho výkon. 

Nezbytnou podmínkou úspěšné výchovy je nejen láska, ale také respektování osobnosti dítěte. 
Cílem naší práce je, aby z dětí vyrostli šťastní, úspěšní a tvořiví lidé se smyslem pro zodpovědnost, kteří budou schopni zvládat běžné i náročné 

situace. 
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10. Použité zkratky: 
 
Seznam použitých zkratek: 
OSV – Osobnostní a sociální výchova 
VDO – Výchova demokratického občana 
EGS – Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
MKV – Multikulturní výchova  
EV – Environmentální výchova  
MV – Mediální výchova 
ČJL – Český jazyk a literatura 
M – Matematika 
AJ – Anglický jazyk 
NJ – Německý jazyk 
INF - Informatika 
VZ – Výchova ke zdraví 
VV - Výtvarná výchova 
HV – Hudební výchova 
Fy – Fyzika 
Ch – Chemie 
D – Dějepis 
Z – Zeměpis 
PP – Přírodopis 
Pr – Prvouka 
Př – Přírodověda 
Vl – Vlastivěda 
Pč – Pracovní činnosti 
LaU – Literatura a umění 
TU – Třídní učitel 
ZRS – Zástupce ředitele školy 
RS – Ředitel školy 
 


