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2. Charakteristika školy 
 

Úplnost a velikost školy 

           

Jsme úplnou školou pavilónového typu pro 1. až 9. ročník. Jsme spádovou školou pro městskou část Havířov – Podlesí, odkud také přichází do 

školy největší počet žáků. Škola vzdělává přibližně 400 žáků, průměrná naplněnost tříd je asi 22 žáků. Výuka probíhá obvykle ve dvou paralelních 

třídách.  

 

2. 2 Vybavení školy 

 

V jednotlivých pavilonech školy je celkem 33 učeben, z toho 9 odborných a 3 pro méně než 20 žáků. Součástí školy je pavilón pro výuku tělesné 

výchovy a samostatná budova, v níž je umístěna školní jídelna, výdejna stravy a učebny školní družiny. Ve škole jsou vybudovány bezbariérové 

vstupy do pavilónů a tělocvičny, dále výstup na školní hřiště a ve spojovací chodbě jsou instalovány dvě bezbariérové plošiny. Uprostřed objektu 

školy se nachází nádvoří s lavičkami a prostorem určeným k odpočinku a relaxaci žáků o přestávkách. Pro školní výuku využíváme poměrně 

rozsáhlý školní pozemek a menší ovocný sad. Žáci i dospělí zaměstnanci školy mohou rovněž využít školní bufet. 

 

V roce 2015 proběhla rekonstrukce školy, při níž byla vyměněna okna, všechny pavilony byly zatepleny a omítnuty. 

 

Škola má světlé, prosklené a čisté prostory, o jejichž estetický vzhled se starají jak učitelé, tak žáci.  Prostory pro výuku jsou dostatečné. Kmenové 

třídy jsou doplněny odbornými učebnami F, CH, PŘ, HV, 2 učebnami AJ, 3 učebnami PC, dílnami a cvičnou kuchyňkou. Škola má kvalitní 

hygienické zázemí ve všech pavilónech i pro imobilní žáky. O přestávkách mohou žáci využívat nádvoří školy nebo prostoru na chodbách.  

 

K pohybovým aktivitám ve výuce i v rámci školních sportovních soutěží a akcí žáci využívají renovovanou tělocvičnu, baletní sálek, moderní 

sportovní hřiště, běžeckou dráhu a travnatou plochu v okolí hřiště.  

   

Vyučující mají přístup na internet, k jejich dispozici je rovněž kopírka. Všechny učebny jsou vybaveny diaprojektory a v učebnách PC a učebnách 

1. stupně jsou nainstalovány interaktivní tabule. Ve škole je k dispozici rovněž žákovská a učitelská knihovna. Materiální vybavení školy je na 

dobré úrovni, pravidelně ho obnovujeme a doplňujeme. V roce 2015 byla rekonstruována odborná učebna chemie včetně kabinetu. 

 

Naše škola se zaměřuje na pohybovou výchovu se specializací na aerobik v rámci nepovinného předmětu a zájmových kroužků. Do této výuky 

jsou zařazeni žáci od prvního do devátého ročníku, a to nejenom pohybově nadaní, ale všichni ti, kteří mají zájem věnovat se této činnosti. Svá 

vystoupení žáci předvádějí spolužákům, svým rodičům a příbuzným a při celé řadě akcí města nebo regionu. Tím úspěšně prezentují školu na 

veřejnosti.  

 

 

  



2.3 Charakteristika pedagogického sboru      

 

Členové pedagogického sboru jsou plně kvalifikovaní. Výchovný poradce absolvoval dvouleté semestrální studium pro VP na PF Ostrava. 

Velkou pozornost věnujeme žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními. Na škole pracují 3 pedagogické asistentky a speciální pedagog. 

Vyučující zároveň spolupracují se SPC, PPP, SPOD. Téměř všichni vyučující absolvovali v rámci DVPP semináře zaměřené na práci s žáky 

vyžadujícími podpůrná opatření, spolupracují s VP školy, se žáky pracují podle individuálně vzdělávacích plánů, častěji spolupracují s rodiči. 

Speciální pedagog se těmto dětem věnuje rovněž v hodinách individuální výuky. 

Ve škole je zřízeno Školní poradenské pracoviště, které poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům 

a pedagogům. K hlavním cílům patří rozšíření oblasti primární prevence a zkvalitnění péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními. V týmu 

pracuje výchovný poradce, speciální pedagog a školní metodik prevence. 

V posledním období absolvovali učitelé kurzy zdravotní přípravy. 

Ve školní družině jsou otevřena tři oddělení pro žáky 1. stupně. 

 

Dlouhodobé projekty 

 

Několik let plní žáci školy spolu s vyučujícími projekty zaměřené na volnočasové aktivity žáků a prevenci negativních jevů. Jsme zapojeni do 

plnění úkolů podle plánu EVVO – Environmentální výchova, vzdělání a osvěta a do plnění úkolů Minimálního preventivního programu. 

Vyučující zapojují děti do dlouhodobých projektů s různými tématy, která jsou pravidelně aktualizována. 

Každoročně připravujeme lyžařský kurz pro žáky 7. tříd, třídní učitelé jezdí se žáky na školní výlety a absolvují řadu exkurzí. Jsme zapojeni do 

projektů spolufinancovaných EU. 

 

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 

 

Spolupráce s rodiči žáků je na dobré úrovni. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícími. Několikrát ročně podávají 

učitelé informace o prospěchu a chování na třídních schůzkách. Rodiče se účastní některých akcí školy – pohybová vystoupení žáků v tělocvičně 

školy, maškarní karneval ve školní družině, pomoc při školních výletech a exkurzích, pomoc v rámci činnosti zájmových kroužků. O činnosti školy 

jsou rodiče informováni rovněž prostřednictvím školního časopisu Karolínka a webových stránek školy. 

Při škole pracuje SRPŠ, které pomáhá škole především finančně a organizačně při přípravě některých akcí. 

Škola úzce spolupracuje se zřizovatelem, s Dětským domovem Sluníčko, s Městskou knihovnou v Havířově a Policií ČR při organizování besed 

pro žáky, s Městským kulturním střediskem a ostatními školami. 

 

 

 

 

 



Charakteristika ŠVP 

 
Program vzdělávání naší školy je orientován na potřeby žáka, motivuje a podporuje žáky k aktivnímu učení. Veškeré dění na škole směřujeme ke 

zkvalitnění vzdělávacího a výchovného procesu.  

 

Hlavní cíle základního vzdělávání     
 umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 

 podněcovat je k logickému uvažování a k řešení problémů 

 rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat s ostatními a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých, vést žáky k toleranci  

 a ohleduplnosti  

 vytvářet u žáků potřebu pozitivního jednání, naučit je vnímavosti a kladným vztahům k lidem a životnímu prostředí 

 učit žáky dbát o své fyzické, duševní a sociální zdraví, aktivně ho rozvíjet 

 pomáhat žákům rozvíjet své schopnosti a reálné možnosti při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci 

 

Vzdělávací priority školy 

 poskytovat základní vzdělání zaměřené na pozitivní vztah k učení 

 rozvíjet schopnosti pohybově nadaných žáků – pokračovat v tradici výuky gymnastiky a pohybové výchovy 

 pomoci handicapovaným žákům jejich zařazením do běžných třídních kolektivů a individuálním přístupem ve výuce 

 podporovat rozvoj mimoškolních sportovních i nesportovních aktivit žáků, naplňovat těmito aktivitami jejich volný čas 

 rozvíjet komunikační dovednosti žáků - v mateřském jazyce 

                                                                        - v cizím jazyce 

                                                                        - v informačních a komunikačních technologiích 

                                                                        - v občanských a sociálních vztazích 

 

Strategie školy při tvorbě ŠVP  spočívá: 

 

a) v provedené analýze vzdělávacích potřeb žáků, požadavků rodičů, vzdělávacích možností  

     školy (prostorové, materiální, personální) 

 

b) ve stanovení reálných vzdělávacích priorit školy (konkrétní skladba vyučovacích předmětů, jejich časové dotace a obsahu učebních osnov  

     a jasná formulace výstupů jednotlivých vzdělávacích oborů – soulad s RVP) 

 

c) využití silných stránek školy 

 

 



Zabezpečení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
Při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami využíváme vyrovnávacích a podpůrných opatření. Na základě pedagogických metod, 

které odpovídají vzdělávacím potřebám žáků, poskytujeme individuální podporu v rámci výuky a přípravy na výuku. Využíváme poradenských 

služeb školy a školských poradenských zařízení, IVP a služeb asistenta pedagoga. Tato opatření poskytujeme na základě pedagogického posouzení 

vzdělávacích potřeb žáka a konzultace se školským poradenským zařízením.  

 

Úpravu průběhu vzdělávání žáka provádíme na základě podpůrných opatření, jejichž cílem je vyrovnat podmínky ke vzdělávání žáka, které mohou 

být ovlivněny problémy nebo závažnými obtížemi způsobenými nepřipraveností žáka na školu, odlišnými životními podmínkami, nepříznivým 

zdravotním stavem apod.  

 

V případě, že při zvládání obtíží postačují pedagogické postupy, zvolíme 1. stupeň podpůrných opatření, která sestaví třídní učitel, popřípadě za 

pomoci výchovného poradce a speciálního pedagoga. Jestliže je k úpravě postupů vzdělávání potřeba domluvy více pedagogů, pak vytváříme Plán 

pedagogické podpory.  

Pokud zvolené úpravy nepovedou ani po 3 měsících k očekávané změně, vyšleme zákonného zástupce se žákem do školského poradenského 

zařízení. Po vyšetření žáka škola obdrží Doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, která budou obsahovat nutná 

podpůrná opatření 2. – 5. stupně. Tato opatření budeme poskytovat s informovaným souhlasem zákonného zástupce, v případě potřeby 

zpracováváme IVP (nejpozději 1 měsíc po zjištění speciálních vzdělávacích potřeb). IVP je součástí dokumentace žáka. 

 

Pedagogové efektivitu navržených a poskytovaných PO pravidelně vyhodnocují. 

 

 

 

Specifikace provádění podpůrných opatření:  

 

Metody výuky:  

 Respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků 

 Častější kontrola a poskytování zpětné vazby žákovi 

 Logická provázanost a smysluplnost obsahu vzdělávání 

 Respektování pracovního tempa 

 

Organizace výuky: 

 Střídání forem a činností 

 Využívání skupinové výuky 

 Přechod k systému kooperativní výuky 

 

 



Speciálně pedagogická péče: 

Speciálně pedagogickou péči zajišťuje výchovný poradce školy ve spolupráci s třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky. 

Koordinuje sestavení individuálního vzdělávacího plánu. Zprostředkovává další odbornou péči a diagnostiku ve spolupráci s poradenským 

pracovištěm. Speciální pedagog podporuje rozvoj žáka, poskytuje poradenství rodičům a metodickou podporu učitelům. U žáků s potřebou 

individuální asistence ve výuce škola usiluje o zajištění pedagogického asistenta, který při naplňování IVP spolupracuje se speciálním pedagogem, 

třídním učitelem a s dalšími vyučujícími.   

 

 

 

Při spolupráci s SPC Karviná a Ostrava, Sociální služby města Havířova, Pedagogicko-psychologickou poradnou Havířov se řídíme jejich 

doporučeními, která jsou součástí pedagogické podpory žáka.  

Žákům, u kterých je to nezbytné, je zajištěn asistent pedagoga. Škola je vybavena bezbariérovým přístupem do většiny pavilónů, hygienickou 

místností a dalšími individuálními pomůckami, jako jsou speciální pracovní místa, místa pro odpočinek, počítače s příslušným vybavením  

a další individuální pomůcky do vyučování.   

 

 

Vzdělávání žáků mimořádně nadaných 

 

Zjišťování mimořádného nadání žáků provádí školské poradenské zařízení. V případě potřeby se žák vzdělává (s písemným souhlasem zákonných 

zástupců) podle IVP vycházejícího ze školního vzdělávacího programu školy a vypracovaného nejpozději do 3 měsíců od zjištění jeho 

mimořádného nadání. Tento vzdělávací plán může být během školního roku doplňován nebo upravován. 

Určený pedagogický pracovník sleduje průběh vzdělávání mimořádně nadaného žáka a spolu se školským poradenským zařízením poskytuje 

podporu žákovi i jeho zákonným zástupcům.  

Na základě komisionální zkoušky může ředitel školy přeřadit žáka do vyššího ročníku. 

 

Specifikace provádění podpůrných opatření:  

 Předčasný nástup dítěte ke školní docházce 

 Vzdělávání skupiny mimořádně nadaných žáků 

 Obohacování vzdělávacího obsahu 

 Zadávání specifických úkolů, projektů 

 Příprava na soutěže a účast na nich 

 

 

 

 

  



Klíčové kompetence 

 
Kompetence k učení: 
Na konci základního vzdělávání žák: 

 využívá vhodné naučené metody, strategie učení včetně mnemotechnických pomůcek a jiné pomocné techniky 

 pracuje s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami 

 poznává vlastní pokroky a uvědomuje si problémy, které mu brání v učení 

 používá základní pojmy z různých vzdělávacích oblasti 

 dokáže vyhledávat a využívat informace v praktickém životě 

 chápe obecně používané termíny, znaky a symboly 

 uvědomuje si význam vzdělání v kontextu s pracovním uplatněním 
 
Kompetence k řešení problémů: 
 Na konci základního vzdělávání žák: 

 vnímá problémové situace, rozpozná problémy a hledá nejvhodnější způsob řešení 

 řeší samostatně běžné životní situace a přiměřeně ke svým možnostem překonává životní překážky 

 přijímá důsledky svých rozhodnutí 

 nenechá se při řešení problému odradit nezdarem 

 popisuje problém a svěřit se s ním, při řešení složitějších problémů požádá o radu a řídí se jí 

 přivolává pomoc v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby 

 

Kompetence komunikativní: 
Na konci základního vzdělávání žák: 

 vyjadřuje se srozumitelně v ústním projevu a umí vést dialog 

 rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje 

 využívá tištěné informace k rozvoji vlastních vědomostí, rozumí běžně užívaným textům, záznamům a obrazovým materiálům 

 zvládá jednoduchou formu písemné komunikace 

 vyjadřuje své názory a postoje a umí vhodnou formou obhájit svůj názor 

 využívá pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky 

 využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní  spolupráci s ostatními lidmi 

 

 

Kompetence sociální a personální: 
Na konci základního vzdělávání žák: 

 posiluje své sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby 

 má povědomí o základních mravních hodnotách v rodině i ve společnosti 

 respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné práce 

 rozpoznává nevhodné a rizikové chování, uvědomuje si jeho možné důsledky 

 navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi a snaží se upevňovat dobré mezilidské vztahy 

 posiluje sociální chování a sebeovládání, je vnímavý k potřebám starých, nemocných a postižených lidí 

 uvědomuje si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání vlastní osoby 



Kompetence občanské: 
Na konci základního vzdělávání žák: 

 zná základní práva a povinnosti občanů, respektuje společenské normy a pravidla soužití 

 zvládá běžnou komunikaci s úřady 

 chápe nebezpečí rasismu a xenofobie 

 chrání své zdraví, uvědomuje si význam zdravého životního stylu, podílí se na ochraně životního prostředí 

 adekvátně se chová v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka podle pokynů kompetentních osob a uplatňuje osvojené dovednosti a 

postupy 

 

Kompetence pracovní: 
 Na konci základního vzdělávání žák: 

 zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy, rozšiřuje své komunikační schopnosti při kolektivní práci 

 má vytvořen pozitivní vztah k manuálním činnostem 

 dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany životního prostředí a společenských hodnot a uplatňuje je při pracovních činnostech 

 pracuje podle daného pracovního postupu, návodu, náčrtu a orientuje se v jednoduché technické dokumentaci 

 je schopen pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení 

 reálně posuzuje výsledek své práce i práce ostatních 

 má konkrétní představu o pracovních činnostech běžných profesí 

 využívá získané znalosti a zkušenosti a vytváří si představu o možnostech svého budoucího pracovního uplatnění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Průřezová témata  
 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 

 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 

 utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci 

 umožňuje získat základní sociální dovednosti pro řešení různých situací (např.konfliktů) 

 podporuje dovednosti a přináší vědomosti týkající se duševní hygieny 

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

 vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci 

 vede k akceptaci různých typů lidí, názorů, přístupů k řešení problémů 

 přispívá k uvědomování mravních rozměrů různých způsobů lidského chování 

 napomáhá primární prevenci sociálně patologických jevů a rizikového chování 

 

 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 

 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 schopnosti a dovednosti 

 prohlubuje empatii, schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování 

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

 vychovává k úctě k zákonu 

 rozvíjí disciplinovanost a sebekritiku 

 učí sebeúctě a sebedůvěře, samostatnosti a angažovanosti 

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

 rozvíjí a podporuje schopnost zaujetí vlastního stanoviska v pluralitě názorů 

 motivuje k ohleduplnosti a ochotě pomáhat zejména slabším 

 umožňuje posuzovat společenské jevy, procesy, události a problémy z různých úhlů pohledu 

 vede k respektování kulturních, etnických a jiných odlišností 

 vede k asertivnímu jednání a ke schopnosti kompromisu 

 

 

 

 

 

  



VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 

 rozvíjí a integruje základní vědomosti potřebné pro porozumění sociálním a kulturním odlišnostem mezi národy 

 rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu, nacházet společné znaky a odlišnosti 

 rozšiřuje a prohlubuje dovednosti potřebné pro orientaci v evropském prostředí, seberealizaci a řešení reálných situací v otevřeném evropském prostoru 

 vede k pochopení významu Evropské unie 

 vede k poznání a pochopení života a díla významných Evropanů a iniciuje zájem žáků o osobnostní vzory 

 učí hledání a nacházení společných evropských cest 

 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 

 

 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 

 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. 

 pomáhá žákům prostřednictvím informací vytvářet postoje tolerance a respektu k odlišným sociokulturním skupinám 

 napomáhá žákům uvědomit si vlastní identitu, být sám sebou, reflektovat vlastní sociokulturní zázemí 

 stimuluje, ovlivňuje a koriguje jednání a hodnotový systém žáků, učí je vnímat odlišnost jako příležitost k obohacení, nikoli jako zdroj konfliktu 

 pomáhá uvědomovat si neslučitelnost rasové (náboženské či jiné) intolerance a 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 

 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 souvislosti mezi lokálními a globálními problémy a vlastní odpovědností ve vztazích k prostředí 

 poskytuje znalosti, dovednosti a pěstuje návyky nezbytné pro každodenní žádoucí jednání občana vůči prostředí 

 ukazuje modelové příklady jednání, která jsou žádoucí i nežádoucí z hledisek životního prostředí a udržitelného rozvoje 

 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 

 

 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 

 přispívá ke schopnosti úspěšně a samostatně se zapojit do mediální komunikace 

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

 umožňuje získat představy o roli médií v klíčových společenských situacích a v demokratické společnosti 

 vytváří představu o roli médií v každodenním životě v regionu 

 rozvíjí komunikační schopnost, zvláště při veřejném vystupování 

 přispívá k využívání vlastních schopností v týmové práci 

 přispívá ke schopnosti přizpůsobit vlastní činnost potřebám a cílům týmu 

 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 společnosti (zejména o menšinách) i jednotlivci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Začlenění průřezových témat 
 
Jazyk a jazyková komunikace: 
 

MKV - lidské vztahy, multikulturalita, kulturní diference, princip sociálního smíru a solidarity, etnický původ 

 

OSV - poznávání lidí, komunikace, kooperace a kompetice, mezilidské vztahy, seberegulace, kreativita, rozvoj schopností poznávání, sebepoznání 

 

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

 

EGS - Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět, jsme Evropané 

 

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

 

MV - tvorba mediálního sdělení, stavba mediálních sdělení, tvorba mediálních sdělení, práce v realizačním týmu, kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 

 

Matematika a její aplikace 

 
OSV – rozvoj schopnosti poznávání, seberegulace a sebeorganizace, kreativita, řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 

EV – vztah člověka k prostředí, lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 

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

  

VDO – občan, občanská společnost a škola, formy participace občanů v politickém životě 

 

 

Informační a komunikační technologie 

 
MKV – multikulturalita 

 

OSV – kreativita, komunikace 

 

EV – lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 

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

 

VDO – občan, občanská společnost a stát, formy participace občanů v politickém životě 

 

MV – kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, tvorba mediálního sdělení 

 



Člověk a jeho svět 

 
MKV – kulturní diference, lidské vztahy, princip sociálního smíru a solidarity 

 

OSV – hodnoty, postoje, praktická etika, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, mezilidské vztahy, sebepoznání, sebepojetí, seberegulace, komunikace 

 

EV – ekosystémy, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí 

 

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

VDO – občan, občanská společnost a škola, formy participace občanů v politickém životě, principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

 

MV – lidské vztahy, multikulturalita, kulturní diference 

 

Člověk a společnost 

 
MKV – kulturní diference, lidské vztahy, multikulturalita, princip sociálního smíru a solidarity 

 

OSV – rozvoj schopnosti poznávání, hodnoty, postoje, praktická etika, poznávání lidí 

 

EV – vztah člověka k prostředí, lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 

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

 

VDO – formy participace občanů v politickém životě, principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování, občanská společnost a škola, občan, občanská 

společnost a stát 

 

MV – práce v realizačním týmu, tvorba mediálního sdělení 

 

 

 

Člověk a zdraví 

 
MKV – občanská společnost a škola 

 
OSV – psychohygiena, seberegulace a sebeorganizace, sebepoznání, kreativita, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace 

 

EV – základní podmínky života, vztah člověka k prostředí 

 

EGS – jsme Evropané 

 

VDO – občan, občanská společnost a stát 



Člověk a svět práce 

 
MKV - lidské vztahy, etnický původ 

 

OSV – mezilidské vztahy, řešení problému a rozhodovací dovednosti, komunikace, rozvoj schopnosti poznávání 

 

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

 

EGS – Evropa a svět nás zajímá  

 

VDO – občan, občanská společnost a stát, občanská společnost a škola, formy participace občanů v politickém životě 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Začlenění průřezových témat 

 

 

 

 

 

   ČJ a lit AJ, NJ Mat Inf Člověk 
a svět 

Vlast Děj OV FY Ch 
 

PŘ Z HV VV Zdr PV  

OSV Osobnostní rozvoj Schopnost poznávání 5 34 1-3     6-9   6 7  6-8   
 Sebepoznání a sebepojetí 1236  45   45  6-9    7 7 6-9 9  

Seberegulace a sebeorganizace 7 89 1-3   4  6-9 9 8  8    7 

Psychohygiena 8 6-9      6-9         
Kreativita 123 6-9 1-5 5    6-9    7 1-367 6,7   

 Sociální rozvoj Poznávání lidí 6       6-9    7 8 7   
 Mezilidské vztahy 56 56   1-3   6-9   5 7 6 8   

Komunikace 1-5 3-9  5 1-3   6-9   4589 67 678 6,9 78 1-9 

Kooperace a kompetice 1235 6-9  9    6-9 7  8 9  8   

 Morální rozvoj Rozhodování a řešení problémů 9  1-3  1-3   6-9 8   6  8 7 1-3 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 8    1-3   6-9 7   9 7 9   

VDO  Občanská společnost a škola 46 6-9   1-3 4  9 8  4 8   79 457 

 Občan, občanská společnost a stát 123 6    5 9 9   5 7 79    
Participace občanů v politickém životě 9     5 8 89    9     
Principy demokracie 4 9   1-3 45 6 89    679  6   

EGS  Evropa a svět nás zajímá 1238 35-9  6  5 79 6 6 9 79 68 1-58 4578  1-5 
 Objevujeme Evropu a svět 67 46-9  5  5 8 7 7   79 6    

Jsme Evropané 6 89  9  4 6  9 8  89 79 6-9 9  

MKV  Kulturní diference 68 6-9   1-3 4 6 68    7 1-9    
 Lidské vztahy 1-4 3-9   1-3 45 9 68 9  45 7 1-57 8 8 45 

Etnický původ 1-4 8     7    45 9 1-3 45  45 

Multikulturalita 8 36-9    5 8 78 9   68 78 7   
Principy soc. smíru 8 9     8  8  5      

EV  Ekosystémy 7 467 7   4   9  4-7 6  69   
 Základní podmínky života 7   9     9  459 6 1-3  7 1-36 

Lidské aktivity a životního prostředí 46 5 8 6 1-3 45 89  68 8 456 69  4-8  457 

Vztah člověka k prostředí 123678 3489 1-35  1-3 45 6 7 7 89 4-7 789 1-3679 7-9 89 1-9 

MDV  Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení 5 6-9  5     6 8  67 45    
 Vztah sdělení a reality 8           89     

Stavba mediálních sdělení 59            6    
Vnímání autora mediálního sdělení 8   9     7    1-5    
Vliv médií ve společnosti 8   5          68   
Tvorba mediálního sdělení 1235 7  7    89      7   
Práce v realizačním týmu 56 89      678   8   9   



Evaluace, autoevaluace školy 

 

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy: 

 
1. Podmínky ke vzdělání 

2. Průběh vzdělávání 

3. Soulad výuky se ŠVP 

4. Vzájemná spolupráce pedagogů 

5. Efektivita hodnocení a sebehodnocení žáků 

6. Podpora žáků, spolupráce s rodiči 

7. Hodnocení výsledků 

8. Výsledky vzdělávání 

9. Řízení školy 

10. Ekonomická oblast 

11. Personální oblast 

12. Školní klima 

13. Prezentace, image školy 

14. Práce s integrovanými dětmi 

15. Práce s talentovanými žáky 

16. Školní družina 

 

Naše škola má v současné době vypracován návrh struktury vlastního hodnocení školy a časový harmonogram realizace. 

ŠVP je otevřený dokument a jeho text musí být aktualizován, dojde-li k zásadním změnám v jeho struktuře. 

 

Naše cíle: 

 

 Udržení a zlepšení stávajících podmínek ke vzdělávání 

 Zkvalitnění vyučovacího procesu 

 Vedení pedagogické dokumentace v programu Bakaláři 

 Rychlé a účinné řešení výchovných problémů 

 Zlepšení spolupráce s rodiči 

 Postupné zlepšování výsledků jednotlivých žáků 

 Dosažení co nejlepších výsledků žáků odpovídajících jejich individuálním možnostem 

 Odborný růst pedagogických pracovníků školy  

 Zajištění dostatku finančních zdrojů na zabezpečení chodu školy 

 Spokojenost žáků i rodičů 

 Úspěšnost absolventů 

 Péče o žáky se speciálními potřebami 



 Péče o talentované žáky 

 Zviditelnění pedagogické a výchovné práce školy, zviditelnění školních úspěchů (tisk, televize, MKS…) 

 Zvyšování počítačové gramotnosti pedagogů 

 Využívání multimediálních technologií 

 

 

Nástroje k dosažení výsledků: 

 

 Pozorování a vyhodnocování 

 Rozhovor, diskuse 

 Dotazník 

 Analýza žákovských prací 

 Vědomostní a dovednostní testy pro žáky 

 Absolvování DVPP 

 Hospitace + pohovory 

 Vzájemné hospitace 

 Schůzky MS a PK 

 Zápisy z porad, komisí 

 Prevence šikany, záškoláctví, vysoké absence 

 Monitorování sociálního klimatu ve třídách 

 Program školy 

 Tematické a časové plány 

 Zprávy výchovné poradkyně 

 Plán EVVO a plnění MPP 

 Výroční zpráva školy 

 Zprávy ČŠI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ad 1 – podmínky ke vzdělávání: 

 

 Ve škole vytvářet příjemné, inspirativní a estetické prostředí 

 Využívat odborných učeben vybavených počítači, interaktivní tabulí a další technikou 

 Vyčlenit určitou finanční částku ze SRPŠ pro nákup materiálů  

 Doplňovat kabinety odbornou literaturou a novými učebními pomůckami  

 Využívat školního hřiště a tělocvičny v rámci běžné výuky i nadstandardní výuky (pohybová výchova, gymnastika 

 Zlepšit vybavení školy nábytkem, technikou AVT apod. 

 Využívat ve větší míře školní knihovnu, obnovit tituly 

 

 

Ad 2 – průběh vzdělávání, didaktické zásady: 

 

 Vyučovat názorně a srozumitelně 

 Vyhýbat se dlouhým výkladům 

 Přihlížet k příslušnému stupni vývoje dítěte 

 Probouzet zájem žáka 

 Přihlížet k individuálním zvláštnostem žáků 

 Využívat zkušeností žáků 

 Vést žáky k samostatnému myšlení a objevování 

 Pozitivně žáky motivovat 

 Umožnit žákům aktivní práci v hodině 

 Zapojovat všechny smysly 

 Postupovat od jednoduchého a známého ke složitému a neznámému 

 Vést žáky k práci s chybou 

 Vytvářet přirozené učební situace v jednotlivých hodinách 

 Výuku přibližovat skutečnému životu 

 Využívat zpětnou vazbu 

 Nepřetěžovat žáky, využívat diferenciace 

 Co nejvíce žáky chválit a pozitivně hodnotit 

 Dopřát radost z úspěchu žákům i sobě 

 Vést žáky k sebehodnocení  

 Vyhodnocovat informace získané z práce ve skupinách 

 Zapojovat žáky do vytváření struktury vyučovacích hodin 

 Preferovat kolektivní způsoby práce – ve dvojicích, ve skupinách 

 Využívat motivačních aspektů v hodinách 

 



Ad 3 – soulad výuky se ŠVP: 

 Koordinovat tematické a časové plány se ŠVP 

 Realizovat a hodnotit projektové vyučování  

 Posoudit zvládnutí průřezových témat a vhodnost jejich zařazení k učivu 

 Vybavit žáky souborem klíčových kompetencí 

 

 

Ad 4 – vzájemná spolupráce pedagogů: 

 

 Koordinovat výukové oblasti v jednotlivých ročnících 

 Účastnit se na formulaci školních pravidel a při utváření klimatu školy 

 Spolupracovat při dosahování cílů a při realizaci výuky 

 Reprezentovat pozitivní modely chování 

 Podporovat týmovou práci, vstřícnou komunikaci, rozvíjet toleranci a uznání pedagogické práce 

 Předávat si zkušenosti z výuky 

 Zrychlit komunikaci mezi pedagogy zaváděním internetu do kabinetů 

 Kvalifikovaně připravovat a provádět porady 

 Realizovat DVPP 

 

Ad 5 – hodnocení a sebehodnocení žáků: 

 

 Testovat žáky ve srovnávání s jinými školami, s jejich dřívějšími výsledky i s výsledky ve třídě 

 Průběžně hodnotit žáky na základě předem známých podmínek 

 Podporovat podíl žáků na vytvoření výstupního hodnocení  

 Vést žáky k sebehodnocení i hodnocení výkonů jejich spolužáků 

 

Ad 6 – podpora žáků, spolupráce s rodiči: 

 

 Motivovat žáky k učení pro život 

 Motivovat žáky ke zvyšování tělesné zdatnosti, k učení pohybových dovedností pro život 

 Vést žáky k rozpoznání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví a na osvojování dovedností prevence a řešení problémů 

 Umožnit rodičům vyjádřit se k průběhu výuky na třídních schůzkách i mimo ně 

 Podporovat účast rodičů na školních akcích (výlety, soutěže, vyučování…) 

 Využít námětů, připomínek a poznatků rodičů na jednání Školské rady 

 

 

 



Ad 7 - hodnocení výsledků: 

  

 Hodnocení žáka soustředit na jeho individuální pokrok  

 Při hodnocení práce žáka vycházet z předem stanovených a všem známých požadavků – viz část B Školního řádu 

 Hodnocení nesmí vést ke snižování důstojnosti a sebedůvěry žáka. 

 Zaměřit se na posilování vnitřní motivace, podporované sebehodnocením žáka – učím se pro život, pro sebe, jsem zodpovědný za své učení. 

 Hodnotit všestranně, postihnout všechny vyučovací předměty. 

 Hodnotit žáka s úmyslem pomoci mu na cestě vpřed 

 Hodnocení zaměřit jak na průběh, tak na výsledek žákovy práce 

 Pomoci žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi 

 Využít znalosti a zkušenosti žáků v zájmu jejich rozvoje a přípravy na budoucnost. 

 Hodnocení školy bude probíhat na základě sledování a shromažďování žákovských prací a na vyhodnocování dotazníků zadávaných žákům, rodičům 

i pedagogům. 

 Pravidelně hovořit se žákem o jeho výsledcích a výkonech (ve třídě, ve skupině, individuálně) 

 V TV přihlížet na somatotyp žáka, jeho genetické předpoklady, na konkrétní etapu vývoje, aktuální zdravotní stav. Nelimitovat, rozhodující je 

zlepšování 

 Vést žáky k sebehodnocení svých výsledků 

 Hodnotit práci žáků v průběhu výuky soustavně a včas 

 

Ad 8 – výsledky vzdělávání: 

 

 Výsledky vzdělávání sdělovat rodičům formou zápisu v ŽK a na vysvědčení 

 Zaměřit se na zvládnutí výstupů ŠVP 

 Sledovat rozvoj kompetencí ŠVP 

 Využívat formy slovního hodnocení 

 Využívat formy sebehodnotících nástrojů (sebehodnotící listy, záznamy z učení…) 

 Prezentovat výsledky v soutěžích, ocenit je 

 Účastnit se celoměstských a regionálních akcí – vystoupení žáků  

 Udržet ve škole nízký počet propadajících žáků 

 Snažit se o zvyšování počtu žáků přijatých na střední školy 

 

 

Ad 9 – řízení školy: 

 

 Zajišťovat efektivní chod školy 

 Vytvářet podmínky pro plnění zásad ŠVP 

 Umožňovat žákům i učitelům profesní realizaci 



 Svolávat pravidelné schůzky metodických orgánů  

 Kvalifikovaně připravovat a provádět porady 

 

Ad 10 – ekonomická oblast 

 

 Zlepšovat materiální a technické vybavení školy 

 Využívat případných sponzorských darů 

 Využít možností našich úspěšných absolventů u příležitosti 40. výročí naší školy 

 Efektivní manažerská práce vedoucích pracovníků 

 

Ad 11 – personální oblast: 

 

 Zvyšovat aprobovanost a kvalifikovanost pedagogického sboru 

 Aktuálně řešit výchovné problémy 

 Využívat dlouhodobých praktických zkušeností pedagogů 

 Absolvovat kurzy DVPP včetně počítačové gramotnosti 

 Zodpovídat za své prostředí, snažit se vytvářet pro žáky optimální bezpečné školní klima 

 

Ad 12 – školní klima: 

 

 Vytvářet podmínky pro stírání sociálních rozdílů 

 Dbát o výzdobu školy 

 Podněcovat důvěru žáků k učitelům 

 Udržovat schránku důvěry, využívat sdělení žáků 

 Zřídit funkci školního psychologa 

 Důsledně kontrolovat absenci žáků 

 Využívat zkušeností školního metodika prevence, výchovného poradce i ostatních pedagogů k potírání negativních jevů žáků  

 

 

Ad 13 – prezentace, image školy: 

 

 Sportovní a jiné úspěchy prezentovat v tisku, na internetu, ve školním časopise, ve školním rozhlase apod. 

 Být vstřícný k problémům dětí i rodičů 

 Aktualizovat webové stránky 

 Pořizovat foto a videodokumentace z akcí pořádaných školou 

 

 



Ad 14 – práce s integrovanými dětmi 

 

 Vytvářet pozitivní city k integrovaným žákům 

 Spolupracovat s poradenskými středisky 

 Dle vyšetření jednotlivých žáků na OPP sestavit individuální plán výuky 

 Ve vyučovacích hodinách a při zadávání domácích úkolů pracovat s integrovanými žáky individuálně 

 Dále se vzdělávat v oblasti integrace 

 Pořídit pomůcky pro zlepšení výukového procesu s integrovanými žáky 

 Dbát na spolupráci učitele s pedagogickým asistentem 

 Připravovat slovní hodnocení integrovaných žáků 

 Pro integrované žáky redukovat učení  

 Akceptovat individuální zvláštnosti a potřeby žáků 

 

Ad 15 – práce s talentovanými žáky 

 

 Připravovat žáky na soutěže  

 Zajišťovat účast žáků na soutěžích, využívat jejich zkušeností při skupinové práci, zadávat jim úkoly navíc 

 Rozvíjet jejich zájem o danou oblast, podporovat jejich nadání pro určitou oblast 

 Propagovat systém povinně volitelných a nepovinných předmětů a začlenění žáků tak, aby se mohli talentovaní žáci v určitých oborech dále rozvíjet 

 Vyzdvihnout a medializovat jejich přednosti a úspěchy 

 Přistupovat k talentovaným žákům individuálně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BOZP v ŠVP 
 chápe význam potravin a léků pro ochranu zdraví člověka – Ch 9 

 má základní znalosti o poskytnutí první pomoci při úrazu el. proudem – F 6 

 bezpečně zachází s el. spotřebiči – F 9  

 určí možnosti, jak omezit nepříznivý vliv nadměrného hluku na člověka – F 9 

 předvede poskytnutí první pomoci při úrazu el. proudem – F 9 

 vyjmenuje základní pravidla bezpečnosti při práci s el. proudem – F 9 

 v případě potřeby dokáže přiměřeně pomáhat – Ov 8 

 vysvětlí rizika spojená s předčasnou sexuální zkušeností – zdravotní, právní, sociální – Ov 8 

 vyjmenuje základní pravidla ochrany před povodněmi – Př 4 

 ošetří jednoduchá zranění – Př 4 

 vytvoří evakuační zavazadlo – Př 4 

 pozná varovné signály – Př 4 

 zná zásady hygieny, zdravé výživy – Př 5 

 dovede jednat podle zásad první pomoci – Př 5 

 správně se zachová v případech obecného ohrožení (požár, výbuch apod.) – Př 5 

 dodržuje zásady bezpečnosti v různém prostředí (silniční provoz, styk s cizími lidmi apod.) – Př 5 

 používá základní způsoby první pomoci – Př – 8 

 uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech – Tv 1 - 3 

 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování, adekvátně reaguje při úrazu spolužáka – Tv 4 - 5 

 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí, předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost – Tv 6 – 9 

 praktické poznávání místních, regionálních skutečností, s důrazem na dopravní výchovu – Vlastivěda 

 provádí základní úklid pracovních ploch – Čl. a svět práce 1 - 3 

 zvolí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a nářadí – Čl. a svět práce 1 - 3 

 udržuje pořádek na svém prac. místě, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti – Čl. a svět práce 4 - 5 

 volí vhodné pracovní pomůcky a nástroje vzhledem k použitému materiálu – Čl. a svět práce 4 - 5 

 dodržuje základní požadavky bezpečnosti a hygieny práce – Pěstitelské práce 6 

 dodržuje technologickou kázeň – zásady hygieny a bezpečnosti práce - Pěstitelské práce 7 

 poskytne první pomoc při úrazu - Pěstitelské práce 7 

 používá vhodné pracovní pomůcky - Pěstitelské práce 7 

 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce – Dílny 7 

 dodržuje bezpečnost a hygienu práce – Dílny 6 

 poskytuje první pomoc při lehkých úrazech – Dílny 6 

 dbá o svoji bezpečnost – Člověk a jeho svět 1 – 3 

 vysvětlí význam odpočinku a režimu dne – Vých. ke zdraví 7 

 uvede důvody, proč nekouřit a nepít alkohol - Vých. ke zdraví 8 

 rozvrhne správně svůj režim dne - Vých. ke zdraví 8 

 předchází úrazům při aktivitách ve volném čase - Vých. ke zdraví 8 

 uplatňuje pravidla siln. provozu v roli cyklisty a chodce - Vých. ke zdraví 8 

 rozpozná situace ohrožující jeho bezpečnost - Vých. ke zdraví 8 

 zvládne zákl.první pomoc - Vých.ke zdraví - 9 



Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace  

Vyučovací předmět: Český jazyk  

 

Charakteristika předmětu - 1. stupeň: 

 

Český jazyk a literatura je realizována v rámci vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, a to jako povinný vyučovací předmět s tímto názvem. Hlavní cíl předmětu 

směřuje k ovládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě, k osvojování a rozvíjení čtenářských schopností. Kvalita osvojení 

a užívání mateřského jazyka je základním znakem úrovně všeobecné vzdělanosti. 

 

 Vzdělávací obsah předmětu má komplexní charakter. Ve výuce se prolínají 3 složky: komunikační a slohová výchova, jazyková výchova a literární výchova. Výuka probíhá 

v kmenových třídách frontálně, s možným využitím skupinové práce a práce ve dvojicích. 

 

1. komunikační a slohová výchova – směřuje k zvládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě, základy mluveného projevu, komunikační 

žánry, mimojazykové prostředky řeči, základní komunikační pravidla 

 

2. jazyková výchova – vede k užívání různých zdrojů informací – slovníky, encyklopedie, katalogy, pro rozšiřování znalostí a dovedností pro další vývoj, zvuková stránka 

jazyka: sluchové rozlišení hlásek, výslovnost, modulace souvislé řeči, slovní zásoba, tvoření slov, tvarosloví, skladba, pravopis 

 

3. literární výchova – směřuje k osvojování a rozvíjení čtenářských schopností, praktické čtení, věcné čtení, zážitkové čtení, naslouchání praktické a věcné, tvořivé činnosti 

s textem, základní literární pojmy 

 

 

Časová dotace:  

1. ročník: 9 hodin (8 + 1 disponibilní) 
2. ročník: 10 hodin – od 1. 9. 2011 

2. ročník: 9 hodin – od 1. 9. 2012 

2. ročník: 9 hodin (8 + 1 disponibilní)  
3. ročník: 8 hodin (7 + 1 disponibilní) 

4. ročník:  7 hodin – od 1. 9. 2012 

5. ročník: 7 hodin (6 + 1 disponibilní) 

 

Formy realizace: 

Výuka je realizována především formou četby, výkladu gramatického učiva, reprodukce textů, samostatné práce a poslechu. Žáci mají k dispozici učebnice, pracovní listy, 

jsou pro ně zajištěny besedy v knihovně, filmová a divadelní představení, recitační soutěže, internet, interaktivní tabule. 

Zdařilé slohové práce se stávají příspěvky pro školní časopis. Pozornost se zaměřuje na základní jevy, žáci se učí využívat jazykové příručky – Pravidla českého pravopisu, 

Stručná mluvnice česká, Slovník spisovné češtiny, Slovník cizích slov. 

 

Místo realizace: 

Žáci pracují ve třídě, v počítačové učebně, v učebně s interaktivní tabulí.  

 

 

 

 

 



Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení 

 osvojit si strategii učení pro celoživotní učení 

 využívat informační a komunikační prostředky a technologie, vyhledávat a třídit informace z různých zdrojů 

 hledat souvislosti mezi jevy, organizovat svůj čas 

 prezentovat své znalosti při plnění úkolů, přistupovat k nim tvořivě, stanovovat dílčí cíle 

 klást důraz na čtení s porozuměním, na práci s textem 

 zdolávat stanovené cíle v pravopise 

 

Kompetence k řešení problémů 

 tvořivě myslet, logicky uvažovat, nalézat a řešit problémy 

 navrhovat různá řešení problémů, zdůvodňovat správné řešení, vzájemně si radit a pomáhat 

 vnímat vlastní pokrok, pracovat s různými zdroji informací, prezentovat projekty, využívat moderní techniku 

 

Kompetence komunikativní 

 všestranně, účinně a kultivovaně komunikovat 

 prezentovat své myšlenky a názory ústní i písemnou formou, využívat k tomu např. školní časopis 

 výstižně formulovat 

 rozvíjet slovní zásobu v mluveném i písemném projevu 

 využívat žákovskou a městskou knihovnu 

 

Kompetence sociální a personální 

 spolupracovat a respektovat práci vlastní i druhých 

 respektovat pokyny pedagogů, tolerovat druhé, respektovat práci ostatních 

 prezentovat své myšlenky a názory, pracovat ve skupině 

 hodnotit sebe i druhé 

 

Kompetence občanské 

 svobodně a zodpovědně uplatňovat svá práva a plnit své povinnosti 

 komunikovat i ve vyhraněných situacích, respektovat integrované spolužáky, pomáhat jim 

 odmítat projevy rasismu a xenofobie, využívat literaturu naučnou a vědeckou 

 

Kompetence pracovní 

 poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci 

 využívat své znalosti a zkušenosti v běžném životě, rozhodovat se správně a zodpovědně 

 dodržovat hygienická pravidla pro čtení a psaní 

 organizovat a plánovat učení 

 při plnění úkolů dodržovat dohodnutou kvalitu, postup a termíny 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace  

Vyučovací předmět:  Český jazyk a literatura               

Ročník: 1 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah 

 

Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

ČJL-3-1-03 respektuje základní 

komunikační pravidla v rozhovoru  

ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje 

svou nesprávnou nebo nedbalou 

výslovnost  

ČJL-3-1-07 tvorba krátkého mluveného 

projevu na základě vlastních zážitků 

ČJL-3-1-08 dodržuje základní 

hygienické návyky spojené se psaním  

ČJL-3-3-01 přednáší zpaměti ve 

vhodném tempu básně a říkanky 

přiměřené věku  

 

ČJL-3-1-04p, ČJL-3-1-05p, ČJL-3-1-06p 

dbá na správnou výslovnost, tempo řeči 

a pravidelné dýchání  

ČJL-3-1-08 dodržuje základní hygienické 

návyky spojené se psaním  

ČJL-3-3-01p pamatuje si a reprodukuje 

jednoduché říkanky a dětské básně 
 

Vázané čtení po slabikách 

Aktivní naslouchání (zdvořilé 

chování, vstřícná komunikace 

s partnerem) 

Základy techniky mluveného 

projevu (tvoření hlasu, 

výslovnost, dýchání) 

Základní hygienické návyky při 

psaní (správné sezení, držení 

psacího náčiní, vhodné 

zacházení s grafickým 

materiálem, hygiena zraku) 

Tiskací a psací písmena 

Opis, přepis slabik, slov 

a jednoduchých vět 
Poslech vhodných literárních textů 

– próza i poezie 
 

OSV- komunikace, kooperace, 

seberegulace, kreativita 

 

VDO – občan, občanská 

společnost a stát 

 

MKV – lidské vztahy 

 

MV – tvorba mediálního sdělení 

  

 

HV – dechová a rytmická cvičení 

 

Člověk a jeho svět – pantomima, scénky, 

vyprávění dětí o tom, co prožily 

v různých situacích, Lidé a čas, Člověk 

mezi lidmi – modelové i konkrétní 

situace ve škole i mimo školu  

 

Hra na učitele: oprava textu 

 

Návštěva knihovny 

 

Časopisy, atlasy, encyklopedie 

 

Jazykolamy, hádanky 

 

Hra Tichá pošta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace  

Vyučovací předmět:  Český jazyk a literatura               

Ročník:  2 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah 

 

Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

ČJL-3-1-01 čte plynule a s porozuměním texty 

přiměřeného rozsahu a náročnosti  

ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným 

pokynům přiměřené náročnosti  

ČJL-3-1-05 během krátkých mluvených projevů správně 

dýchá a hovoří vhodným tempem  

ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně 

spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný 

projev  

ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, 

člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké 

samohlásky  

ČJL-3-2-02 porovnává významy slov, zvláště slova 

protikladná a slova významem souřadná, nadřazená a 

podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná  

ČJL-3-2-06 za použití vhodných spojek a jiných 

spojovacích výrazů spojuje věty do jednodušších souvětí 

ČJL-3-2-07 rozlišuje druhy vět podle postoje mluvčího 

ČJL-3-3-02 ústně sděluje své pocity z přečteného textu  

  
ČJL-3-1-01p čte s porozuměním jednoduché texty  

ČJL-3-1-02p rozumí pokynům přiměřené složitosti  

ČJL-3-1-09p píše písmena a číslice – dodržuje správný 
poměr výšky písmen ve slově, velikost, sklon a správné 

tvary písmen 

ČJL-3-1-09p spojuje písmena a slabiky  
ČJL-3-1-09p převádí slova z mluvené do psané podoby  

ČJL-3-1-09p dodržuje správné pořadí písmen ve slově a 

jejich úplnost  
ČJL-3-2-01p rozlišuje všechna písmena malé a velké 

abecedy  

ČJL-3-2-01p rozeznává samohlásky (odlišuje jejich délku) a 

souhlásky  

ČJL-3-2-01p tvoří slabiky  
ČJL-3-2-01p rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky  

ČJL-3-3-02p reprodukuje krátký text podle otázek 

a ilustrací, při poslechu pohádek a krátkých příběhů udržuje 
pozornost  

 

Praktické čtení (technika čtení, 

čtení pozorné, plynulé, znalost 

orientačních prvků v textu) 

Vyjadřování závislé na 

komunikační situaci 

Technika psaní (úhledný, čitelný 

a přehledný písemný projev, 

formální úprava textu) 
Rozlišování hlásek a písmen  

Druhy vět 

Pravidla pravopisu: grafická podoba 

samohlásky u, měkké a tvrdé 

slabiky 

Spodoba znělosti párových 

souhlásek 

Slova významem souřadná, 

nadřazená a podřazená  

Slova protikladná 
Zážitkové čtení a naslouchání 
 

OSV- komunikace, kooperace, 

seberegulace, kreativita 

 

VDO – občan, občanská 

společnost a stát 

 

MKV – lidské vztahy 

 

MV – tvorba mediálního sdělení 

  

 

HV – dechová a rytmická cvičení 

 

Člověk a jeho svět – pantomima, scénky, 

vyprávění dětí o tom, co prožily 

v různých situacích, Lidé a čas, Člověk 

mezi lidmi – modelové i konkrétní 

situace ve škole i mimo školu  

 

Hra na učitele: oprava textu 

 

Návštěva knihovny 

 

Časopisy, atlasy, encyklopedie 

 

Jazykolamy, hádanky 

 

Hra Tichá pošta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace  

Vyučovací předmět:  Český jazyk a literatura               

Ročník: 3 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah 

 

Průřezová témata 

 

Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

ČJL-3-1-06 používá vhodné verbální i neverbální 

prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních 

situacích  

ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá 

sdělení  

ČJL-3-1-11 dokáže seřadit ilustrace podle dějové 

posloupnosti a povypráví podle nich jednoduchý 

příběh  

ČJL-3-2-03 dokáže porovnat a roztřídit slova podle 

zobecněného významu –, věc, okolnost, vlastnost, děj  

ČJL-3-2-04 určí slovní druhy v základním tvaru  

ČJL-3-2-05 v mluveném projevu používá správné 

gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen 

a sloves  

ČJL-3-2-08 správně napíše a zdůvodní: 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 ČJL-3-3-03 

rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje 

pohádku od ostatních žánrů  

ČJL-3-3-04 kreativně pracuje s literárním textem 

podle pokynů učitele a podle svých schopností  

 

ČJL-3-1-10p opisuje a přepisuje krátké věty  

ČJL-3-2-08p píše velká písmena na začátku věty a ve 

vlastních jménech  
 

Věcné čtení (čtení jako zdroj 

informací, čtení vyhledávací, klíčová 

slova)  

Věcné naslouchání (pozorné, 

soustředěné, aktivní – zaznamenat 

slyšené, reagovat otázkami)  

Komunikační žánry 

Základní komunikační pravidla  

Mimojazykové prostředky řeči 

(mimika, gesta) 

Žánry písemného projevu  

Slova a pojmy, význam slov 

Slova jednoznačná a mnohoznačná 

Antonyma, synonyma, homonyma 

Stavba slova  

Slovní druhy, tvary slov 

Věta jednoduchá a souvětí 

Základní skladební dvojice 
Pravopis lexikální 
Tvořivé činnosti s literárním textem  

Základní literární pojmy  

 

OSV – rozvoj schopností 

poznávání, kreativita, 

sebehodnocení 

 

EGS – Evropa a svět nás zajímá 

 

MKV – etnický původ 

 

EV – vztah člověka 

k prostředí 

M – zápis čísel, geometrie: velká 

tiskací písmena, slovní úlohy  

 

Příspěvky do školního časopisu 

Karolínka 

 

Člověk a jeho svět – práce 

s mapou, atlasem, kalendářem, 

novinami: vyhledávání vlastních  

a obecných jmen 

 

Recitační soutěže 

 

Akademie 

 

VV – ilustrace postav, prostředí, 

výtvarné zobrazení nálady, 

ilustrace pohádky, povídky 

 

Divadelní představení, film 

 

Výstavka knih 

 

PČ – výroba loutek pro 

dramatizaci, pracovní postup 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Vyučovací oblast: Jazyk a jazyková  

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura 

Ročník: 4  

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah 

 

Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

ČJL-5-1-01 čte nahlas i potichu přiměřeně náročné 

texty   

ČJL-5-1-02 vyhledává podstatné informace v textu  

ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost jednoduchého sdělení  

ČJL-5-1-04 vypráví obsah podle předlohy, vytvoří 

nadpis 

ČJL-5-1-05 správně komunikuje  

ČJL-5-1-07 náležitě intonuje dle komunikačního 

záměru  

ČJL-5-1-08 vhodně užívá spisovnou výslovnost  
ČJL-5-1-10p vypráví vlastní zážitky, 

ČJL-5-1-05p má odpovídající slovní zásobu 

ČJL-5-2-01 porovnává významy slov  

ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část 

příponovou, předponovou a koncovku  

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy  

ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a nespisovná 

ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici 

ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí 

ČJL-5-2-03p pozná podstatná jména a slovesa  

ČJL-5-2-06p dodržuje slovosled, pozná a určí druhy 

vět 

 ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby 

a zaznamenává je  

ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých 

schopností  

ČJL-5-3-01p, ČJL-5-3-02p dramatizuje jednoduchý 

příběh, vypráví děj zhlédnutého filmového nebo 

divadelního představení podle daných otázek, čte 

krátké texty s porozuměním a reprodukuje je podle 

jednoduché osnovy  

 

 

Vypravování 

Popis 

Dopis 

Zpráva 

Telefonování 

Přímá řeč 

Věta a souvětí 

Význam slov 

Stavba slova 

Vyjmenovaná slova 

Slovní druhy 

Podstatná jména 

Slovesa 

Abeceda 

Čtení 

Literární pojmy – přirovnání, 

zosobnění, bajka, dramatizace, 

próza, poezie, encyklopedie 
 

MKV – etnický původ, 

rovnocennost ras a kultur, 

odlišnost lidí, vzájemná rovnost, 

tradice  

a hodnoty 

 

OSV – komunikační podstata 

jazyka, každodenní verbální  

i nonverbální komunikace, 

vyjádření názoru 

 

EV – problémy životního prostředí 

 

VDO – občanská společnost 

a škola, výchova demokratického 

myšlení v rámci třídního kolektivu 

M – tvorba slovních úloh 

 

PŘ – reprodukce odborného textu, 

živá příroda, encyklopedie zvířat 

a rostlin, slohová cvičení 

s ekotematikou 

 

VL – zeměpisné názvy, vyhledávání 

míst, o kterých čteme, na mapě, 

reprodukce odborného textu 

 

VV – ilustrace 

 

Literárně dramatická výchova 

 

Divadelní představení 

 

Projekt: Pošťák zvoní dvakrát 

 

Projekt: Já zvoním! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace  

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (jazyková výchova) 

Ročník: 5  

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah 

 

Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě  

ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i formální 

jednoduché komunikační žánry  

ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří 

krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové 

posloupnosti  

ČJL-5-2-01 porovnává slova stejného nebo podobného významu  

ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, 

předponovou a koncovku  

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy slov a využívá je v gramaticky 

správných tvarech  

ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici 

ČJL-5-2-06 vhodně změní větu jednoduchou v souvětí  

ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby 

projevu je obměňuje  

ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných 

souhláskách  

ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického pravopisu  

ČJL-5-3-02 tvoří vlastní literární text na dané téma  

ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy textů  

ČJL-5-3-04 při rozboru literárních textů používá elementární 

literární pojmy 

ČJL-5-2-03p pozná podstatná jména a slovesa  
ČJL-5-2-08p rozlišuje tvrdé, měkké a obojetné souhlásky a ovládá 

pravopis měkkých a tvrdých slabik - určuje samohlásky a souhlásky - 

seřadí slova podle abecedy - správně vyslovuje a píše slova se 
skupinami hlásek dě-tě-ně-bě-pě-vě-mě - správně vyslovuje a píše 

znělé a neznělé souhlásky 

ČJL-5-1-10p vypráví vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle 
přečtené předlohy nebo ilustrací a domluví se v běžných situacích  

ČJL-5-1-09p popíše jednoduché předměty, činnosti a děje, opisuje 

a přepisuje jednoduché texty,  píše čitelně a úpravně, ovládá hůlkové 

ČJL-5-3-02 určí v přečteném textu hlavní postavy a jejich vlastnosti 

ČJL-5-3-04p rozlišuje prózu a verše - rozlišuje pohádkové prostředí 
od reálného - ovládá tiché čtení a orientuje se ve čteném textu 

Naslouchání mluveného projevu 

Zásady kultivovaného mluveného 

projevu 

Diskuse - připravený a nepřipravený 

projev 

Studijní čtení 

Vlastní tvořivé psaní - vypravování, 

popis, dopis, telegram 

Slovní zásoba a tvoření slov 

Význam slov, synonyma, antonyma, 

slova mnohoznačná 

Slova spisovná a nespisovná 

Slovní druhy 

Mluvnické kategorie ohebných 

slovních druhů 

Pravidla českého pravopisu 

Předložky a předpony s, z 

Skladba - věta jednoduchá, souvětí 

Podmět a přísudek holý, rozvitý, 

několikanásobný 

Shoda přísudku s podmětem 

Přímá řeč 

Správné výrazné čtení 

Práce s textem - klíčová slova a pojmy, 

hlavní myšlenka, hlavní postavy 

Poezie, próza, rozbor básní 

Zvukové prostředky poezie 

Jazyk lidového díla 

Literatura umělecká a věcná 

Typické žánry literatury a jejich 

představitelé 

Řeč autora, řeč postav 
 

OSV - rozvoj schopnosti poznávat, 

komunikace, mezilidské vztahy, 

kooperace a kompetice 

 

 

MKV - stavba mediálních sdělení, jejich 

tvorba 

 

MV - práce v realizačním týmu, kritické 

čtení a vnímání 

 

 

 

 

 

Čt - slovní zásoba spisovatelů, 

vyhledávání slovních druhů, 

vyhledávání přímé řeči, výrazné 

čtení 

 

PŘ, VL - diskuse, studijní čtení 

 

VV - ilustrace díla 

 

Příspěvky do školního časopisu 

Karolínka 

 

Návštěva městské knihovny 

 

Projekt:  Vlastní text na dané téma 

 

Projekt: Spisovatel a dílo 

 

 

 

 

 



Vyučovací oblast: Jazyk a jazyková komunikace  

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura  

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu - 2. stupeň: 

 

Vzdělávání v českém jazyce má komplexní charakter a vede žáky k chápání jazyka jako svébytného historického a kulturního činitele každého národa, k osvojování 

mateřského jazyka jako bohatého prostředku k získávání informací i ke sdělování myšlenek a názorů. Motivuje žáky ke kultivovanému projevu a k samostatnému získávání 

informací z různých dostupných zdrojů. 

 

Výuka je realizována ve všech ročnících 2. stupně, s ohledem na rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Cíl předmětu směřuje k osvojení základních jazykových prvků pro 

dorozumívání v ústní i písemné podobě.  

 

Vyučovací předmět český jazyk a literatura je úzce spjat s dramatickou výchovou, informačními a komunikačními technologiemi, hudební výchovou i dalšími výukovými 

předměty. 

 

Vzdělávací obsah je rozdělen do 3 složek, které se ve výuce vzájemně prolínají: 

1. Komunikační a slohová výchova – učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, analyzovat čtený nebo slyšený text, ve vyšších ročnících posuzovat formální a grafickou 

stránku textu a jeho výstavbu. 

2. Jazyková výchova – obohacuje žáky o vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka, vede žáky k logickému myšlení a srozumitelnému 

vyjadřování. 

3. Literární výchova – učí žáky vnímat a hodnotit umělecké záměry autora, rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Pomáhá rozvíjet čtenářské návyky dětí. 

 

 

Časová dotace:  

6. a 9. ročník: 5 hodin týdně (4 + 1 disponibilní) 

7. ročník: 4 hodiny týdně 

8. ročník: 4 hodiny týdně (3 + 1 disponibilní) 

 

 

Formy realizace:  

Verbální i nonverbální komunikace, frontální výuka, skupinové vyučování, samostatné práce žáků, návštěva kulturních zařízení a knihoven. 

 

 

Místo realizace:  

Kmenové třídy, odborná učebna hudební výchovy, učebna s interaktivní tabulí, kulturní zařízení, knihovny. 

 

  
 

 

 

 

 



Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: 

Kompetence k učení: 
 využívá informační a komunikační prostředky a technologie 

 projevuje ochotu celoživotně se vzdělávat 

 vyhledává a třídí informace z různých zdrojů 

 propojuje proces učení s praktickým životem 

 hodnotí výsledky svého učení 

 prezentuje své znalosti a dovednosti 

 samostatně plní úkoly 

 účastní se soutěží a olympiád 

Kompetence k řešení problémů: 
 rozpozná a pochopí problém, činí uvážlivá rozhodnutí 

 naplánuje způsob řešení problému 

 aktivně se podílí na řešení problému 

 prakticky ověřuje správnost řešení 

Kompetence komunikativní: 
 výstižně a logicky formuluje myšlenky 

 vhodným způsobem obhajuje svůj názor  

 rozvíjí kultivované vyjadřování mezi spolužáky a dospělými  

 naslouchá názorům jiných 

 využívá školního časopisu Karolínka k prezentaci svých názorů a nápadů 

 rozumí různým typům textů a komunikačních složek 

 podílí se vlastními příspěvky na veřejných a kulturních akcích školy 

Kompetence sociální a personální: 
 účinně spolupracuje ve skupině 

 respektuje společně dohodnutá pravidla 

 podílí se na dobrých mezilidských vztazích 

 toleruje druhé, respektuje práci druhých a objektivně ji hodnotí 

Kompetence občanské: 
 zná svá práva i své povinnosti 

 dle svých možností poskytne pomoc 

 respektuje naše národní tradice  

 chápe základní ekologické problémy 

Kompetence pracovní: 
 používá bezpečné nástroje a vybavení 

 aplikuje své znalosti v praktických činnostech a v rámci přípravy na svůj budoucí život 

 orientuje se v základních pracovních aktivitách 

 dbá o ochranu svého zdraví i zdraví druhých 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace  

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura  

Ročník: 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah 

 

Průřezová témata 

 

Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – 

vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky 

textu, vytvoří výpisky nebo výtah z přečteného textu 

ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá 

nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby 

a zásady tvoření českých slov  

ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s jazykovými 

příručkami  

ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné 

tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné 

komunikační situaci  

ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, 

jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla 

a vlastními slovy interpretuje smysl díla  

 

ČJL-9-1-04p, ČJL-9-1-05p komunikuje v běžných 

situacích, v komunikaci ve škole užívá spisovný jazyk  

ČJL-9-2-03p orientuje se v Pravidlech českého 

pravopisu  

ČJL-9-2-04p pozná a určí slovní druhy; skloňuje 

podstatná jména a přídavná jména; pozná osobní 

zájmena; časuje slovesa  

ČJL-9-2-07p správně píše slova s předponami 

a předložkami  

ČJL-9-2-07p ovládá pravopis vyjmenovaných slov  

ČJL-9-2-07p zvládá pravopis podle shody přísudku 

s podmětem  

ČJL-9-3-01p orientuje se v literárním textu, nachází 

jeho hlavní myšlenku 

Praktické čtení a naslouchání 

Zásady dorozumívání, komunikační normy, 

základní mluvené žánry 

Základy poznatků o jazyce a stylu, 

o základních slohových postupech a žánrech 

Výpisek, výtah 

Soukromý a úřední dopis 

Vypravování    

Zásady spisovné výslovnosti 

Homonyma, synonyma, antonyma 

Obohacování slovní zásoby 

Slovní druhy, mluvnické významy a tvary slov 

Pravopis lexikální, morfologický 

Stavba věty, pořádek slov ve větě 

Rozvíjející větné členy 

Věta jednoduchá a souvětí    

Jazyk národní, jazyk mateřský 

Jazykové příručky 

Spisovný a nespisovný jazyk 

Přednes vhodných literárních textů 

Volná reprodukce přečteného nebo slyšeného 

textu 

Literární hrdina 

Rým, rytmus 

Poezie, próza 
 

OSV – poznávání lidí, 

komunikace, mezilidské vztahy, 

hodnoty, postoje, praktická etika 

 

VDO – občanská společnost 

a škola 

 

MV – kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení, stavba 

a tvorba mediálních sdělení 

 

MKV – kulturní diference, lidské 

vztahy 

 

EGS – Evropa a svět nás zajímá - 

příběhy z cest 

 

EV – vztah člověka k prostředí  

 

 

 

PČ – popis výrobku 

 

Z – Praha, regionální zvláštnosti  

 

D – pravěk, starověk 

 

PŘ – národní rezervace v ČR, 

živá a neživá příroda 

 

M – číslovky, grafy, souměrnosti 

 

LV – pohádky, epika 

 

AJ, NJ – cizojazyčné příručky 

 

Příspěvky do školního časopisu 

Karolínka 

 

Návštěva knihovny 

 

Kultura školám 

 

 



Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura  

Ročník: 7 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah 

 

Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném 

i improvizovaném vhodně užívá verbálních, 

nonverbálních i paralingválních prostředků 

řeči 

ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně 

užívaná cizí slova  

ČJL-9-3-03 formuluje dojmy ze své četby, 

návštěvy divadelního nebo filmového 

představení  

ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou 

a konzumní, argumentuje 

 

ČJL-9-1-01p, ČJL-9-1-08p čte plynule 

s porozuměním; reprodukuje text  

ČJL-9-3-03p ústně formuluje dojmy z četby, 

divadelního nebo filmového představení  

 

Prožitkové čtení a naslouchání 

Zásady kultivovaného projevu, technika 

mluveného projevu, prostředky 

nonverbální a paralingvální 

Vyjádření postoje ke sdělovanému obsahu 

Žádost, objednávka, pozvánka 

Popis, líčení, charakteristika 

Modulace souvislé řeči (přízvuk slovní 

a větný), 

Slovní zásoba a její jednotky 

Vedlejší věty 

Skupiny jazyků, jazyky menšinové 

Záznam a reprodukce hlavních myšlenek 

Obrazná pojmenování 

Žánry lyrické, epické 
 

OSV – poznávání lidí 

 

MKV – kulturní diference, 

lidské vztahy, etnický původ 

 

EGS – Evropa a svět nás 

zajímá  

 

EV – vztah člověka 

k prostředí, ekosystémy 

 

MV – vnímání autora 

mediálních sdělení, 

interpretace vztahu 

mediálních sdělení a reality 

 

 

 

OV – charakterové typy, 

mezilidské vztahy 

 

D – umělecké slohy 

 

PŘ – ekologie  

 
VV – krajinomalba 

 

LV – J. Foglar, J. K. Tyl, 

Ezop 

 

Dopravní výchova – mladý 

cyklista 

 

Příspěvky do školního 

časopisu Karolínka 

 

Kultura školám 

 

Návštěva knihovny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace  

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura  

Ročník: 8 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah 

 

Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný 

projev a vhodně užívá spisovné jazykové 

prostředky  

ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo 

slyšeném textu fakta od názorů 

a hodnocení, ověřuje fakta pomocí 

dostupných informačních zdrojů 

ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu 

s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní 

text s dodržováním pravidel mezivětného 

navazování  

ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy 

gramatických jednotek ve větě a v souvětí  

ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá 

pravopis lexikální, slovotvorný, 

morfologický i syntaktický ve větě 

jednoduché i souvětí  

ČJL-9-3-09 vyhledává informace 

v různých typech katalogů, v knihovně 

i v dalších informačních zdrojích  

 

ČJL-9-2-04p, ČJL-9-2-05p rozlišuje spisovný 

a nespisovný jazyk  

ČJL-9-2-06p rozezná větu jednoduchou od 

souvětí  

ČJL-9-3-09p dokáže vyhledat potřebné 

informace v oblasti literatury 

Věcné čtení a naslouchání, studijní, čtení jako 

zdroj informací 

Komunikační žánry 

Připravený projev na základě poznámek, referát 

Vlastní tvořivé psaní 

Subjektivně zabarvený popis 

Výklad 

Charakteristika literární postavy    

Intonace slova, věty 

Význam slova, způsoby tvoření slov 

Souvětí 

Přímá a nepřímá řeč 

Poměr mezi hlavními větami, větnými členy 

a vedlejšími větami 

Pravopis syntaktický 

Rozvrstvení národního jazyka  

Interpretace literárního textu, dramatizace 

Struktura literárního díla  

Jazyk literárního díla 

Volný verš 

Drama 
 

VDO – občanská společnost 

a škola 

 

EV – životní prostředí, příroda 

kolem nás, vztah člověka 

k prostředí 

 

OSV – sebepoznání 

a sebepojetí, rozvíjení vztahu 

k českému jazyku, poznávání 

lidí, člověk ve společnosti, 

hodnoty, postoje 

 

EGS – Evropa a svět nás 

zajímá 

 

MKV – multikulturalita 

Učivo odborných předmětů 

 

VV – kresba  

 

M, F – grafy, geometrické útvary 

 

OV – charakterové typy, 

mezilidské vztahy 

 

LV – ukázky z čítanky, V + W 

 

D – Národní muzeum 

 

Z – zeměpisné názvy 

 

Významné osobnosti 

 

Příspěvky do školního časopisu 

Karolínka 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura 

Ročník: 9 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah 

 

Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní 

sdělení a komunikační záměr partnera  

ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci 

v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj  

ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, 

jazykovými prostředky vhodnými pro danou 

komunikační situaci  

ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji 

a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu  

ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke 

správnému písemnému projevu a k vlastnímu 

tvořivému psaní  

ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při 

tvorbě vhodných jazykových projevů podle 

komunikační situace  

ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí 

a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití  

ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného 

individuálního stylu autora  

ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých 

schopností a na základě osvojených znalostí 

základů literární teorie  

ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy 

a žánry, uvede jejich výrazné představitele  

ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich 

významné představitele v české a světové 

literatuře  

ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož 

námětu v různých zpracováních 

 

ČJL-9-1-09p, ČJL-9-1-10p píše běžné písemnosti; 

podle předlohy sestaví vlastní životopis a napíše 

žádost; popíše děje, jevy, osoby, pracovní postup; 

vypráví podle předem připravené osnovy; s vhodnou 

podporou pedagogického pracovníka písemně 

zpracuje zadané téma  

ČJL-9-3-06p rozezná základní literární druhy a žánry  

Kritické čtení a naslouchání 

Objektivní a subjektivní sdělení, komunikační 

záměr mluvčího 

Zvukové prostředky souvislého projevu 

a prostředky mimojazykové 

Mluvený projev nepřipravený, diskuse  

Vlastní tvořivé psaní 

Strukturovaný životopis 

Teze, úvaha 

Proslov 

Fejeton 

Funkční styly    

Členění souvislé řeči (pauzy, frázování) 

Slohové rozvrstvení slovní zásoby 

Stavba textu 

Jazyková norma a kodifikace 

Kultura jazyka a řeči 

Původ a základy vývoje češtiny 

Vytváření vlastních textů 

Vlastní výtvarný doprovod k literárním textům 

Literatura umělecká a věcná  

Hlavní vývojová období národní a světové 

literatury, typické žánry a jejich představitelé  
 

EV – vliv lidské činnosti na 

životní prostředí, lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí, základní 

podmínky života 

 

EGS – jsme Evropané 

 

OSV – ochrana člověka za 

mimořádných situací, 

hodnoty, postoje, praktická 

etika 

 

MKV – multikulturalita  

 

MV – kritické čtení 

a vnímání mediálních 

sdělení, stavba a tvorba 

mediálních sdělení 

 

Z – Amerika, Země, Řím, hory 

a pohoří 

 

D – Židé, doba kamenná, Bible, 

antika 

 

LV – rčení  

 

AJ, NJ – odlišnosti ve stavbě 

vět 

 

PŘ – ekologie, etymologie, 

ohrožená zvířata, první pomoc, 

biopotraviny, bahenní sopky 

 

F – ozvěna  

 

OV – alkoholismus, drogy, 

předsudky, náboženství, etiketa, 

anorexie, bulimie  

 

Příspěvky do školního 

časopisu Karolínka 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace  

Vyučovací předmět: Cizí jazyk   

 

 

Charakteristika předmětu - I. stupeň: 

Cizí jazyk je realizován v rámci vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, a to jako povinný vyučovací předmět s tímto názvem. 

Hlavním cílem předmětu je vybavit žáky dovednostmi v oblasti dorozumění v cizím jazyce, poskytnout jim jazykový základ pro komunikaci v CJ, přispívat k chápání a 

objevování skutečností v běžném životě při kontaktu s lidmi.  

Výuka je realizována vždy v celém ročníku najednou. Žáci jsou rozděleni do skupin podle počtu. Učebnice a pracovní sešity jsou koncipovány tak, aby učivo v jednotlivých 

ročnících na sebe navazovalo. Počet lekcí v učebnicích je obsáhlý, proto lze učivo časově přesouvat do dalšího ročníku. 

Učenice obsahují gramatické přehledy, slovník, texty k různým oblastem života, doplňující texty, texty na procvičování učiva, říkanky, písničky. 

 

Časová dotace:  

3. - 5. ročník: 3 hodiny týdně 

Dělení do skupin: klasické (podle počtu žáků stanoveného Vyhláškou o ZŠ) 

 

 

Formy realizace: 

Výuka je realizována především formou četby, poslechu, dialogů, dále pak výkladů gramatického učiva, reprodukce textů. Je doplněna prací se slovníkem, procvičováním 

učiva v pracovních sešitech, říkankami, písněmi, soutěžemi, výukovými programy na PC a krátkými tematickými projekty. 

 

 

Místo realizace:  

Kmenové třídy, poloodborná učebna jazyka anglického nebo učebna PC s interaktivní tabulí. 

 

 

Pomůcky: 

Audio-video technika, PC, časopisy, autentické texty, slovníky, jazykové příručky, encyklopedie, mapy, kartičky, hry, obrázkový materiál, tabule gramatických přehledů, 

kopírovaný materiál (křížovky, doplňovačky, osmisměrky, texty písní…), hodiny, hrací kostky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace  

Vyučovací předmět: Cizí jazyk   

Charakteristika předmětu - 2. stupeň: 

Cizí jazyk je realizován v rámci vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, a to jako povinný vyučovací předmět s tímto názvem.  

Hlavním cílem předmětu je vybavit žáky dovednostmi v oblasti dorozumění v cizím jazyce, vést je k získávání zájmu o studium cizího jazyka, vést je k osvojení potřebných 

jazykových znalostí a jejich aktivnímu využití, k porozumění přiměřeně náročnému ústnímu sdělení na úrovni osvojených znalostí. Postupně žáci získají poznatky o kultuře 

příslušné jazykové oblasti, pochopí význam dorozumění se v cizím jazyce pro osobní život i uplatnění v multimediálním světě. 

Výuka je realizována vždy v celém ročníku najednou. Žáci jsou rozdělení do skupin podle počtu. Učebnice a pracovní sešity jsou koncipovány tak, aby učivo v jednotlivých 

ročnících na sebe navazovalo. Počet lekcí v učebnicích je obsáhlý, proto ho lze časově přesouvat do dalšího ročníku. 

Učebnice obsahují gramatické přehledy, slovník, texty k různým oblastem života, doplňující texty, cvičení na procvičování učiva.  

 

 

Časová dotace: 

6. - 9. ročník:  3 hodiny týdně  

Dělení do skupin:  klasické (do počtu žáků stanoveného Vyhláškou o ZŠ)    

 

 

Formy realizace: 

Výuka je realizována především formou poslechu, dialogů, skupinového vyučování, výkladu reprodukce textů, samostatné práce. Je doplněna prací se slovníkem, 

procvičováním učiva v pracovních sešitech, hrami, soutěžemi, recitací, výukovými programy na PC a krátkými zajímavými projekty. 

 

 

Místo realizace: 

Poloodborná učebna, kmenové třídy, interaktivní výuka v OU PC 

 

Pomůcky:  
Audio-video technika, PC, časopisy, autentické texty, slovníky, jazykové příručky, encyklopedie, mapy, kartičky, hry, obrázkový materiál, tabule gramatických přehledů, 

kopírovaný materiál (křížovky, doplňovačky, osmisměrky, texty písní…), hodiny, hrací kostky 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: 

Kompetence k učení 

 poznávat smysl a cíl učení 

 chápat důležitost schopnosti komunikovat v cizím jazyce pro další studium i praktický život 

 propojovat probraná témata a jazykové jevy 

 vyhledávat a kombinovat informace, využívat pod vedením učitele metody pro efektivní učení  

 

Kompetence k řešení problému 

 pochopit problém a řešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí 

 vyhledat vhodné informace v textu, promlouvat v cizím jazyce s cizím člověkem 

 

Kompetence komunikativní 

 porozumět jednoduchému textu nebo sdělení v cizím jazyce 

 formulovat jednoduché myšlenky v cizím jazyce 

 komunikovat na odpovídající úrovni 

 využívat dovednosti osvojené v cizím jazyce k navázání kontaktu či vztahu  

Kompetence sociální a personální   

 pracovat ve skupině, spolupracovat na jednoduchém úkolu 

 podílet se na utváření příjemné atmosféry v týmu 

 v rámci svého věku kontrolovat a hodnotit vlastní činnost 

 

Kompetence občanské 

 získávat představu o zvycích v anglicky a německy mluvících zemích 

 respektovat názory druhých 

 vzájemně si naslouchat, diskutovat 

Kompetence pracovní 

 hledat správná řešení 

 využívat základní informace z různých oblastí 

 pracovat s dvojjazyčným slovníkem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace  

Vyučovací předmět: Cizí jazyk  

Ročník: 2 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah 

 

Průřezová témata 

 

Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

CJ-3-1-01 vyslechne si jednoduché pokyny 

a otázky učitele, které jsou sdělovány 

pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje 

na ně verbálně i neverbálně    

CJ-3-1-02 uplatňuje výrazy a slovní 

spojení    

CJ-5-2-01 zapojí se do základních 

rozhovorů    

 

CJ-3-1-01p je obeznámen se zvukovou 

formou cizího jazyka    

CJ-5-2-01p pozdraví a poděkuje    

CJ-5-2-02p prezentuje své jméno a věk 

Zvuková a grafická podoba jazyka    

Základní výslovnostní návyky    

Základní slovní zásoba v komunikačních 

situacích probíraných tematických okruhů  

Domov    

Rodina    

Škola    

Lidské tělo    

Jídlo    

Oblékání    

Dopravní prostředky    

Zvířata    

Počasí    

Mluvnice – základní gramatické struktury 

MKV – lidské vztahy 

 

EV – vztah člověka k prostředí   

            

OSV – poznávání lidí, 

komunikace             

HV – písně v lekcích 

 

ČJ – opora o rodný jazyk 

v mluvnici a v odhadu 

 

OV – zdravení, omluva, 

požádání o pomoc 

 

RV – rodinné vztahy 

 

Projekt: Meine Familie und 

ich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace  

Vyučovací předmět: Cizí jazyk  

Ročník: 3 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah 

 

Průřezová témata 

 

Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům 

a otázkám učitele, které jsou sdělovány 

pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje 

na ně verbálně i neverbálně    

CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a 

slovní spojení, se kterými se v průběhu 

výuky setkal    

CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého 

krátkého psaného textu, pokud má 

k dispozici vizuální oporu    

CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého 

krátkého mluveného textu, který je 

pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou 

výslovností, pokud má k dispozici vizuální 

oporu    

CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou 

podobu téhož slova či slovního spojení    

CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na 

základě textové a vizuální předlohy  

   

CJ-3-1-01p je seznámen se zvukovou 

podobou cizího jazyka 

Fonetické znaky (pasivně)    

Základní výslovnostní návyky    

Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov    

Rodina    

Lidské tělo    

Oblékání    

Nákupy    

Zvířata    

Čísla    

Barvy    

Školní potřeby    

Základní gramatické struktury a typy vět 

MKV – lidské vztahy 

 

EV – vztah člověka k prostředí   

            

OSV – poznávání lidí, 

komunikace             

HV – písně v lekcích 

 

ČJ – opora o rodný jazyk 

v mluvnici a v odhadu 

 

OV – zdravení, omluva, 

požádání o pomoc 

 

RV – rodinné vztahy 

 

Projekt: Meine Familie und 

ich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Cizí jazyk  

Ročník: 4 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah 

 

Průřezová témata 

 

Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům 

a otázkám učitele, které jsou sdělovány 

pomalu a s pečlivou výslovností    

CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým 

větám, pokud jsou pronášeny pomalu 

a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, 

zejména pokud má k dispozici vizuální 

oporu    

CJ-5-2-01 zapojí se do jednoduchých 

rozhovorů    

CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci 

v jednoduchém textu, který se vztahuje 

k osvojovaným tématům    

CJ-5-1-01p rozumí jednoduchým 

pokynům učitele, které jsou sdělovány 

pomalu a s pečlivou výslovností    

CJ-5-1-02p rozumí slovům a frázím, se 

kterými se v rámci tematických okruhů 

opakovaně setkal (zejména má-li k 

dispozici vizuální oporu)    

 

rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování    

CJ-5-2-01p pozdraví a poděkuje    

CJ-5-2-02p sdělí své jméno a věk    

CJ-5-3-02p rozumí slovům, se kterými se 

v rámci tematických okruhů opakovaně 

setkal (zejména má-li k dispozici vizuální 

oporu), je seznámen s grafickou podobou 

cizího jazyka 

Základní slovní zásoba probíraných tematických 

okruhů a její použití v komunikačních situacích    

Existenční vazby    

Množné číslo podst. jmen    

Základní předložky    

Porovnání zvyků v ČR a cizojazyčně mluvících 

zemích    

Domov    

Volný čas    

Jídlo    

Počasí 

MKV – lidské vztahy 

 

OSV – komunikace  

HV – písně k lekcím 

 

ČJ – porovnávání shod  

a rozdílů 

 

OV – pravidla chování  

a komunikace s lidmi 

 

RV – rodinné vztahy 

 

Projekt: Koníčky 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Cizí jazyk  

Ročník: 5 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah 

 

Průřezová témata 

 

Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému 

poslechovému textu, pokud je pronášen 

pomalu a zřetelně a má k dispozici 

vizuální oporu    

CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem 

základní informace týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času 

a dalších osvojovaných témat    

CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky 

týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 

volného času a dalších osvojovaných témat 

a podobné otázky pokládá    

CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým 

textům z běžného života, zejména pokud 

má k dispozici vizuální oporu    

CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím 

jednoduchých vět a slovních spojení o 

sobě, rodině, činnostech a událostech z 

oblasti svých zájmů a každodenního života    

CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do 

formuláře   

  

CJ-5-2-03p vyjádří souhlas či nesouhlas, 

reaguje na jednoduché otázky (zejména 

pokud má k dispozici vizuální oporu) 

Práce se slovníkem    

Přivlastňovací zájmena    

Stavba jednoduchých vět (kladné, záporné věty, 

otázky, odpovědi)    

Škola    

Povolání    

Bydliště    

Dopravní prostředky    

Kalendářní rok    

Příroda    

Budovy ve městě    

Hudební nástroje 

EGS – Evropa a svět nás 

zajímá 

 

OSV – komunikace  

 

MKV – lidské vztahy 

 

EV – lidské aktivity 

a problémy životního prostředí 

HV – písně v lekcích, hudební 

nástroje 

 

ČJ – odhad, porovnání shod 

a odlišností 

 

OV – etiketa, prosba, žádost 

o pomoc, omluva, navazování 

hovoru 

 

RV – rodinné vztahy, pomoc 

 

PŘ – lidské tělo, zvířata 

 

Projekt:  Roční období 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Cizí jazyk  

Ročník: 6   

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah 

 

Průřezová témata 

 

Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

CJ-9-1-01 rozumí informacím 

v jednoduchých poslechových textech, 

jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně    

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace 

v jednoduchých každodenních 

autentických materiálech    

CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve 

formuláři    

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající 

se jeho samotného, rodiny, školy, volného 

času a dalších osvojovaných témat    

 

CJ-9-1-02p rozumí jednoduchým otázkám, 

které se týkají jeho osoby    

CJ-9-2-01p odpoví na jednoduché otázky, 

které se týkají jeho osoby 

Rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti 

a schopnosti rozlišovat sluchem prvky 

fonologického systému jazyka    

Slovní a větný přízvuk    

Intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní 

zásoby    

Řadové číslovky    

Přítomný a minulý čas    

Pravidelná a nepravidelná slovesa    

Práce se slovníkem    

Domov    

Rodina    

Bydlení    

Škola    

Reálie cizojazyčných zemí 

MV – kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení 

 

OSV – komunikace a kooperace, 

kreativita, psychohygiena, 

komunikace mezi lidmi 

 

MKV – lidské vztahy, 

multikulturalita, kulturní 

diference 

 

EGS – Evropa a svět nás zajímá 

 

EV – vztah člověka k prostředí 

 

VDO – občanská společnost  

a škola 

ČJ – odhad, shody a odlišnosti 

 

HV – písně v lekcích 

 

OV - etiketa 

 

RV – rodinné vztahy, povolání 

 

Projekty:  
6. tř.: volný čas a zájmy 

      

7. tř.: škola                          

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Cizí jazyk  

Ročník: 7   

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah 

 

Průřezová témata 

 

Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché 

a zřetelně vyslovované promluvy či 

konverzace, který se týká osvojovaných 

témat    

CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace 

a adekvátně reaguje v běžných formálních 

i neformálních situacích    

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým 

textům, vyhledá v nich požadované 

informace 

    

CJ-9-1-01p rozumí základním informacím 

v krátkých poslechových textech, které se 

týkají osvojených tematických okruhů 

Rozvíjení dostačující slovní zásoby z probíraných 

tematických okruhů a její využití v ústním 

i písemném projevu    

Rozvíjení používání gramatických jevů v běžných 

komunikačních situacích    

Vypravování děje či příběhu    

Modální slovesa    

Volný čas    

Kultura    

Cestování    

Charakterové a povahové vlastnosti 

MV – kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení 

 

OSV – komunikace a kooperace, 

kreativita, psychohygiena, 

komunikace mezi lidmi 

 

MKV – lidské vztahy, 

multikulturalita, kulturní 

diference 

 

EGS – Evropa a svět nás zajímá 

 

EV – vztah člověka k prostředí 

 

VDO – občanská společnost  

a škola 

ČJ – odhad, shody a odlišnosti 

 

HV – písně v lekcích 

 

OV - etiketa 

 

RV – rodinné vztahy, povolání 

 

Projekty:  
6. tř.: volný čas a zájmy 

      

7. tř.: škola                          

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Cizí jazyk  

Ročník: 8   

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah 

 

Průřezová témata 

 

Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, 

škole, volném čase a dalších osvojovaných 

tématech    

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné 

sdělení    

CJ-9-3-01p rozumí slovům a jednoduchým 

větám, které se týkají osvojených 

tematických okruhů (zejména má-li 

k dispozici vizuální oporu)    

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či 

událost; popíše osoby, místa a věci ze svého 

každodenního života 

Předpřítomný čas    

Vyjádření budoucnosti    

Trpný rod    

Popis místa, předmětu, situace    

Sport    

Počasí    

Příroda a město    

Environmentální problémy    

Nákupy a móda    

Vztahy    

Stravovací návyky 

MV – kritické čtení 

 

OSV – komunikace mezi lidmi, 

kreativita, morální rozvoj, člověk 

a společnost, kooperace, člověk  

a zdraví, seberegulace, 

psychohygiena 

 

MKV – lidské vztahy, 

multikulturalita, kulturní diference 

 

EGS – Evropa a svět nás zajímá, 

objevujeme Evropu a svět, jsme 

Evropané 

 

EV – vztah člověka k prostředí 

 

VDO – občanská společnost  

a škola 

 

 

  

ČJ – shody a odlišnosti 

 

HV – písně, divadlo 

 

OV – etiketa  

 

RV – rodinné vztahy 

 

Z – Německo, Rakousko, Švýcarsko, 

Evropa 

 

TV – zdravý životní styl 

 

Projekty:  
 

8. tř.: tělo, péče o zdraví, stravování      

      

9. tř.: město, nákupy, oblékání                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Cizí jazyk  

Ročník: 9   

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah 

 

Průřezová témata 

 

Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či 

událost; popíše osoby, místa a věci ze svého 

každodenního života 

    

CJ-9-4-03p reaguje na jednoduchá písemná 

sdělení, která se týkají jeho osoby 

Souhrnné opakování časů (přítomný, minulý, 

předpřítomný, budoucí)    

Kondicionál    

Nepřímá řeč    

Vyjadřování vlastního názoru    

Péče o zdraví    

Pocity a nálady    

Společnost a její problémy    

Volba povolání    

Moderní technologie a média 

MV – kritické čtení 

 

OSV – komunikace mezi lidmi, 

kreativita, morální rozvoj, člověk 

a společnost, kooperace, člověk  

a zdraví, seberegulace, 

psychohygiena 

 

MKV – lidské vztahy, 

multikulturalita, kulturní diference 

 

EGS – Evropa a svět nás zajímá, 

objevujeme Evropu a svět, jsme 

Evropané 

 

EV – vztah člověka k prostředí 

 

VDO – občanská společnost  

a škola 

 

 

  

ČJ – shody a odlišnosti 

 

HV – písně, divadlo 

 

OV – etiketa  

 

RV – rodinné vztahy 

 

Z – Německo, Rakousko, Švýcarsko, 

Evropa 

 

TV – zdravý životní styl 

 

Projekty:  
 

8. tř.: tělo, péče o zdraví, stravování      

      

9. tř.: město, nákupy, oblékání                    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Další cizí jazyk 
 

 

Charakteristika předmětu – 2. stupeň: 

 

Vzdělávací obor Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. V rámci našeho Školního vzdělávacího programu je zařazen jako volitelný 

předmět pro žáky od 7. do 9. ročníku. 

 

Na naší škole poskytneme jako další cizí jazyk ruský jazyk nebo německý jazyk. 

 

Prostřednictvím tohoto oboru je žákům umožněno seznámení s dalším cizím jazykem, s nímž se mohou setkat v rámci integrované Evropy. 

 

Cílem výuky je zejména příprava k možnému praktickému užívání dalšího cizího jazyka. Žáci jsou seznámení se základy komunikace, a to hlavně v její zvukové podobě. Je 

jim poskytnuta aktivní účast při osvojování jednoduchých sdělení a základních pravidel komunikace v běžných životních situacích. 

Zároveň lze pomocí výuky dalšího cizího jazyka dospět ke  zdokonalování řečových schopností a rozšiřování slovní zásoby. 

 

Hlavní cíle vyučovacího předmětu: 

- rozvíjet u žáků kladný vztah k německému jazyku a k cizím jazykům vůbec 

- rozvíjet řečové schopnosti a myšlení v německém jazyku 

- osvojit si základní dovednosti v německém jazyku – formulovat jednoduchou větu, rozumět jednoduchým příkazům a sdělením (ve formě mluvené i psané) 

- podporovat zvyšování sebedůvěry prostřednictvím užívání německého jazyka 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení: 

7. – 9. ročník: 2 hodiny týdně  

 

Formy realizace: 

Výuka je realizována především formou četby, poslechu, dialogů, dále pak výkladů gramatického učiva, reprodukce textů. Je doplněna prací se slovníkem, procvičováním 

učiva v pracovních sešitech, říkankami, písněmi, soutěžemi, výukovými programy na PC a krátkými tematickými projekty. 

 

Místo realizace:  

Kmenové třídy, poloodborná učebna jazyka anglického nebo učebna PC s interaktivní tabulí. 

 

Pomůcky: 

Audio-video technika, PC, časopisy, autentické texty, slovníky, jazykové příručky, encyklopedie, mapy, kartičky, hry, obrázkový materiál, kopírovaný materiál (křížovky, 

doplňovačky, osmisměrky, texty písní…), hodiny, hrací kostky 
 

 

 

 



Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: 

Kompetence k učení 

 poznávat smysl a cíl učení 

 chápat důležitost schopnosti komunikovat v cizím jazyce pro další studium i praktický život 

 propojovat probraná témata a jazykové jevy 

 vyhledávat a kombinovat informace, využívat pod vedením učitele metody pro efektivní učení  

 

Kompetence k řešení problému 

 pochopit problém a řešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí 

 vyhledat vhodné informace v textu, promlouvat v cizím jazyce s cizím člověkem 

 

Kompetence komunikativní 

 porozumět jednoduchému textu nebo sdělení v cizím jazyce 

 formulovat jednoduché myšlenky v cizím jazyce 

 komunikovat na odpovídající úrovni 

 využívat dovednosti osvojené v cizím jazyce k navázání kontaktu či vztahu  

Kompetence sociální a personální   

 pracovat ve skupině, spolupracovat na jednoduchém úkolu 

 podílet se na utváření příjemné atmosféry v týmu 

 v rámci svého věku kontrolovat a hodnotit vlastní činnost 

 

Kompetence občanské 

 získávat představu o zvycích v anglicky a německy mluvících zemích 

 respektovat názory druhých 

 vzájemně si naslouchat, diskutovat 

Kompetence pracovní 

 hledat správná řešení 

 využívat základní informace z různých oblastí 

 pracovat s dvojjazyčným slovníkem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace  

Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 

Ročník: 7  

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah 

 

Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým 

pokynům a otázkám učitele, které 

jsou pronášeny pomalu a s pečlivou 

výslovností, a reaguje na ně    

DCJ-9-1-03 rozumí základním 

informacím v krátkých poslechových 

textech týkajících se každodenních 

témat    

DCJ-9-2-01 se zapojí do 

jednoduchých rozhovorů    

DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým 

informačním nápisům a orientačním 

pokynům    

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje 

o sobě ve formuláři 

    

DCJ-9-1-01p je seznámen se zvukovou 

podobou cizího jazyka    

DCJ-9-1-02p rozumí výrazům pro 

pozdrav a poděkování    

DCJ-9-2-01p pozdraví a poděkuje, 

vyjádří souhlas a nesouhlas    

DCJ-9-2-02p sdělí své jméno a věk 

Fonetické znaky (pasivně)    

Základní výslovnostní návyky    

Vztah mezi zvukovou a grafickou 

podobou slov    

Slovní zásoba v komunikačních 

situacích probíraných tematických 

okruhů    

Práce se slovníkem    

Domov    

Rodina    

Škola    

Volný čas    

Kalendářní rok    

Zvířata 

EGS - Evropa a svět nás 

zajímá 

 

OSV - kooperace 

a kompetice, poznávání lidí, 

komunikace 

 

MV - tvorba mediálního 

sdělení 

 

MKV - mezilidské vztahy  

a kulturní diference, 

multikulturalita 

HV – zpěv písní 

 

M – číslovky, sčítání, 

odčítání 

 

ČJ – časování slovesa 

být 

 

OV – společenské 

chování 

 

RV – moje rodina 

 

TV – písně s pohybem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace  

Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 

Ročník: 8  

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah 

 

Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

DCJ-9-1-02 rozumí slovům 

a jednoduchým větám, které jsou 

pronášeny pomalu a zřetelně a týkají 

se osvojovaných témat, zejména 

pokud má k dispozici vizuální oporu    

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým 

způsobem základní informace 

týkající se jeho samotného, rodiny, 

školy, volného času a dalších 

osvojovaných témat    

DCJ-9-3-02 rozumí slovům 

a jednoduchým větám, které se 

vztahují k běžným tématům    

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty 

týkající se jeho samotného, rodiny, 

školy, volného času a dalších 

osvojovaných témat 

   

rozumí jednoduchým pokynům učitele 

Základní gramatické struktury a typy 

vět    

Oblékání    

Nákupy    

Dopravní prostředky    

Příroda    

Počasí 

EGS - Evropa a svět nás 

zajímá 

 

OSV - kooperace 

a kompetice, poznávání lidí, 

komunikace 

 

MV - tvorba mediálního 

sdělení 

 

MKV - mezilidské vztahy  

a kulturní diference, 

multikulturalita 

HV – zpěv písní 

 

M – číslovky, sčítání, 

odčítání 

 

ČJ – časování slovesa 

být 

 

OV – společenské 

chování 

 

RV – moje rodina 

 

TV – písně s pohybem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace  

Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 

Ročník: 9 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah 

 

Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché 

otázky týkající se volného času 

a podobné otázky sám pokládá    

DCJ-9-3-03 rozumí krátkému 

jednoduchému textu, zejména pokud 

má k dispozici vizuální oporu, 

a vyhledá v něm požadovanou 

informaci    

DCJ-9-4-03 stručně reaguje na 

jednoduché písemné sdělení    

 

DCJ-9-3-02p rozumí jednoduchým 

slovům, se kterými se v rámci 

tematických okruhů opakovaně setkal 

(zejména má-li k dispozici vizuální 

oporu)    

DCJ-9-4-02p reaguje na jednoduchá 

písemná sdělení, která se týkají jeho 

osoby 

Povolání    

Lidské tělo    

Zdraví    

Jídlo    

Obec    

Reálie zemí příslušných jazykových 

oblastí 

EGS - Evropa a svět nás 

zajímá 

 

OSV - kooperace 

a kompetice, poznávání lidí, 

komunikace 

 

MV - tvorba mediálního 

sdělení 

 

MKV - mezilidské vztahy  

a kulturní diference, 

multikulturalita 

HV – zpěv písní 

 

M – číslovky, sčítání, 

odčítání 

 

ČJ – časování slovesa 

být 

 

OV – společenské 

chování 

 

RV – moje rodina 

 

TV – písně s pohybem 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace  

Vyučovací předmět: Matematika  - 1. stupeň  

 

 

Charakteristika předmětu: 

Žáci se učí vyjadřovat pomocí čísel, osvojují si matematické pojmy a symboly, matematické postupy a způsoby jejich užití. Dále si posilují  schopnost logického myšlení a 

prostorové představivosti.  Osvojují si matematické pojmy a symboly, matematické postupy a způsoby jejich užití. Učí se přesnosti a uplatňování matematických pravidel. Učí 

se svoji práci vnímat, kontrolovat a vyjadřovat výsledky svého pozorování. S vyjadřovacími schopnostmi se rozvíjí jejich schopnost uvažovat. Matematika rozvíjí pozornost, 

vytrvalost, schopnost rozlišovat, objevovat, vytvářet různé situace. Matematické dovednosti pomáhají žákům poznávat praktický význam matematiky v životě. 

 

Vzdělávací obsah předmětu je rozdělen na čtyři tematické okruhy: 

1. Čísla a početní operace 

- postupné seznamování s čísly 

- konkrétní představy o číslech a číselné ose 

- postupy matematických operací, jejich důležitost a užití 

- sčítání, odčítání v oboru do 100, násobení a dělení v oboru malé násobilky 

- jednoduché měření, odhadování  

2. Závislosti, vztahy a práce s daty 

- jednoduché statistické tabulky a diagramy 

- změny a závislosti, analýza z tabulek, diagramů a grafů 

3. Geometrie v rovině a prostoru 

- určování a znázorňování geometrických útvarů 

- modelování reálných situací 

- zkoumání tvarů a prostoru 

4. Nestandardní aplikační úlohy a problémy 

- uplatňování logického myšlen 

- řešení problémových situací a úloh z běžného života 

Časová dotace:      
1. ročník – 4 hodiny 

2. ročník – 5 hodin (4 + 1 disponibilní) 

3. ročník – 5 hodin (4 + 1 disponibilní) 

4. ročník – 5 hodin (4 + 1 disponibilní) 

5. ročník – 5 hodin (4 + 1 disponibilní) 

Formy realizace: 

Učivo je realizováno formou názorného výkladu, manipulací s předměty, skupinové práce, procvičování na praktickém úkolu ze života i projekty.  

Místo realizace: 

Žáci z každého ročníku pracují během vyučovací hodiny ve třídě nebo v počítačové učebně, v učebně s interaktivní tabulí. Učitelé  využívají různé formy práce.  

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

 

 

 



Kompetence k učení 

 provádět rozbory a zápisy řešení úloh 

 rozvíjet abstraktní a logické myšlení 

 hledat souvislosti mezi jevy 

 prožívat radost z učení 

Kompetence k řešení problému 

 rozvíjet důvěru ve vlastní schopnosti, 

 odhadovat výsledky 

 volit správný postup, vyhodnocovat správnost výsledků 

Kompetence komunikativní 

 prezentovat své myšlenky a názory 

 výstižně, jasně a stručně formulovat myšlenky 

 výstižně a kultivovaně komunikovat se spolužáky a s dospělým 

 

Kompetence občanské 

 být ohleduplný a taktní 

 hodnotit a ověřovat výsledky své činnosti 

 

Kompetence pracovní 

 rozvíjet poznatky  

 využívat poznatky z různých předmětů 

 využívat různé informační zdroje 

Kompetence sociální a personální 

 spolupracovat a respektovat práci vlastní i druhých 

 pracovat v týmu 

 uvědomovat si svůj úspěch 

 vyjádřit se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace  

Vyučovací předmět: Matematika 

Ročník: 1  

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah Průřezová témata 
Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

M-3-1-01 uplatňuje přirozená čísla k modelování 

reálných situací, počítá předměty v daném 

souboru, tvoří soubory s daným počtem prvků  

M-3-1-02 čte, píše a porovnává přirozená čísla 

v oboru do 20, uvědomuje si a zapisuje vztah 

rovnosti a nerovnosti  

M-3-1-03 používá lineární uspořádání; vyznačí 

číslo na číselné ose v oboru do 20 

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 

operace s přirozenými čísly v oboru do 20 

M-3-1-05 vytváří úlohy, ve kterých aplikuje 

a modeluje osvojené početní operace v oboru do 

20 

M-3-3-01 pojmenuje, rozezná, vymodeluje 

a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá 

tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci  

 

M-3-1-01p porovnává množství a vytváří soubory 

prvků podle daných kritérií v oboru do 20  

M-3-1-02p čte, píše a používá číslice v oboru do 20 

M-3-1-02p zná matematické operátory + , − , = ,  

< , > a umí je zapsat  

zvládá orientaci v prostoru a používá výrazy vpravo, 

vlevo, pod, nad, před, za, nahoře, dole, vpředu, 

vzadu  

M-3-3-01p pozná a pojmenuje základní geometrické 

tvary a umí je graficky znázornit  

 

Přirozená čísla, celá čísla v oboru do 

20 

Zápis čísla v desítkové soustavě 

a jeho znázornění (číselná osa) 

v oboru do 20 

Vlastnosti početních operací s čísly 

v oboru do 20 

Písemné algoritmy početních operací 

v oboru do 20 
 

OSV - rozvoj schopnosti 

poznávání, cvičení smyslového 

vnímání, pozornosti, 

soustředění 

 

EV - vztah člověka k prostředí 

(slovní úlohy) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Člověk a jeho svět 
 

VV – využití geometrických tvarů  

 

PČ – hry se stavebnicemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace  

Vyučovací předmět: Matematika 

Ročník: 2 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah Průřezová témata 
Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

M-3-1-02 čte, píše a porovnává přirozená 

čísla do 100, užívá a zapisuje vztah rovnosti 

a nerovnosti  

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; vyznačí 

číslo na číselné ose v oboru do 100 

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché 

početní operace s přirozenými čísly v oboru 

do 100 

M-3-1-05 tvoří a řeší úlohy, ve kterých 

aplikuje a modeluje osvojené početní 

operace v oboru do 100 

M-3-2-02 popíše jednoduché závislosti 

z praktického života  

M-3-3-02 měří a odhaduje délku úsečky, 

porovnává velikost útvarů 

 

M-3-1-02p čte, píše a používá číslice v oboru 

do 100, numerace do 20  

M-3-1-04p sčítá a odčítá s užitím názoru 

v oboru do 20  

M-3-1-05p řeší jednoduché slovní úlohy na 

sčítání a odčítání v oboru do 20  

umí rozklad čísel v oboru do 20 

M-3-2-02p modeluje jednoduché situace podle 

pokynů a s využitím pomůcek  

- uplatňuje matematické znalosti při manipulaci 

s drobnými mincemi 

M-3-3-01p rozezná přímku a úsečku, narýsuje 

je a ví, jak se označují  

 

Přirozená čísla, celá čísla v oboru do 

100 

Zápis čísla v desítkové soustavě 

a jeho znázornění (číselná osa) 

v oboru do 100 

Násobilka 1, 2, 3, 4, 5, 10  

Vlastnosti početních operací s čísly 

v oboru do 100 

Písemné algoritmy početních operací 

v oboru do 100 

Základní útvary v rovině – lomená 

čára, přímka, polopřímka, úsečka 
 

OSV - rozvoj schopnosti 

poznávání, sebepoznání, řešení 

problémů a rozhodovacích 

dovedností 

 

EV - vztah člověka k prostředí 

(slovní úlohy) 

 

MV – práce v realizačním 

týmu 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Člověk a jeho svět 
 

VV – využití geometrických tvarů  

 

PČ – hry se stavebnicemi 

 

 

  

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace  

Vyučovací předmět: Matematika 

Ročník: 3 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah Průřezová témata 
Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

M-3-1-02 zapisuje, čte a porovnává 

přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje 

vztah rovnosti a nerovnosti  

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; 

vyznačí číslo na číselné ose v oboru do 

1000 

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché 

početní operace s přirozenými čísly 

v oboru do 1000 

M-3-1-05 tvoří úlohy, ve kterých 

aplikuje a modeluje osvojené početní 

operace v oboru do 1000 

M-3-2-03 doplňuje posloupnosti čísel, 

bulky, schémata 

M-3-2-01 provádí jednoduché převody 

jednotek času, orientuje se v čase 

M-3-3-03 modeluje a rozezná 

jednoduché souměrné útvary v rovině  

 

M-3-1-02p čte, píše a používá číslice 

v oboru do 1000, numerace do 100 

M-3-2-03p doplňuje jednoduché tabulky, 

schémata a posloupnosti čísel v oboru do 

20  

M-3-3-02p používá pravítko 
 

Přirozená čísla, celá čísla v oboru do 

1000 

Zápis čísla v desítkové soustavě 

a jeho znázornění (číselná osa) 

v oboru do 1000 

Násobilka 6,7,8,9 

Vlastnosti početních operací s čísly 

v oboru do 1000 

Písemné algoritmy početních operací 

v oboru do 1000 

Základní útvary v rovině – čtverec, 

kružnice, obdélník, trojúhelník, kruh 

Vzájemná poloha dvou přímek 

v rovině 

Délka úsečky 
 

OSV - rozvoj schopnosti 

poznávání, sebepoznání, řešení 

problémů a rozhodovacích 

dovedností 

 

EV - vztah člověka k prostředí 

(slovní úlohy) 

 

MV – práce v realizačním 

týmu 

 

 

 

 

 

 

 

Člověk a jeho svět 
 

VV – využití geometrických tvarů  

 

PČ – hry se stavebnicemi 

 

 

  

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace  

Vyučovací předmět: Matematika 

Ročník: 4 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah Průřezová témata 
Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

M-5-1-01  při pamětném i písemném počítání využívá 

komutativnost a asociativnost sčítání a násobení  

M-5-1-02 v oboru přirozených čísel provádí písemné 

početní operace 

M-5-1-03 v oboru přirozených čísel provádí odhady 

a kontroluje výsledky početních operací, zaokrouhluje 

přirozená čísla 

M-5-1-04  tvoří a řeší úlohy, ve kterých aplikuje 

osvojené početní operace v oboru přirozených čísel  

M-5-1-05 používá zápis ve formě zlomku 

 M-5-1-06 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným 

jmenovatelem v oboru kladných čísel  

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 

(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici)  

M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku 

lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho 

stran  

M-5-3-03 sestrojí kolmice a rovnoběžky 

 M-5-3-04 užívá základní jednotky obsahu, určí obsah 

obrazce pomocí čtvercové sítě  

M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti 

jednoduché osově souměrné útvary a určí osu 

souměrnosti útvaru překládáním papíru 

 

M-5-1-02p čte, píše a porovnává čísla v oboru do 100  
M-5-1-02p sčítá a odčítá dvouciferná čísla  

M-5-1-02p zvládne řady násobků čísel 2 až 10 do 100  

M-5-1-03p zaokrouhluje čísla na desítky i na stovky  
M-5-1-03p tvoří a zapisuje příklady na násobení a dělení 

v oboru do 100  

M-5-1-04p zapíše a řeší jednoduché slovní úlohy 
 M-5-1-04p rozeznává sudá a lichá čísla - používá 

kalkulátor 

M-5-3-01p znázorní, narýsuje a označí základní rovinné 
útvary 

M-5-3-02p měří a porovnává délku úsečky 
M-5-3-05p určí osu souměrnosti překládáním papíru - 

pozná základní tělesa 

 

Přirozená čísla, celá čísla, desetinná 

čísla, zlomky 

 Zápis čísla v desítkové soustavě 

a jeho znázornění (číselná osa, 

teploměr, model)  

Násobilka 

Vlastnosti početních operací s čísly 

Písemné algoritmy početních 

operací- počítání do 1000 000 

Zaokrouhlování na 1 000, 100, 10       

Písemné a pamětné sčítání 

a odčítání, násobení a dělení  

Početní výkony na kalkulátoru 

Slovní úlohy (rozšiřující učivo pro 

nadané žáky)   

Úlohy z běžného života 

Rovnice a nerovnice - práce 

s geometrickými útvary 

Rovnoběžky, různoběžky, kolmice    

Obsah čtverce, obdélníku    

Osová souměrnost          

Délka úsečky, jednotky délky   

Povrch krychle, kvádru 
 

OSV - rozvoj schopnosti 

poznávání, sebepoznání, řešení 

problémů a rozhodovacích 

dovedností 

 

EV - vztah člověka k prostředí 

(slovní úlohy) 

 

MV – práce v realizačním týmu 

 

  

 

 

 

 

 

 

Člověk a jeho svět 
 

VV – využití geometrických tvarů  

 

PČ – hry se stavebnicemi 

 

  

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace  

Vyučovací předmět: Matematika 

Ročník: 5 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah Průřezová témata 
Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

M-5-1-07 vyznačí na číselné ose desetinné 

číslo dané hodnoty, přečte zápis desetinného 

čísla  

M-5-1-08 porozumí významu znaku „−“ pro 

zápis celého záporného čísla a toto číslo 

vyznačí na číselné ose  

M-5-2-02  sestavuje jednoduché tabulky 

a diagramy 

M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní 

úlohy a problémy, jejichž řešení je do 

značné míry nezávislé na obvyklých 

postupech a algoritmech školské 

matematiky 

 

M-5-1-03p zaokrouhluje čísla na desítky i na 

stovky s využitím ve slovních úlohách  

M-5-2-01p vyhledá a roztřídí jednoduchá data 

(údaje, pojmy apod.) podle návodu 

 M-5-2-02p orientuje se a čte v jednoduché 

tabulce - určí čas s přesností na čtvrthodiny, 

převádí jednotky času v běžných situacích - 

provádí jednoduché převody jednotek délky, 

hmotnosti a času - uplatňuje matematické 

znalosti při manipulaci s penězi 

M-5-3-02p vypočítá obvod mnohoúhelníku 

sečtením délek jeho stran  

M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice  

M-5-4-01p řeší jednoduché praktické slovní 

úlohy, jejichž řešení nemusí být závislé na 

matematických postupech 
 

Vlastnosti početních operací 

s přirozenými čísly 

Písemné algoritmy početních operací 

Závislosti a jejich vlastnosti 

Římské číslice  

Počítání se zlomky 

Využití zlomků ve slovních úlohách 

Desetinná čísla 

Základní útvary v rovině 

a v prostoru 

Obvod a obsah obrazce 

Osově souměrné útvary 

Číselné a obrázkové řady 

Magické čtverce 

Prostorová představivost 
 

OSV - rozvoj schopnosti 

poznávání, sebepoznání, řešení 

problémů a rozhodovacích 

dovedností 

 

EV - vztah člověka k prostředí 

(slovní úlohy) 

 

MV – práce v realizačním týmu 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Člověk a jeho svět 
 

VV – využití geometrických tvarů  

 

PČ – hry se stavebnicemi 

 

  

 

 

 

 

 



Vyučovací oblast: Matematika a její aplikace  

Vyučovací předmět: Matematika  

 

 

Charakteristika předmětu – 2. stupeň 

 

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky 

v reálných situacích, vede k osvojení pojmů, matematických postupů, rozvíjí abstraktní a exaktní myšlení, logické a kritické usuzování. 

 

Vzdělávací obsah předmětu rozdělen do okruhů:    - početní operace s čísly a proměnnými 

                                          - závislosti, vztahy a práce s daty 

                                          - geometrie v rovině a prostoru 

                                          - součástí jsou nestandardní aplikační úlohy a problémy 

 

 

Časová dotace:  

6. ročník: 5 hodin týdně (4 + 1 disponibilní) 

7. ročník: 4 hodiny týdně 

8. ročník: 4 hodiny týdně (3 + 1 disponibilní) 

9. ročník: 5 hodin týdně (4 + 1 disponibilní) 

 

 

Formy realizace:  
Názorný výklad, manipulace s předměty, skupinová práce, frontální vyučování, procvičování na praktických úkolech. 

 

 

Místo realizace:  
Kmenové třídy, počítačová učebna, učebna s multifunkční tabulí. 

 

 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 
Kompetence k učení 

 osvojit si základní matematické pojmy a dovedností potřebné pro orientaci v praktickém životě 

 abstrahovat a zobecňovat reálné jevy 

 vytvářet zásoby matematických nástrojů, pojmů a vztahů, algoritmů, metod řešení 

 využívat prostředky výpočetní techniky 

 vyvozovat řešení a závěry 

 plánovat postupy a úkoly 

 volit různé postupy 

 využívat informační a komunikační technologie 

 aplikovat znalosti v ostatních vyučovacích předmětech a reálném životě 

 



Kompetence k řešení problému 

 provádět rozbor problému a plánu řešení, odhadovat výsledek 

 volit správný postup při řešení slovních úloh a reálných situací 

 zjišťovat, že realita je složitější než matematický model 

 s chybou pracovat jako s příležitostí, jak nalézt správnou cestu ke správnému řešení  

 ověřovat výsledky 

Kompetence komunikativní 

 zdůvodňovat matematické postupy 

 vytvářet hypotézy 

 komunikovat na odpovídající úrovni 
 užívat správnou terminologii a symboliku 

Kompetence sociální a personální 

 podílet se na utváření příjemné pracovní atmosféry 

 spolupracovat ve skupině 

 věcně argumentovat 

 učit se sebekontrole 

 dodržovat pravidla slušného chování 

Kompetence občanské 

 respektovat názory ostatních 

 rozhodovat se podle dané situace 

 cíleně formovat volní a charakterové vlastnosti 

 hodnotit svou činnost a výsledky své práce na základě jasných kritérií 

 brát ohled na druhé 

Kompetence pracovní 

 efektivně organizovat vlastní práci 

 zdokonalovat svůj grafický projev 

 dodržovat dohodnutou kvalitu a termíny 

 ověřovat výsledky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace  

Vyučovací předmět: Matematika 

Ročník: 6 

 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah Průřezová témata 
Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou 

přesností, účelně využívá kalkulátor  

M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím 

dělitelnosti v oboru přirozených čísel  

M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem  

M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod 

základních rovinných útvarů  

M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles  

M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz krychle a kvádru 

v rovině, vypočítá povrch a objem, umí zacházet 

s rýsovacími pomůckami a potřebami 

 

M-9-1-01p písemně sčítá, odčítá, násobí a dělí víceciferná 

čísla, dělí se zbytkem  

M-9-1-01p čte desetinná čísla, zná jejich zápis a provádí 

s nimi základní početní operace  

M-9-1-02p provádí odhad výsledku, zaokrouhluje čísla  

M-9-1-02p píše, čte, porovnává a zaokrouhluje čísla 

v oboru do 1 000 000, zvládá orientaci na číselné ose, 

užívá a ovládá převody jednotek délky, hmotnosti, času, 

obsahu, objemu  

M-9-3-03p vyznačuje, rýsuje a měří úhly, provádí 

jednoduché konstrukce  

M-9-3-05p provádí jednoduché konstrukce  

M-9-3-06p rozeznává a rýsuje základní rovinné útvary  

M-9-3-10p vypočítá povrch a objem kvádru a krychle 

M-9-3-11p sestrojí sítě základních těles, odhaduje délku 

úsečky, určí délku lomené čáry, graficky sčítá a odčítá 

úsečky  
 

Početní operace s desetinnými čísly 

Dělitelnost přirozených čísel – prvočíslo, číslo složené, 

násobek, dělitel, nejmenší společný násobek, největší 

společný dělitel, kritéria dělitelnosti  

Rovinné útvary – přímka, polopřímka, úsečka, úhel – 

typy úhlů, trojúhelník, čtyřúhelník, vzájemná poloha 

přímek v rovině   

Metrické vlastnosti v rovině – druhy úhlů, vzdálenost 

bodu od přímky, trojúhelníková nerovnost  

Tělesa – krychle, kvádr, povrch, objem, jednotky objemu 

 

OSV – rozvoj schopnosti 

poznávání, sebepoznání, řešení 

problémů a rozhodovacích 

dovedností 

 

EV – vztah člověka k prostředí 

(slovní úlohy) 

 

MV – práce v realizačním týmu 
 

F – měření délky,  

řešení početních úloh 

 

Z – určování zeměpisné 

polohy 

 

Řešení úloh z praxe ve 

všech přírodovědných 

předmětech 
 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 

Vyučovací předmět: Matematika 

Ročník: 7 

 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah 
Průřezová témata  

 

Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 

vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 

poměrem, zlomkem, desetinným číslem, 

procentem)  

M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace 

vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map 

a plánů  

M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro 

případ, že procentová část je větší než celek)  

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 

modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 

matematický aparát v oboru celých a 

racionálních čísel  

M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé 

úměrnosti  

M-9-3-02 charakterizuje a třídí rovinné útvary – 

čtyřúhelníky, trojúhelníky 

M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech 

věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků  

M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného 

útvaru ve středové a osové souměrnosti, určí 

osově a středově souměrný útvar 

 
M-9-1-01p pracuje se zlomky a smíšenými čísly, 

používá vyjádření vztahu celek – část (zlomek, 

desetinné číslo, procento)  

M-9-1-05p používá měřítko mapy a plánu  

M-9-1-06p řeší jednoduché úlohy na procenta  

M-9-3-08p sestrojí základní rovinné útvary ve 

středové a osové souměrnosti  

  
 

Celá čísla – čísla navzájem opačná, číselná osa 

Desetinná čísla, zlomky – rozvinutý zápis čísla 

v desítkové soustavě; převrácené číslo, smíšené číslo, 

složený zlomek, početní operace se zlomky 

Poměr – měřítko, úměra, trojčlenka, praktické úlohy 

Procenta – procento, promile; základ, procentová část, 

počet procent; jednoduché úrokování, řeší praktické 

úlohy s využitím procent 

Čtyřúhelníky, trojúhelník - konstrukce, obvod, obsah 

Hranoly- povrch, objem, slovní úlohy 

EV – člověk a životní 

prostředí 

 

OSV – rozvoj schopnosti 

poznávání, sebepoznání, řešení 

problémů a rozhodovacích 

dovedností 

 

EV – vztah člověka k prostředí 

(slovní úlohy) 

 

MV – práce v realizačním 

týmu 
 

F, Ch, D – numerické 

výpočty 

 

F – vztahy mezi 

veličinami 

 

Z – měřítko plánu, mapy 

 

Ch – výpočty pomocí 

trojčlenky, koncentrace  

 

PČ – spotřeba materiálu, 

benzínu, zakázky, počet 

dělníků,… 

 

Řešení úloh z praxe ve 

všech přírodovědných 

předmětech 
 

 



Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace  

Vyučovací předmět: Matematika 

Ročník: 8 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah 
Průřezová témata 

 

Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých 

a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou 

mocninu a odmocninu  

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace 

s využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá 

a násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu 

na součin pomocí vzorců a vytýkáním  

M-9-1-08  řeší reálnou situaci pomocí lineárních 

rovnic 

M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové 

a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů 

při řešení úloh a jednoduchých praktických 

problémů; využívá potřebnou matematickou 

symboliku  

M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod 

základních rovinných útvarů  

M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané 

vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení 

polohových a nepolohových konstrukčních úloh  

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary  

M-9-3-12 načrtne a sestrojí válec, řeší úlohy 

výpočtem 

M-9-2-01  vyhodnocuje data, sestaví statistický 

soubor 

 

M-9-2-01p vyhledává a třídí data  

M-9-3-04p vypočítá obvod a obsah trojúhelníka, 

kruhu, lichoběžníku 

M-9-3-10p vypočítá povrch a objem a válce  

M-3-11p sestrojí sítě základních těles 
 

Mocniny a odmocniny – druhá mocnina a odmocnina  

Výrazy – číselný výraz a jeho hodnota; proměnná, 

výrazy s proměnnými, mnohočleny, početní operace 

s mnohočleny, vzorce  

Rovinné útvary – kružnice, kruh, úhel, trojúhelník, 

čtyřúhelník - lichoběžník, rovnoběžník, pravidelné 

mnohoúhelníky, vzájemná poloha přímek v rovině 

(typy úhlů), shodnost a podobnost - věty o shodnosti 

a podobnosti trojúhelníků)  

Metrické vlastnosti v rovině – vzdálenost bodu od 

přímky, trojúhelníková nerovnost, Pythagorova věta  

Konstrukční úlohy – množiny všech bodů dané 

vlastnosti (osa úsečky, osa úhlu, Thaletova 

kružnice), osová souměrnost, středová 

souměrnost  

Válec- povrch a objem, úlohy z praxe 

Základy statistiky -  pojmy, diagramy 

EGS – Evropa a svět nás 

zajímá 

 

EV – ochrana životního 

prostředí 

 

OSV – rozvoj schopnosti 

poznávání, sebepoznání, řešení 

problémů a rozhodovacích 

dovedností 

 
 

 
 

F – zápis jednotek 

fyzikálních veličin, vztahy 

mezi veličinami,  

řešení fyzikálních úloh 

 

Z – třídění údajů 

 

Řešení úloh z praxe ve 

všech přírodovědných 

předmětech 
 

 

 



Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace  

Vyučovací předmět: Matematika 

Ročník: 9 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah 

Průřezová témata 

 

 

Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic 

a jejich soustav  

M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data  

M-9-2-02 porovnává soubory dat  

M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, 

grafem  

M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace 

s využitím funkčních vztahů  

M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové 

útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti  

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch jehlanu 

a kužele 

M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 

s využitím osvojeného matematického aparátu  

M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek 

při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 

předkládaných nebo zkoumaných situací  

M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost, 

aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých 

tematických a vzdělávacích oblastí  
 

M-9-2-02p porovnává data  

M-9-2-04p vypracuje jednoduchou tabulku  

zvládá početní úkony s penězi  

M-9-3-12p načrtne základní tělesa  - jehlan, kužel 

M-9-3-12p zobrazuje jednoduchá tělesa  

používá technické písmo  

čte a rozumí jednoduchým technickým výkresům  

M-9-4-01p samostatně řeší praktické úlohy  

M-9-4-01p hledá různá řešení předložených situací  

M-9-4-02p aplikuje poznatky a dovednosti z jiných 

vzdělávacích oblastí  

využívá prostředky výpočetní techniky při řešení úloh  
 

Rovnice – lineární rovnice, soustava dvou lineárních 

rovnic se dvěma neznámými, slovní úlohy 

Lomené výrazy – početní operace, rovnice 

s neznámou ve jmenovateli 

Závislosti a data – příklady závislostí 

z praktického života a jejich vlastnosti, nákresy, 

schémata, diagramy, grafy, tabulky; četnost znaku  

Funkce – pravoúhlá soustava souřadnic, přímá 

úměrnost, nepřímá úměrnost, lineární funkce, 

kvadratická funkce, nepřímá úměrnost 
Prostorové útvary – jehlan, rotační kužel, koule, 

kolmý hranol  

Základy finanční matematiky – úrokování, praktické 

úlohy 
 

OSV – rozvoj schopnosti 

poznávání, sebepoznání, řešení 

problémů a rozhodovacích 

dovedností 

 

EV – vztah člověka k prostředí 

(slovní úlohy) 

 

MV – práce v realizačním 

týmu 

 

EGS – Evropa a svět nás 

zajímá 

 

F – slovní úlohy, 

dynamické děje 

 

Z – plánky, mapky 

 

Ch – grafické znázornění 

chemických reakcí 

 

OV – rozpočet rodiny, 

úroky 

 

Řešení úloh z praxe ve 

všech přírodovědných 

předmětech 

 

 

 
 



Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 

Vyučovací předmět: Práce s počítačem 

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň: 

 

Vzdělávací obsah: 

 

Žáci jsou vedeni k chápání a k správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti. Dále jsou vedeni k praktickému zvládnutí práce s grafikou 

a textem. Všechny tyto nástroje se žáci učí používat pro zpracování informací, které se učí vyhledávat na Internetu. Učí se používat elektronickou poštu pro vzájemnou 

komunikaci a předávání souborů. Vyučující využije všech metod a forem práce k tomu, aby žáci dosáhli požadovaných kompetencí. 

Všichni žáci 5. ročníku získají základy práce na počítači pro vstup na 2. stupeň nebo pro výstup na víceleté gymnázium. 

 

 

Časová dotace: 

4. ročník – 1 hodina týdně (0 + 1 disponibilní) 

5. ročník – 1 hodina týdně (žáci mohou být ve vyučovací hodině děleni do dvou skupin) 

 

 

Formy realizace:  

Samostatná práce žáků, skupinové vyučování, frontální výuka, individuální přístup. 

 

Místo realizace:  

Počítačová učebna. 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení 

 samostatně objevovat možnosti využití informačních a komunikačních technologií v praktickém životě 

 využívat zkušeností s jinými SW, spolupráci s ostatními žáky, nápovědu u jednotlivých programů, literaturu apod. 

 pořizovat takové poznámky, které jim pomohou při praktické práci s technikou 

 

 

Kompetence k řešení problémů 

 tvořivě přistupovat k řešení problému  

 chápat, že správných způsobů řešení je víc 

 nalézat řešení problému, ale také ho prakticky provést a dokončit 

 

 

Kompetence komunikativní 

 využívat vhodné technologie pro komunikaci na dálku (některé práce odevzdají elektronickou poštou) 

 používat vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou technologii, náležitosti apod.) 



Kompetence sociální a personální 

 kolegiálně si radit či pomoci, při projektech pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci apod. 

 hodnotit práci svou i práci ostatních, při vzájemné komunikaci být ohleduplný,  

 chápat, že každý člověk je různě zručný a chápavý 

 

 

Kompetence občanské 

 seznámit se  s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, autorský zákon, bezpečnost a ochrana osobních údajů,...) a dodržovat je (citace 

literatury, ochrana hesla,...) 

 při zpracování informací kriticky myslet nad obsahy sdělení, ke kterým se mohou dostat prostřednictvím Internetu a jinými cestami 

 

 

Kompetence pracovní 

 dodržovat bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 

Vyučovací předmět: Práce s počítačem 

Ročník: 4  

 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

ICT-5-1-01 využívá základní počítače 

a nejběžnější periferie  

ICT-5-1-02 respektuje pravidla 

bezpečné práce s hardwarem i 

softwarem a zná postup v případě 

jejich závady 

ICT-5-2-01 při vyhledávání informací 

na internetu volí jednoduché a vhodné 

cesty  

  

ICT-5-1-01p ovládá základní obsluhu 

počítače  

ICT-5-1-02p dodržuje pravidla bezpečné 

a práce s počítačem 

Zapínání, vypínání, hygiena práce, pojmy 

 

Práce s klávesnicí a myší 

 

Grafika - Malování 

 

Textové editory  

 

Prezentace 

 

Internet, E-mail = el. pošta 

 

Práce se složkami a soubory 
 

Výukové hry a programy 

VDO – pluralita názorů 

 

OSV – kreativita, pravidla komunikace 

 

MV – kritický přístup k informacím, 

ověřování zdrojů, tvorba mediálního 

sdělení 

 

MKV – komunikace s lidmi různých 

kultur, vliv médií ve společnosti 

 

  

 

 

  

M – plošné objekty, 

geometrické tvary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 

Vyučovací předmět: Práce s počítačem 

Ročník: 5 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

ICT-5-1-03 chrání data před poškozením, 

ztrátou a zneužitím  

ICT-5-3-01 pracuje s textem 

a obrázkem v textovém a grafickém 

editoru, upravuje jej 

ICT-5-2-02 vyhledává informace na 

portálech, v knihovnách a databázích  

ICT-5-2-03 komunikuje přes internet či 

jiných běžných komunikačních zařízení 

 

ICT-5-3-01p pracuje s výukovými 

a zábavními programy 

 

Hardware, software 

 

Grafika - Malování (pokročilé funkce) 

 

Textový editor (Word)  

 

Tabulkový editor (Excel) 

 

Internet - vyhledávání, komunikace, chat 

 

Výukové hry a programy 

VDO – SV pirátství, svoboda slova (i 

jeho nebezpečí), pluralita názorů 

 

OSV – kreativita, pravidla komunikace 

 

MV – kritický přístup k informacím, 

ověřování zdrojů, tvorba mediálního 

sdělení 

 

MKV – komunikace s lidmi různých 

kultur, vliv médií ve společnosti 

 

  

 

 

  

M – plošné objekty, 

geometrické tvary 

 

Ukázka vnitřních součástí skříně 

 

Výukové programy pro různé 

předměty 

 

Vyhledávání webových stránek 

o tématech z různých předmětů 

 

Pomůcky: učebnice Informatika 

pro ZŠ 1; J. Vaníček, P. 

Řezníček (praktické úkoly  

a práce s PC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Vyučovací oblast: Informační a komunikační technologie 

Vyučovací předmět: Práce s počítačem 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň: 

 

Vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií vede žáky k používání moderních informačních prostředků, k praktickému zvládnutí práce 

s textem, tabulkami, prezentací, k poznání, že problémy lze řešit více způsoby. Žáci se naučí nejen samostatně získávat informace z různých dostupných 

elektronických zdrojů, ale také je hodnotit. 

 

Předmět je realizován v 6. – 9. ročníku probíhá výuka 1 hodinu týdně, přičemž v 9. ročníku jsou třídy rozděleny na polovinu a střídají se po pololetí. 

 

Vyučovací předmět Práce s počítačem je úzce spjat českým jazykem, výtvarnou výchovou, matematikou i dalšími výukovými předměty. 

  

 

Časová dotace: 

  

6. - 7. ročník: 1 hodina týdně (0 + 1 disponibilní) 

8. ročník: 1 hodina týdně  

9. ročník: 1 hodina týdně (0 + 1 disponibilní) 

 

Formy realizace: Verbální i nonverbální komunikace, frontální výuka, skupinové vyučování, samostatné práce žáků. 

 

Místo realizace: Počítačová učebna s interaktivní tabulí, počítačová učebna s dataprojektorem. 

 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: 

 

Kompetence k učení: 
 využívat informační a komunikační prostředky a technologie 

 spolupráce s ostatními žáky 

 vyhledávat informace především z Internetu 

 podněcovat formou samostatných prací tvořivost žáků, podporovat jejich fantazii 

 uplatňovat sebehodnocení 

 propojovat proces učení s praktickým životem 

 prezentovat své znalosti a dovednosti 

 toužit po dalším vědění a poznání 

 samostatně plnit úkoly 

Kompetence k řešení problémů: 
 rozpoznat a pochopit problém 

 chápat, že některé problémy nemusí mít jen jedno správné řešení 

 aktivně se podílet na řešení problému 

 sledovat vlastní pokroky při zdolávání překážek 

 pracovat s různými zdroji informací 

 

 



Kompetence komunikativní: 
 formulovat myšlenky 

 komunikace na dálku – odevzdávání některých prací prostřednictvím elektronické pošty 

 rozvíjet slovní zásobu v písemném projevu 

 rozvíjet kultivované vyjadřování mezi spolužáky a dospělými  

 naslouchat názorům jiných 

Kompetence sociální a personální: 
 nejen při skupinové práci si vzájemně pomáhat 

 rozdělit si vhodně práci vzhledem k danému časovému prostoru 

 hodnotit sebe i druhé 

 respektovat společně dohodnutá pravidla 

 cítit zodpovědnost za týmovou práci 

 podílet se na příjemné atmosféře v kolektivu 

 obhajovat vlastní názory vhodnou formou 

 tolerovat druhé 

 respektovat práci druhých a objektivně ji hodnotit 

Kompetence občanské: 
 znát svá práva i své povinnosti 

 věnovat pozornost integrovaným žákům, respektovat je a pomáhat jim 

 poznávat svůj region 

 seznamovat s možným nebezpečím informačních technologií (pirátství, ochrana osobních údajů, hesel apod.) 

Kompetence pracovní: 
 dodržovat hygienická a bezpečnostní pravidla pro práci s výpočetní technikou 

 snažit se o  objektivní sebehodnocení 

 aplikovat své znalosti v praktických činnostech 

 využívat ICT pro vyhledávání informací v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucí život 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 

Vyučovací předmět: Práce s počítačem 

Ročník: 6

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah 

 

Průřezová témata 

 

Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací 

a informačních zdrojů, upraví jednoduchý 

text, efektivně vyhledává informace    

ICT-9-2-04 při práci s informacemi 

využívá různé zdroje    

 

ICT-9-1-01p vyhledává potřebné informace 

na internetu; dodržuje pravidla zacházení 

s výpočetní technikou; osvojí si základy 

elektronické komunikace 

ICT-9-2-01p zvládne základy psaní na 

klávesnici a práci s textovým editorem 
 

Zásady práce s počítačem    

Software a jeho ovládání    

Jednoduché programy – příslušenství    

Organizace dat v PC    

Textový editor - Word 

Internet - základy vyhledávání informací 

MV – interpretace vztahu 

mediálního sdělení a reality 

 

EGS – objevujeme Evropu 

a svět 

 

EV – lidské aktivity 

a problémy životního prostředí 

 

OSV – komunikace, kooperace 

a kompetice, kreativita 

 

 

 

D – historie informací 

 

ČJ – úprava textu 

 

VV – malování  

 

MV - tvorba mediálního sdělení 

 



Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 

Vyučovací předmět: Práce s počítačem 

Ročník: 7 
 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah 

 

Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

ICT-9-1-01p vyhledává potřebné informace 

na internetu; dodržuje pravidla zacházení s 

výpočetní technikou; osvojí si základy 

elektronické komunikace 

Textový editor (Word)    

Základy 3D grafiky – Google Sketchup    

Cloud - sdílení dokumentů 

Práce s tabulkami (Excel)- základní vzorce 

a početní operace 

Bezpečnost na internetu 

EGS – Evropa a svět nás 

zajímá 

 

MV – interpretace vztahu 

mediálního sdělení a reality 

 

EV – lidské aktivity 

a problémy životního 

prostředí 

 

OSV – komunikace, 

kooperace a kompetice, 

kreativita 

 

 

Z – zeměpisné mapy 

 

VV – úprava obrázků 

 

D – dějepisné servery 

 

ČJ – úprava textu, 

vyhledávání životopisů 

spisovatelů 

 
MV - tvorba mediálního 

sdělení 

 
 

 



Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 

Vyučovací předmět: Práce s počítačem 

Ročník: 8 
 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah 

 

Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

ICT-9-2-02 používá základní estetická 

a typografická pravidla pro práci s textem 

a obrazem    

ICT-9-2-01 ovládá textový, grafický 

i tabulkový editor, zná aplikace 

 

ICT-9-2-03p, ICT-9-2-04p, ICT-9-2-05p 

vyhledává potřebné informace na internetu  

dodržuje pravidla bezpečného zacházení 

s výpočetní technikou  
ICT-9-2-5p vyhledává potřebné informace na 

internetu - dodržuje pravidla bezpečného 

zacházení s výpočetní technikou 

Textový editor (Word) 

3D grafika – GoogleSketchup    

Vektorová grafika 

Tabulkový editor (Excel) - složitější vzorce, 

funkce 

Počítačová bezpečnost 

MV – interpretace vztahu 

mediálního sdělení a reality 

 

EGS – objevujeme Evropu 

a svět 

 

EV – lidské aktivity 

a problémy životního prostředí 

 

OSV – komunikace, kooperace 

a kompetice, kreativita 

 

VV – kresba, obrázky 

 

M, F – grafy, geometrické tvary 

 

ČJ – typografická pravidla, 

tvorba životopisu, žádostí, zprávy 

a oznámení 

 

MV - tvorba mediálního sdělení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 

Vyučovací předmět: Práce s počítačem 

Ročník: 9 
 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah 

 

Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

ICT-9-2-04 pracuje s informacemi 

v souladu se zákony o duševním 

vlastnictví    

ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na 

informace v textové, grafické 

a multimediální formě    

 

ICT-9-2-01p, ICT-9-2-02p ovládá základy 

psaní na klávesnici, na uživatelské úrovni 

práci s textovým editorem; využívá vhodné 

aplikace; zvládá práci s výukovými 

programy 

 

Textový a tabulkový editor (Word, Excel) 

Online nástroje 

Fotografie, fotoaparáty    

Video a zvuk na PC    

Počítačová bezpečnost 

 

 

 

MV – interpretace vztahu 

mediálního sdělení 

a reality, stavba 

mediálního sdělení 

 

EGS – objevujeme 

Evropu a svět 

 

EV – lidské aktivity 

a problémy životního 

prostředí 

 

OSV – komunikace, 

kooperace a kompetice, 

kreativita, psychohygiena 

 

PŘ - ekologie 

 

AJ – počítačové názvosloví 

 
MV - tvorba mediálního sdělení 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět  

Vyučovací předmět: Prvouka  

 

Charakteristika předmětu – 1. stupeň – 1. období (1. – 3. ročník) 

Vzdělávací obsah: 

Učivo je rozděleno do 6 oblastí: 

1. Jsem školák – orientace ve škole a jejím blízkém okolí; vhodné chování ke spolužákům, učitelům; dbát o svoji bezpečnost; vytvořit si základní pracovní návyky, 

režim dne i týdne 

2. Místo, kde žijeme – důraz je kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků 

3. Lidé kolem nás – upevňování základů vhodného chování a jednání mezi lidmi, seznámení se základními právy a povinnostmi 

4. Lidé a čas – orientace v dějích a čase 

5. Rozmanitost přírody – poznávání proměnlivosti a rozmanitosti živé i neživé přírody 

6. 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. 

 

Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné  vztahy a souvislosti, utvářet prvotní ucelený obraz světa,  poznávat sebe i nejbližšího okolí. vnímání 

lidí a vztahů mezi nimi. Všímají si podstatných stránek i krás lidských výtvorů a přírodních jevů. Učí se porozumění světa kolem sebe a vnímání základních vztahů ve společnosti, 

porozumění soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům. 

 

Časová dotace:  
1. a 2. ročníku: 2 hodiny týdně 

3. ročník: 3 hodiny týdně (2 + 1 disponibilní) 

 

Formy realizace: Frontální vyučování, práce ve skupinách, besedy, práce s encyklopediemi, vyhledávání informací. 

 

Místo realizace: Kmenové třídy, okolí školy, okolí řeky Lučiny. 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: 

Kompetence k učení 

 pozorovat, objevovat a poznávat přírodu a svět kolem sebe 

 orientovat se ve světě informací 

 získávat pozitivní vztah k učení 

 samostatně pozorovat a porovnávat 

 vyhledávat a třídit získané informace 

 

 

 



Kompetence k řešení problému 

 vnímat a učit se řešit problémové situace ve škole i mimo ni 

 upevňovat účelné rozhodování v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i bezpečnosti druhých 

 rozpoznávat a chápat problém, hledat vhodná řešení 

 hledat různé zdroje informací 

 ověřovat správnost řešení problému 

Kompetence komunikativní 

 používat správnou terminologii 

 rozšiřovat svoji slovní zásobu 

 učit se samostatně a sebevědomě vystupovat 

 formulovat své myšlenky, dojmy, názory na dění kolem sebe 

 prezentovat své myšlenky a názory 

 reagovat na myšlenky druhých 

 správně pojmenovávat skutečnosti 

 vzájemně si naslouchat, radit a pomáhat 

Kompetence sociální a personální 

 pracovat ve skupinách 

 efektivně spolupracovat na řešení problému 

 respektovat názory druhých 

 obhajovat vlastní názory 

 tolerovat ostatní 

 budovat sebedůvěru  

 respektovat práci druhých a objektivně ji hodnotit 

 

Kompetence občanské 

 dodržovat pravidla slušného chování 

 tolerovat ostatní 

 správně se zachovat v situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti druhých 

 znát svá práva i povinnosti 

 utvářet ohleduplný vztah k přírodě i kulturním výtvorům 

 chránit přírody 

 respektovat obecná pravidla 

Kompetence pracovní 

 vytvářet si pracovní návyky 

 v práci ve skupině dodržovat vymezená pravidla 

 pracovat podle návodu, předem stanoveného postupu, ale pokoušet se hledat i vlastní postupy 

 správně používat a využívat pomůcky a nástroje 

 dodržovat pravidla bezpečnosti 

 odhadnout možná zdravotní či hygienická rizika 

 eliminovat rizika 

 správně se rozhodovat 

 

  

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět: Prvouka            

Ročník: 1  

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah Průřezová témata 
Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

 ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké 

příbuzenské vztahy v rodině 

ČJS-3-4-01 pozoruje viditelné 

proměny v přírodě v jednotlivých 

ročních obdobích 

ČJS-3-5-02 pro hru a trávení 

volného času využívá bezpečná 

místa; uplatňuje základní pravidla 

bezpečného chování účastníka 

silničního provozu  

ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při 

setkání s neznámými lidmi 

 

ČJS-3-5-02p rozezná nebezpečí; 

dodržuje zásady bezpečného chování; 

neohrožuje své zdraví a zdraví jiných 

ČJS-3-4-01p pozoruje některé 

viditelné proměny v přírodě 

v jednotlivých ročních obdobích  
 

Prostředí domova, orientace v místě 
bydliště  

Prostředí školy, činnosti ve škole, 

okolí školy  

Postavení jedince v rodině, role 

členů rodiny 

Pravidla slušného chování 

Práva a povinnosti žáků školy 

Orientace v čase – den, týden, 

měsíc, rok 

Předměty denní potřeby 

Změny v přírodě v závislosti na 

ročních obdobích 

Denní režim 

Rodina 

Vhodná a nevhodná místa pro hru 

Nácvik správného chování při 

mimořádných událostech 
 

VDO - společnost a škola, demokratické 
vztahy ve třídě, vztah k domovu a vlasti 

OSV  - odpovědnost za své činy, principy 

soužití, morální rozvoj, řešení problémů 
a rozhodovací dovednosti, sociální rozvoj, 

mezilidské vztahy 

 
MKV - mezilidské vztahy ve škole, mezi 

žáky, mezi učitelem a žákem, kulturní 

diference 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ČJ – adresa, přání 
k narozeninám, svátku, prosba, 

omluva, poděkování 

VV – město, kde žiji 

PČ – hodiny 

M - slovní příklady 

Muzeum - návštěva Kotulovy 
dřevěnky   

 

Vycházka - meandry Lučiny 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět: Prvouka 

Ročník: 2  

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah Průřezová témata 
Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

ČJS-3-2-01 rozlišuje role rodinných příslušníků 

a vztahy mezi nimi, je tolerantní k přirozeným 

odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich 

přednostem i nedostatkům  

ČJS-3-3-01  vhodně využívá časové údaje při řešení 

různých situací v denním životě, rozlišuje minulost, 

přítomnost a budoucnost 

ČJS-3-3-03 základní poznatky o sobě, o rodině 

a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, 

zvycích a o práci lidí uplatňuje v běžném životě; na 

vhodných příkladech porovnává minulost 

a současnost  

ČJS-3-4-01 popíše a porovná viditelné proměny 

v přírodě v jednotlivých ročních obdobích  

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, 

režimové a jiné zdravotně preventivní návyky 

a využívá při tom elementárních znalostí o lidském 

těle 

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 

jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a jiných  

ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání 

s neznámými lidmi, dokáže odmítnout komunikaci, 

která je mu nepříjemná; v případě potřeby požádá 

o pomoc pro sebe i pro jiné;  
ČJS-3-5-01p uplatňuje hygienické návyky a zvládá 
sebeobsluhu; popíše své zdravotní potíže a pocity; 

zvládá ošetření drobných poranění  

ČJS-3-5-01p pojmenuje hlavní části lidského těla  
ČJS-3-5-02p uplatňuje základní pravidla bezpečného 

chování účastníka silničního provozu  

ČJS-3-5-03p chová se obezřetně při setkání 
s neznámými jedinci; v případě potřeby požádá 

o pomoc pro sebe i pro jiné 

ČJS-3-4-01p popíše některé viditelné proměny 
v přírodě v jednotlivých ročních obdobích   

ČJS-3-3-01p pozná, kolik je hodin; orientuje se v čase  

ČJS-3-3-01p zná rozvržení svých denních činností  
ČJS-3-3-03p poznává různé lidské činnosti  

ČJS-3-2-01p rozlišuje role rodinných příslušníků 

a vztahy mezi nimi, rozlišuje blízké příbuzenské 
vztahy  

ČJS-3-2-01p dodržuje základní pravidla společenského 

chování  
ČJS-3-2-01p při setkání s neznámými lidmi se chová 

adekvátně  

ČJS-3-2-01p projevuje toleranci k odlišnostem 

spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům  

Bezpečná cesta do školy; riziková místa a 
situace  

Příbuzenské a mezigenerační vztahy, 

život a funkce rodiny 

Mezilidské vztahy 

Vlastnosti lidí, – ohleduplnost, etické 

zásady, zvládání vlastní emocionality 

Povolání 

Denní režim, roční období 

Současnost a minulost v našem životě 

Popis a porovnávání změn v přírodě 

v závislosti na ročních obdobích 

Správná výživa 

Pitný režim 

Drobné úrazy a poranění 

Vztahy v rodině 

Bezpečné chování v silničním provozu, 

dopravní značky 

Tel. čísla tísňových linek  

Přivolání pomoci v případě ohrožení 

fyzického zdraví 
 

OSV - sociální vztahy, 

rozhodování, komunikace 

 

EV - vztah k životnímu 

prostředí, vztah člověka 

k přírodě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encyklopedie  

 

Vycházky - les, louka, 

pozorování přírody 

 

Návštěva ZOO 

 

VV – mazlíčci, dopravní 

značky   

 

M - měření m, cm, mm 

slovní úlohy 

 

Sloh -  popis příznaků 

nemoci 

 

 

 

 



 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět: Prvouka            

Ročník: 3 

 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah Průřezová témata 
Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu 

místo svého bydliště a školy, cestu na 

určené místo a rozliší možná nebezpečí 

v nejbližším okolí 

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do 

příslušného kraje, pozoruje a popíše 

změny v nejbližším okolí, obci (městě)  

ČJS-3-1-03  dokáže rozlišit přírodní 

a umělé prvky v okolní krajině  

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu 

různých povolání a pracovních činností  

ČJS-3-3-02 zná jména některých 

významných rodáků, kulturní či 

historické památky, významné události 

regionu, dokáže interpretovat některé 

pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž 

žije  

 

ČJS-3-3-02p ČJS-3-3-03p rozlišuje děj 

v minulosti, přítomnosti a budoucnosti  

ČJS-3-2-02p pojmenuje nejběžnější 

povolání a pracovní činnosti  

ČJS-3-1-01p orientuje se v okolí svého 

bydliště a v okolí školy  

ČJS-3-1-01p popíše a zvládne cestu do 

školy 

ČJS-3-1-03p uvede nejvýznamnější místa 

v okolí svého bydliště a školy  
 

Obec, místní krajina – její části, 

poloha, význačné budovy, dopravní 

síť, minulost a současnost obce  

Fyzická a duševní práce, zaměstnání 

Pomoc nemocným 

Rizikové situace; rizikové chování 

Základní lidská práva a práva dítěte 

Orientace v čase a časový řád  

Báje, mýty, pověsti  

Látky a jejich vlastnosti 

Voda a vzduch 

Nerosty a horniny, půda 

Vesmír a Země  

Rostliny, houby 

Životní podmínky 

Rizika v přírodě  

Ohleduplné chování k přírodě 

a ochrana přírody  

Lidské tělo  

Návykové látky, závislosti a zdraví  
Šikana, týrání 

Služby odborné pomoci, čísla 
tísňového volání  

Postup v případě ohrožení  

VDO - společnost a škola, demokratické 

vztahy ve třídě, vztah k domovu a vlasti 

OSV  - odpovědnost za své činy, principy 

soužití, morální rozvoj, řešení problémů 
a rozhodovací dovednosti, sociální rozvoj, 

mezilidské vztahy 

 
MKV - mezilidské vztahy ve škole, mezi 

žáky, mezi učitelem a žákem, kulturní 

diference 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ČJ – adresa, přání 

k narozeninám, svátku, prosba, 
omluva, poděkování 

VV – město, kde žiji 

PČ – hodiny 

M - slovní příklady 

Muzeum - návštěva Kotulovy 
dřevěnky   

 

Vycházka - meandry Lučiny 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět: Přírodověda  

 

 

Charakteristika předmětu: 1. stupeň 

 

Vzdělávací obsah předmětu:   

     

Rozmanitost přírody   

    

Místo, kde žijeme 

- Země jako planeta Sluneční soustavy 

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

- rovnováha v přírodě 

- vliv lidské činnosti na přírodu, ochrana přírody a životního prostředí, likvidace odpadů, živelní pohromy, ekologické katastrofy 

Lidé a čas 

- orientace v čase (kalendář, režim dne, roční období) 

- vlastnosti látek (délka, šířka, objem, hmotnost, čas) 

- vlastnosti vody, vzduchu, hornin, nerostů, půdy 

 

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 

 

Časová dotace:  
4. ročník – 2 hodiny 

5. ročník – 2 hodiny (1 + 1 disponibilní) 

 

Místo realizace: 

Žáci pracují ve třídě nebo v počítačové učebně, v okolí školy, ve školní zahradě. 

 

Formy realizace: 

Učitelé využívají různé formy práce (skupinové vyučování, práce ve dvojicích…), pracují s dostupnými pomůckami, součástí výuky je návštěva planetária. 

 

 

 

 



 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení 

 osvojit si strategii učení pro celoživotní učení 

 pozorovat přírodu, získávat o ní informace, zaznamenávat, vyhodnocovat výsledky svého pozorování 

 používat rozmanité a vhodné pomůcky, encyklopedie a odbornou literaturu 

 

Kompetence k řešení problémů 

 tvořivě myslet, logicky uvažovat a řešit problémy 

 objevit a řešit problém, správně se rozhodovat, vyhledávat informace  

 používat různé metody vedoucí k závěrům 

 

Kompetence komunikativní 

 všestranně a účinně komunikovat 

 používat správnou terminologii, vyjadřovat své myšlenky, poznatky, dojmy,  

 reagovat na myšlenky druhých, rozšiřovat slovní zásobu, správně pojmenovávat skutečnost 

Kompetence sociální a personální 

 pracovat ve skupině, spolupracovat při řešení úkolu, respektovat názory druhých 

 hodnotit činnosti člověka v přírodě 

 rozlišovat aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat, nebo poškozovat 

 

Kompetence občanské 

 chovat se jako svobodná a zodpovědná osobnost uplatňující svá práva a plnící své povinnosti 

 dodržovat pravidla slušného chování ve škole, v přírodě, poznat rozdíly mezi lidmi 

 být tolerantní, správně se zachovat v situacích ohrožení vlastního zdraví a zdraví a bezpečnosti druhých 

 budovat si ohleduplný vztah k přírodě, vnímat vlastní úspěch 

 

Kompetence pracovní 

 poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti 

 uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci 

 vytvořit si pracovní návyky i pro práci ve skupině  

 dodržovat vymezená pravidla, pozorovat, experimentovat 

 správným způsobem používat pomůcky, vybavení, techniku 

 dodržovat pravidla bezpečnosti 

 

 



Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět  

Vyučovací předmět: Přírodověda 

Ročník: 4 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah 
Průřezová témata 

 

Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

ČJS-5-4-01 poznává propojenost 

prvků živé a neživé přírody, princip 

rovnováhy přírody a hledá 

souvislosti mezi konečným vzhledem 

přírody a činností člověka  

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše 

a porovnává změny v přírodě 

v jednotlivých ročních obdobích  

ČJS-3-4-02 roztřídí některé 

přírodniny podle určujících znaků, 

uvede příklady výskytu organismů 

v okolí 

ČJS-3-4-03 provádí jednoduché 

pokusy u známých látek, určuje 

jejich společné a rozdílné vlastnosti, 

jednoduchým způsobem měří 

základní veličiny 
 

ČJS-5-4-01p na jednotlivých 

příkladech poznává propojenost živé a 

neživé přírody 

ČJS-3-4-01p pozoruje a na základě 

toho popíše některé viditelné proměny 

v přírodě v jednotlivých ročních 

obdobích  

ČJS-3-4-02p pozná nejběžnější druhy 

domácích a volně žijících zvířat  

ČJS-3-4-02p pojmenuje základní druhy 

ovoce a zeleniny a pozná rozdíly mezi 

dřevinami a bylinami  

ČJS-3-4-03p provede jednoduchý 

pokus podle návodu  
 

Látky a jejich vlastnosti  

Voda a vzduch 

Nerosty a horniny, půda 

Rostliny, houby, živočichové 

Rizika v přírodě 

EV – základní podmínky života, vztah 

člověka k prostředí  

 

MKV – lidské vztahy, etnický původ 

 

OSV – komunikace, sociální rozvoj, 

morální rozvoj 

 

VDO – občan, občanská společnost a stát 

 

ČJ – telefonování, důležitá 

telefonní čísla, zpráva 

 

VV – cesta do školy 

 

M – jednotky 

 

Vycházky 

 

Exkurze do planetária 

 

Exkurze do hornického muzea 

Landek 

 

OČMU 

 



Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět  

Vyučovací předmět: Přírodověda 

Ročník: 5 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah 
Průřezová témata 

 

Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě hlavních poznatků 

o Zemi souvislost s rozdělením času a střídáním 

ročních období  

ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva vybraných 

regionů, zdůvodní vzájemné vztahy mezi organismy 

a nachází možnosti přizpůsobení se organismů 

různým prostředí  

ČJS-5-4-04 porovnává základní projevy života na 

konkrétních organismech, prakticky třídí organismy 

do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché 

klíče a atlasy  

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti 

člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 

prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 

poškozovat  

ČJS-5-4-06 stručně charakterizuje specifické 

přírodní jevy, odhaduje rizika vzniku mimořádných 

událostí; v modelové situaci prokazuje schopnost se 

účinně chránit  

ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje 

a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky 

pokusu  

ČJS-5-5-01 vysvětluje základní funkce jednotlivých 

orgánových soustav a chápe význam zdravého 

způsobu života  

ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života 

a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození  

ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, 

zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem 

na nároky jiných osob  

ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování 

v situacích ohrožujících zdraví a v modelových 

situacích simulujících mimořádné události; správně 

je hodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své 

chování  

ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích 

osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových 

látek  

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky 

související s podporou zdraví a jeho preventivní 

ochranou  

Vesmír a Země  

Životní podmínky 

Rovnováha v přírodě  

Ohleduplné chování k přírodě 

a ochrana přírody 
Lidské tělo  

Péče o zdraví  

Partnerství, manželství, 

rodičovství, základy sexuální 
výchovy  

Návykové látky, závislosti 

a zdraví 

Osobní bezpečí, krizové situace 

Přivolání pomoci v případě 

ohrožení fyzického a duševního 
zdraví 

Mimořádné události a rizika 

ohrožení s nimi spojená 
 

EV - lidské aktivity a problémy životního 

prostředí 

 

OSV – sociální rozvoj, mezilidské vztahy, 

komunikace 

 

VDO – občan, občanská společnost a stát 

 

MKV – lidské vztahy, etnický původ, princip 

sociálního smíru a solidarity 

 

 

 

 

Exkurze:  ZOO Ostrava 

 

Vycházka: Lučina - 

meandry 

 

Projekt: Odpady 

 

Projekt: Vesmír 

 

besedy s MP 

 

OČMU 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Očekávané výstupy Vzdělávací obsah 
Průřezová témata 

 

Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří 

drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc  

ČJS-5-5-08 uplatňuje ohleduplné chování k druhému 

pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech 

sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném 

věku  

 

ČJS-5-4-02p popíše střídání ročních období  

ČJS-5-4-03p zkoumá základní společenstva vyskytující 

se v nejbližším okolí a pozoruje přizpůsobení organismů 

prostředí  

ČJS-5-4-05p zvládá péči o pokojové rostliny a zná 

způsob péče o drobná domácí zvířata  

ČJS-5-4-05p chová se podle zásad ochrany přírody 

a životního prostředí  

ČJS-5-4-05p popisuje vliv činnosti lidí na přírodu 

a jmenuje některé činnosti, které přírodnímu prostředí 

pomáhají a které ho poškozují  

ČJS-5-4-06p reaguje vhodným způsobem na pokyny 

dospělých při mimořádných událostech  

ČJS-5-4-07p provádí jednoduché pokusy se známými 

látkami  

ČJS-5-5-01p uplatňuje základní znalosti, dovednosti 

a návyky související s preventivní ochranou zdraví 

a zdravého životního stylu  

ČJS-5-5-02p rozlišuje jednotlivé etapy lidského života  

ČJS-5-5-04p uplatňuje účelné způsoby chování 

v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích 

simulujících mimořádné události  

ČJS-5-5-04p uplatňuje základní pravidla silničního 

provozu pro cyklisty; správně vyhodnotí jednoduchou 

dopravní situaci na hřišti  

ČJS-5-5-05p odmítá návykové látky  

ČJS-5-5-07p ošetří drobná poranění a v případě nutnosti 

zajistí lékařskou pomoc  
ČJS-5-5-08 uplatňuje ohleduplné chování k druhému 

pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech 

sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném 

věku  

 
 

 

 

 
 



Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět  

Vyučovací předmět: Vlastivěda 

 

 

Charakteristika předmětu: 1. stupeň 

 

Vzdělávací obsah:  

Místo, kde žijeme 

- chápání organizace života v obci, ve společnosti 

- praktické poznávání místních, regionálních skutečností, s důrazem na dopravní výchovu 

- postupné rozvíjení vztahu k zemi, národní cítění 

 

Lidé kolem nás  
- 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 základními právy a povinnostmi i problémy ve společnosti i ve světě 

- směřování k výchově budoucího občana demokratického státu 

 

Lidé a čas  
- orientace v dějích a 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 

 

 

Časová dotace:  4. ročník – 2 hodiny (1 + 1 disponibilní) 

  5. ročník – 2 hodiny 

 

Místo realizace: 

Žáci pracují ve třídě, v počítačové učebně, v učebně s interaktivní tabulí, v okolí školy, ve školní zahradě. 

 

Formy realizace: 

Učitelé využívají různé formy práce (skupinové vyučování, práce ve dvojicích…), pracují s dostupnými pomůckami, součástí výuky je návštěva planetária. 

 
 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

 

 

Kompetence k učení 

 osvojit si strategii učení pro celoživotní učení 

 aktivně získávat informace o svém bydlišti, obci, kraji  

 správně užívat terminologii a symboliku 

 



 

Kompetence k řešení problémů 

 tvořivě myslet, logicky uvažovat a řešit problémy 

 pracovat s různými zdroji informací, s odbornou literaturou 

 vnímat svůj úspěch 

 

Kompetence komunikativní 

 vést žáky k všestranné a účinné komunikaci 

 žák umí vyjádřit různými způsoby rozmanitost krajiny, estetické hodnoty, využívá časové údaje při řešený různých situací, orientuje se v dějích (čase) 

 vést žáky k ověřování výsledků, podněcovat k argumentaci,  

 

Kompetence sociální a personální 

 rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní i druhých 

 žák rozlišuje vztahy mezi lidmi, národy,  

 vytvořit příležitost k prezentaci různých textů a materiálů, vytvořit různorodé pracovní skupiny 

 

Kompetence občanská 

 připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti 

 žák rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se nemohou tolerovat, která porušují základní lidská práva, je tolerantní k odlišnostem lidské společnosti 

 vést žáky k vytvoření si pravidel, umožnit, aby se žáci podíleli na kritériích hodnocení činností nebo výsledků, vést žáky k hodnocení vlastních výsledků 

 

Kompetence pracovní 

 pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci 

 žák využívá jednotlivé poznatky o lidské společnosti, práci lidí, porovnává minulost a přítomnost 

 zajímat se o náměty, názory a zkušenosti žáků, vést žáky k plánování úkolů a postupů, zadávat práci, při které mohou žáci spolupracovat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět  

Vyučovací předmět: Vlastivěda 

Ročník: 4 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah 

 

Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

ČJS-5-1-01 je schopen určit své bydliště ve svém státu i vysvětlit 

jeho polohu v krajině  

ČJS-5-1-02 umí určit světové strany podle mapy i v reálném 

prostředí a orientuje se podle nich, dbá bezpečného chování 

v přírodě  

ČJS-5-1-03 pozná rozdíl mezi náčrty, plány a základními typy 

map; umí na mapě naší republiky vyhledat jednoduché údaje 

o přírodních podmínkách a sídlištích lidí  

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody 

a jednoduchým způsobem posoudí jejich význam  

ČJS-5-1-06 zná základní pojmy státní moci a jejich zástupce, 

vyjmenuje státní symboly a vysvětlí jejich význam  

ČJS-5-2-01 na základě vlastních zkušeností popíše základní 

vztahy mezi lidmi, dodržuje pravidla soužití ve škole, mezi 

chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě)  

ČJS-5-2-02 rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, odůvodní 

a kultivovaně obhájí své názory, je schopen uznat svůj omyl 

a akceptuje společný postup řešení  

ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která 

porušují základní lidská práva nebo demokratické principy 

a netoleruje je  

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá zjištěné údaje 

k pochopení vztahů mezi určitými ději  

 

ČJS-5-1-01p najde na mapě polohu svého bydliště, začlení svou 
obec (město) do příslušného kraje 

ČJS-5-1-01p, ČJS-5-1-02p určí světové strany na mapě ČR  

ČJS-5-1-02p řídí se zásadami bezpečného pohybu a pobytu 
v přírodě  

ČJS-5-1-03p zná základní údaje o České republice a pojmenuje 

sousední státy 
ČJS-5-1-04p orientuje se v historii a pamětihodnostech regionu, ve 

kterém bydlí  

ČJS-5-1-06p pozná státní symboly České republiky  
ČJS-5-2-01p, ČJS-5-2-02p dodržuje pravidla civilizovaného soužití 

ve škole, v rodině, v obci (městě)  

ČJS-5-2-03p rozlišuje vhodné a nevhodné jednání a chování 
vrstevníků a dospělých 

ČJS-5-2-03p zná svá práva a povinnosti ve škole 
 

Domov  

Škola 

Obec (město), místní krajina  

Okolní krajina (místní 
oblast, region) 

Mapy obecně zeměpisné 

a tematické  

Česká republika 

Rodina   
Soužití lidí  

Chování lidí 

Právo a spravedlnost  

Orientace v čase a časový 
řád  

Současnost a minulost 

v našem životě  

Regionální památky  

Báje, mýty, pověsti  
 

VDO – občanská společnost a škola, 

principy demokracie, formy participace 

občanů v politickém životě 

 

EV – ekosystémy, lidské aktivity, 

problémy životního prostředí 

 

EGS – jsme Evropané 

 

MK – lidské vztahy, kulturní diference 

 

OSV – sebepoznání, sebepojetí, 

seberegulace 

 

 

VV – ilustrace k pověstem, památky 

 

ČJ – vypravování, reprodukce textu, 

vlastní jména, názvy států, regionální 

pověsti 

 

M – převody jednotek  

 

Školní výlety 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Člověk a jeho 

Vyučovací předmět: Vlastivěda  

Ročník: 5 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah 

 

Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

ČJS-5-1-05 zprostředkuje ostatním zážitky a zajímavosti 

z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti 

i v jiných zemích Evropy 

ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která 

porušují základní lidská práva  

ČJS-5-2-04 rozliší formy hmotného a duševního vlastnictví; 

používá peníze v běžných životních situacích, odhadne 

a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, uvědomuje si 

nereálnost některých chtěných výdajů,  

ČJS-5-2-05 poukáže na změny a některé problémy v nejbližším 

prostředí a navrhne možnosti zlepšení prostředí obce (města)  

ČJS-5-3-02 využívá knihoven, archívů a různých sbírek jako 

informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní 

základní význam kulturních památek a chráněných částí 

přírody  

ČJS-5-3-03 rozlišuje současnost a minulost, orientuje se 

v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s důrazem 

na svůj region  

ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí způsob života a práci předků na 

území ČR  minulosti a současnosti  

ČJS-5-3-05 zná státní svátky a významné dny ČR vzniklé 

v minulosti a chápe jejich historickou důležitost 

  

ČJS-5-1-05p sdělí zážitky z vlastních cest po Evropě 

ČJS-5-2-04p používá peníze v běžném životě, je schopen použít 
peníze při jednoduchém nákupu a zkontroluje vrácené peníze  

ČJS-5-2-04p určí, zda jeho finanční možnosti stačí na jeho přání, je 

schopen uvést rizika půjčování peněz  
ČJS-5-2-04p sestaví jednoduchý osobní nebo rodinný rozpočet, 

uvědomuje si základní příjmy a výdaje  

ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p rozezná rozdíl mezi životem dnes 
a životem v dějinách  

ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p uvede významné události dějin České 

republiky vzniklé v minulosti 
ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p vyjmenuje nejvýznamnější kulturní, 

historické památky svého okolí  

 

Regiony ČR  

Naše vlast  

Evropa a svět  

Mapy Evropy obecně 

zeměpisné a tematické  

Soužití lidí a principy 

demokracie  

Chování lidí a etické zásady  

Základní lidská práva 

a práva dítěte  

Vlastnictví soukromé, 

veřejné, osobní a společné 

Kultura a subkultura  

Základní globální problémy 

současnosti 

Orientace v čase a časový 

řád 

Současnost a minulost 
v našem životě  

Regionální památky vzniklé 

v historii 

Novodobé pověsti  
 

VDO – občan, občanská společnost 

a stát, formy účasti občanů v politickém 

životě, principy demokracie 

 

EV – lidské aktivity, problémy životního 

prostředí, vztah člověka k prostředí 

 

EGS – Evropa a svět nás zajímá, 

objevujeme Evropu 

 

MKV – lidské vztahy, multikulturalita 

 

OSV – sebepoznání a sebepojetí 

 

 

PŘ – ochrana přírody, lidské vztahy 

 

ČT – studijní čtení, články s danou 

tematikou 

 

VV – cestování 

 

M – časová přímka 

 

Projekt – časová přímka – události, 

panovníci 

 

Projekt – návštěva cizího státu 

 

Projekt – informace o dané události  

z internetu 

 

ČJ – studijní čtení, práce s osnovou 

 

Návštěva planetária 

 

 
 

 

 

 



Vyučovací oblast: Člověk a společnost  

Vyučovací předmět: Dějepis 

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň: 

 

Vzdělávání v dějepise směřuje k rozvíjení vlastního historického vědomí, vnímání obrazu hlavních vývojových linií na našem území a ve světě s přihlédnutím k regionu, 

získávání orientace v historickém čase a prostoru, pochopení souvislostí dějinných událostí a procesů v kontextu dobové situace, chápání kulturní rozmanitosti světa, utváření 

pozitivního hodnotového systému. Důraz je kladen na vývoj českých zemí a evropské souvislosti. Žáci jsou vedeni k poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí, ale i 

porozumění přítomnosti. 

 

Vyučovací předmět dějepis je spjat se zeměpisem, literární, hudební, občanskou a výtvarnou výchovou. 

 

 

 

Časová dotace:  
6. ročník: 2 hodiny týdně (1 + 1 disponibilní) 

7. – 9. ročník: 2 hodiny týdně 

 

 

Formy realizace:  
Frontální výuka, skupinové vyučování, samostatné práce žáků, projektové vyučování, návštěva kulturních zařízení a knihovny. 

 

 

Místo realizace:  
Kmenová třída, počítačová učebna, učebna s interaktivní tabulí, kulturní zařízení, knihovna. 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení 

 vybírat a využívat vhodné metody a způsoby pro efektivní učení 

 ze získaných poznatků nalézat souvislosti 

 propojovat poznatky do širších celků 

 volit různé způsoby a ověřovat výsledky 

 

Kompetence k řešení problému 

 tvořivě přistupovat k řešení problému 

 vyhledávat informace, zhodnotit obsah a pravdivost 

 kriticky myslet a obhájit své stanovisko 

 

 

 



Komunikativní dovednosti 

 srozumitelně a souvisle vyjadřovat své názory a myšlenky 

 naslouchat názorům druhých, umět na ně adekvátně reagovat a také přijmout názor druhých 

 komunikovat na odpovídající úrovni 

 vhodně argumentovat 

 

Kompetence sociální a personální 

 spolupracovat ve skupině, vzájemně si naslouchat a pomáhat 

 upevňovat dobré mezilidské vztahy 

 naučit se hodnotit práci svou i ostatních 

 vnímat zlepšující se výsledky své činnosti 

 

Kompetence občanské 

 respektovat názory ostatních 

 vhodně prezentovat své myšlenky a názory 

 dodržovat pravidla slušného chování 

 

Kompetence pracovní 

 efektivně organizovat vlastní práci a čas 

 získávat sebedůvěru 

 hledat cestu ke správnému řešení problému 

 vhodně využívat techniku a vybavení 

 



Vzdělávací oblast: Člověk a společnost  

Vyučovací předmět: Dějepis 

Ročník: 6 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah 

 

Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

D-9-1-01 uvede příklady důležitosti a potřebnosti 

poznatků z historie 

D-9-1-02 rozlišuje konkrétní historické prameny, 

zná instituce, kde jsou shromažďovány, uvede 

význam těchto poznatků    

D-9-1-03 osvojuje si práci s časovou přímkou, zná 

základní periodizaci dějin (desetiletí, století, 

tisíciletí)    

D-9-2-01 vyjmenuje předky člověka, popíše způsob 

jejich života (lovci, sběrači)    

D-9-2-02 vysvětlí význam zemědělství a změnu 

způsobu života, vyjmenuje používané kovy  

a  jejich význam pro rozvoj společnosti    

D-9-2-03 uvede pravěká naleziště na našem území, 

vyjmenuje nejdůležitější nálezy    

D-9-3-01 popíše vztah mezi přírodními 

podmínkami a vznikem zemědělství a starověkých 

říší    

D-9-3-02 vyjmenuje nejznámější světové památky 

(pravěk, starověk)    

D-9-3-03 vyjmenuje antické osobnosti, vysvětlí 

přínos Řecka, římské říše a křesťanství pro vývoj 

Evropy    

D-9-3-04 srovná vládu v jednotlivých oblastech  

   

D-9-1-01p chápe význam dějin jako možnost poučit 

se z minulosti    

D-9-2-01p rozliší základní rozdíly ve způsobu života 

pravěkých a současných lidí    

D-9-2-01p podle obrázků popíše pravěká zvířata, 

způsob lovu, zbraně, předměty denní potřeby 

a kultovní předměty    

D-9-3-01p uvědomuje si souvislosti mezi přírodními 

podmínkami a vývojem starověkých států    

D-9-3-03p, D-9-3-04p popíše život v době nejstarších 

civilizací 

Pravěk    

Starší a mladší doba kamenná, doba bronzová 

a železná    

Naše země v období pravěku    

Starověk    

Řecko a Řím 

EV – člověk a příroda, příroda  

a první civilizace 

 

VDO – demokracie, despocie, 

tyranie, občanská práva 

 
VDO – občan, občanská spol. 

a stát 
 
MKV – sbližování a prolínání 

kulturních vlivů v období 

helénismu 

 

 
EGS – jsme Evropané - 

integrace Evropy, vliv Říma 

na raně středověké státy 

 

 

Archivy, muzea, 

knihovny v regionu, 

Hradiště Chotěbuz,  
 

Z – světové strany, 

světadíly, přírodní 

podmínky vzniku prvních 

civilizací, zemědělské 

oblasti, orientace v mapě 

 

VV – pravěké malby, 

keramika, řecké a římské 

umění (stavitelství, 

sochařství, malířství) 

 

Ch – výroba bronzu  

a železa 

 

ČJ (lit.) - eposy řecké, 

římské a pohanské báje  

a pověsti, mluvní cvičení, 

řečnictví 

 



Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 

Vyučovací předmět: Dějepis 

Ročník: 7 

Výstupy Vzdělávací obsah 

 

Průřezová témata Poznámky, mezipředmětové 

vztahy 

D-9-4-01 vysvětlí změny v Evropě po stěhování národů 

a vznik nových států založených na křesťanství    

D-9-4-02 srovná křesťanství západní, východní a islám    

D-9-4-03 objasní vývoj nejstarších státních útvarů na 

našem území a srovná s Evropou    

D-9-4-04 vysvětlí význam křesťanství pro život lidí ve 

středověku    

D-9-4-05 popíše středověkou společnost, na příkladech 

ukáže prvky románského, renesančního a gotického 

slohu, vyjmenuje památky    

D-9-5-01 charakterizuje snahy o reformu církve 

D-9-5-02 vysvětlí význam husitství, přesah do dnešní 

doby 

D-9-5-03 s pomocí mapy popíše průběh a význam 

zámořských objevů, vyjmenuje mořeplavce    

D-9-5-04 popíše nástup Habsburků na český trůn 

a postavení českých zemí a umělce    

D-9-5-05 charakterizuje třicetiletou válku, její příčiny 

a dopad na Evropu a následný vývoj českých zemí    

D-9-5-06 vysvětlí a srovná pojmy: absolutismus, 

stavovská monarchie, konstituční monarchie 

D-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých 

kulturních stylů a uvede jejich představitele a příklady 

významných kulturních památek      
 
D-9-4-03p pojmenuje první státní útvary na našem území    

D-9-4-03p uvede základní informace z období počátků 

českého státu    
D-9-4-04p popíše úlohu a postavení církve ve středověké 

společnosti    

D-9-4-04p charakterizuje příčiny, průběh a důsledky 
husitského hnutí    

D-9-4-05p rozeznává období rozkvětu českého státu v době 

přemyslovské a lucemburské    
D-9-4-05p uvede nejvýraznější osobnosti přemyslovského 

a lucemburského státu 

D-9-5-03p popíše důsledky objevných plaveb a poznávání 
nových civilizací pro Evropu    

Raný středověk    

Vrcholný a pozdní středověk    

Raný novověk 

EGS – objevujeme Evropu 

a svět 

 

MKV – etnický původ, kulturní 

rozmanitost 

 

EV – základní podmínky života 

 

VDO – občan, občanská 

společnost a stát 

 

 

 

 

 

 

Slezskoostravský hrad 

 

Zámecká hora v Těšíně 

 

VV – byzantské, arabské umění, 

románský, gotický, renesanční  

a barokní sloh, Rudolf II. 

 

ČJ – první písemné památky, 

české pověsti, kroniky, rozvoj 

češtiny a vzdělání, J. Hus 

 

OV – národ, vlast, čeští církevní 

patroni, náš region (historie), 

humanistické myšlenky, 

absolutismus 

 

HV – gotická hudba, husitské 

písně, renesanční doba 

 

Z – orientace v mapě 

 



Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 

Vyučovací předmět: Dějepis 

Ročník: 8 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah 

 

Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

D-9-6-01 popíše změny ve společnosti ve 

vybraných státech Evropy a u nás   

D-9-6-02 popíše období francouzské revoluce 

a napoleonských válek v kontextu Evropy   

D-9-6-03 vysvětlí národní obrození u nás 

a v Evropě, vyjmenuje osobnosti    

D-9-6-04 charakterizuje snahy o emancipaci    

D-9-6-05 charakterizuje vznik politických 

stran, uvede příklady (Evropa a české země)    

D-9-6-06 vysvětlí prudký rozvoj průmyslu, 

společenské změny, s pomocí mapy 

vyjmenuje a vysvětlí kolonie, rozdělení světa 

(vysvětlí pojmy: imperialismus, 

kolonialismus, rasismus)    

D-9-7-01 popíše vývoj zbraní a důsledky 

jejich použití    

 

D-9-5-04p, D-9-5-05p uvede základní historické 

události v naší zemi v daném období    

D-9-5-04p, D-9-5-05p vyjmenuje nejvýraznější 

osobnosti českých dějin v novověku    

D-9-6-03p uvede základní historické události 

v naší zemi v 19. století    

D-9-6-03p vyjmenuje nejvýznamnější osobnosti 

českých dějin 19. století    

D-9-6-04p rozlišuje rozdíly ve způsobu života 

společnosti jednotlivých historických etap    

D-9-7-01p, D-9-7-03p, D-9-7-04p uvede příčiny 

a politické, sociální a kulturní důsledky 

1. světové války 

D-9-7-01p, D-9-7-05p uvede základní informace 

o vzniku samostatné Československé republiky    

Barokní doba    

Doba osvícenství    

Francouzská a průmyslová revoluce    

Národní obrození a revoluce 1848 - 49    

Svět 2. pol. 19. st, kolonialismus    

České země 2. pol. 19. st.    

Přelom 19. a 20. st.    

1. světová válka 

EGS – objevujeme Evropu 

a svět 

 

MKV – etnický původ 

 

EV – základní podmínky života 
 

VDO – občan, občanská spol. 

a stát 

HV – díla hudebních 

skladatelů různých období 

 

VV – díla výtvarných 

umělců 

 

OV – volební systém, 

ústava, vytváření 

politického systému, 

moderní politické strany, 

změna životního stylu 

 

ČJ – díla spisovatelů 

jednotlivých období 

 

F, Ch, BI, M – objevy   

a vynálezy – přínos pro 

lidstvo 

 

Z – orientace v mapě, 

přírodní podmínky 

a hospodářství 

jednotlivých států, změna 

hospodářské struktury, 

územní rozsah 

koloniálních velmocí 
 

 



Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 

Vyučovací předmět: Dějepis 

Ročník: 9 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah 

 

Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

D-9-7-01 rozpozná klady a nedostatky 

demokratického systému 

D-9-7-02 uvede charakteristické rysy 

totalitních režimů a jejich nebezpečí 

(komunismus, fašismus), srovná se 

současností    

D-9-7-03 uvede příklady antisemitismu, 

rasismu    

D-9-7-03 popíše vývoj meziválečného 

a poválečného Československa, vyjmenuje 

osobnosti    

D-9-8-01 uvede příčiny a důsledky vzniku 

rozděleného světa po 2. sv. válce    

D-9-8-02 vyjmenuje mezinárodní organizace 

a příklady spolupráce    

D-9-8-03 popíše problémy rozvojových zemí    

D-9-8-04 orientuje se v současném světě    

 

D-9-8-01p, D-9-8-02p popíše průběh a důsledky 

2. světové války a vývoj v poválečné Evropě    

D-9-8-04p chápe význam událostí v listopadu 

1989 a vítězství demokracie u nás 

Meziválečné období    

2. světová válka a Protektorát Čechy a Morava    

Dějiny od poloviny 20. století do současnosti 

EGS – integrace Evropy (ES, 

EU), globalizace 

 

EV – zásahy do přírodních 

poměrů, ochrana přírodních 

zdrojů, odpovědnost za současný 

stav 

 

MKV – prolínání kultur, 

odstraňování předsudků, lidské 

vztahy, mezinárodní solidarita, 

nerovnost lidí na základě původu 

 

VDO - boj proti náboženské 

nesnášenlivosti, poznání 

jednotlivých náboženských 

skupin, tolerance, demokracie, 

totalita 

 

 

 

 

Památník Životice, 

Osvětim 

 

Filmové dokumenty  

 

Využití knihovny 

 

OV – státní zřízení zemí, 

volební systém 

 

Z – územní a hospodářské 

změny 

 

ČJ – ukázky z děl 

současných autorů 

 

VV – umění 2. pol. 20. st. 

 

HV – hudební směry 

 

F, Ch, BI – nové 

poznatky a rozvoj vědy  

a techniky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 
Vvyučovací předmět: Občanská výchova 
Charakteristika předmětu – 2. stupeň: 
 

Předmět občanská výchova, jenž je vyučován na 2. stupni, navazuje na výuku prvouky a vlastivědy. Občanská výchova v sobě zahrnuje po obsahové stránce témata 

komplexně rozvíjející osobnost dítěte, jako jsou sebepoznání a pochopení jeho postavení v různých typech kolektivů, setkání s druhými a respektování jejich odlišností, 

hodnota domova, vlasti a kulturního dědictví.  

 

Dále napomáhá porozumět základním lidským právům a jejich uplatňování v občanském životě, fungování ekonomických vztahů a jejich dopadu na život každého z nás. 

Společně se snaží hledat východiska ze současných globálních problémů lidstva a vychovávat v duchu tolerance vůči odlišným národům a rasám. Každý je veden k úctě 

k životu a odpovědnosti za své zdraví, s čímž souvisí i znalost rizik a nebezpečí, která nás obklopují. Snaží se o rozvoj samostatně uvažujícího jedince, který se dokáže 

orientovat ve svém životě a poradit si i ve složitých situacích, do kterých se může v budoucnu dostat. 

 

 

Časová dotace: 
6. – 9. ročník: 1 hodina týdně 

 

 

Formy realizace: 

Výuka je realizována takovými formami a metodami, které žákům umožní optimální zvládnutí učiva. Preferujeme při tom aktivizující metody výuky a formy práce 

podporující rozvoj sociálních dovedností žáků (skupinová práce, projektové vyučování). V rámci výuky navštěvujeme tematicky laděné vzdělávací a kulturní akce 

(přednášky, besedy, výstavy a exkurze), jež napomáhají hlubšímu chápání souvislostí a umožňují lepší orientaci v problematice dnešního světa. 

 

 

Místo realizace: 
Výuka probíhá ve třídách, v případě potřeby využíváme prostory okolí školy, školní zahrady, počítačové učebny s interaktivní tabulí. 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení 
 vybírat a využívat vhodné způsoby a metody pro efektivní učení 

 propojovat získané poznatky do širších celků, nalézat souvislosti 

 získané poznatky hodnotit, třídit a vyvozovat z nich závěry 

 ověřovat výsledky 

 docházet k objevům, řešením a závěrům   

 volit různé postupy 

 

Kompetence k řešení problémů 
 tvořivě přistupovat k řešení problému 

 vyhledávat vhodné informace, pracovat s nimi a nalézt řešení 

 kriticky myslet a hájit svá rozhodnutí 

 klást otevřené otázky               

 



Kompetence komunikativní 
 formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory souvisle a kultivovaně  

 naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagovat 

 komunikovat na odpovídající úrovni 

 využívat ke komunikaci vhodné technologie  

 vhodně argumentovat 

              

Kompetence sociální a personální 
 spolupracovat v týmu, vzájemně si naslouchat a pomáhat 

 upevňovat dobré mezilidské vztahy  

 hodnotit svoji práci i práci ostatních 

 vnímat vlastní pokrok a své činnosti 

 

Kompetence občanské 
 znát legislativu a obecné morální zákony a dodržovat je 

 respektovat názory ostatních 

 cílevědomě si formovat volní a charakterové rysy 

 zodpovědně rozhodovat podle dané situace 

 dodržovat pravidla slušného chování 

 prezentovat své myšlenky a názory 

 

Kompetence pracovní 
 efektivně organizovat vlastní práci 

 dodávat si sebedůvěru 

 hledat cestu ke správnému řešení 

 správně používat techniku a vybavení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vvzdělávací oblast: Člověk a společnost 

Vyučovací předmět: Občanská výchova 

Ročník: 6 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah 

 

Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

VO-9-1-01 vysvětlí význam důležitých symbolů našeho 

státu a způsoby jejich používání, vyjmenuje je  

VO-9-1-02 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů 

nacionalismu 

VO-9-1-04 srovná nabídku kulturních institucí a cíleně 

z ní vybírá akce, které ho zajímají  

VO-9-1-06 zhodnotí a na příkladech doloží význam 

vzájemné solidarity mezi lidmi, uvede možnosti, jak může 

v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci 

v situacích ohrožení a obrany státu  

VO-9-1-10 posoudí a na příkladech doloží přínos 

spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování 

některých cílů v rodině, ve škole, v obci  

VO-9-3-02 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, 

vyjmenuje příjmy a výdaje, rozliší pravidelné 

a jednorázové příjmy a výdaje, posoudí nezbytnost 

jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, vysvětlí 

pojmy vyrovnaný, schodkový a přebytkový rozpočet, 

dodržuje zásady hospodárnosti a vyhýbá se rizikům při 

hospodaření s penězi 

  

VO-9-1-06p v modelové situaci uplatní dovednosti potřebné 

k ochraně osob za mimořádných událostí  

VO-9-1-07p respektuje mravní principy a pravidla 

společenského soužití    

VO-9-1-08p rozpoznává hodnoty přátelství a vztahů mezi 

lidmi a je ohleduplný ke starým, nemocným a postiženým 

spoluobčanům    

VO-9-3-02p sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede 

hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové 

příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů 

v hospodaření domácnosti, vyhýbá se rizikům při hospodaření 

s penězi    

VO-9-3-02p stručně popíše sociální, právní a ekonomické 

otázky rodinného života a rozlišuje postavení a role rodinných 

příslušníků    

VO-9-4-09p uvede základní informace o sociálních, právních 

a ekonomických otázkách rodinného života a rozlišuje 

postavení a role rodinných příslušníků    

VO-9-4-02p uvede symboly našeho státu a zná způsoby jejich 

užívání    

VO-9-4-04p vyjmenuje základní práva a povinnosti občanů 

 Život ve škole    

 Domov, obec, životní prostředí    

 Má vlast    

 Z historie    

 Lidská práva    

 Kalendář, státní svátky    

 Rodina    

 Etická výchova 

OSV – osobnostní rozvoj, 

sociální rozvoj 

 

EGS – Evropa a svět nás 

zajímá 

 

MKV – kulturní diference, 

lidské vztahy 

 

MV – práce v realizačním týmu 

 

 

Z – planeta Země 

 

D – historické hledisko – domov, 

historické budovy a místa v Praze 

 

PŘ, Ch – drogová závislost 

 

ČJ – spisovatelé, básníci 

opěvující naši vlast 

 

Projekt: Rodokmen 

 

Projekt: Vánoční tradice 

              Velikonoční zvyky 

 

Projekt: Využívání volného času 

 



Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 

Vyučovací předmět: Občanská výchova 

Ročník: 7 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah 

 

Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

VO-9-1-05 kriticky přistupuje k mediálním 

informacím, vyjádří svůj postoj k působení 

reklamy na veřejné mínění a chování lidí  

VO-9-1-08 objasní potřebu tolerance ve 

společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti 

i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení 

lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám  

VO-9-1-09 rozpozná netolerantní, rasistické, 

xenofobní a extremistické projevy v chování lidí 

a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům 

lidské nesnášenlivosti  

VO-9-4-01 rozlišuje nejčastější typy a formy států 

a na příkladech srovná jejich znaky  

VO-9-4-03 objasní výhody demokratického zřízení 

pro každodenní život občanů  

VO-9-4-04 vysvětlí smysl voleb do zastupitelstev 

v demokratických státech a uvede příklady, jak 

mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní život 

občanů    

VO-9-3-01 rozlišuje a porovnává různé formy 

vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby 

jejich ochrany, uvede příklady 

  

VO-9-1-09p je seznámen s nebezpečím rasismu 

a xenofobie    

VO-9-1-08p respektuje kulturní zvláštnosti, názory 

a zájmy minoritních skupin ve společnosti    

VO-9-4-02p-uvede základní prvky fungování 

demokratické společnosti    

VO-9-5-01p, VO-9-5-02p uvede některé významné 

mezinárodní organizace a společenství, k nimž má ČR 

vztah, a ví o výhodách spolupráce mezi státy    
 

 

Život mezi lidmi    

Člověk a kultura    

Přírodní a kulturní bohatství    

Majetek v životě    

Řízení společnosti    

Svět kolem nás    

Lidská práva 

OSV – osobnostní rozvoj, 

sociální rozvoj, morální 

rozvoj 

 

EGS – objevujeme Evropu  

a svět 

 

MKV – multikulturalita 

 

EV – vztah člověka 

k prostředí 

 

MV – práce v realizačním 

týmu 

D – historie národa 

 

ČJ – naše mateřština 

 

AJ, NJ – spojení s EU 

 

PŘ – přírodní bohatství 

 

Z – významná města ČR 

 

Projekt: Osobnost, dílo, 

místo, které nás proslavilo 
 



Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 

Vyučovací předmět: Občanská výchova 

Ročník: 8 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah 

 

Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

VO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování 

a komunikace v různých životních situacích, případné 

neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným 

způsobem  

VO-9-2-01 objasní, jak může realističtější poznání 

a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně 

ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi 

i kvalitu života  

VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na dosahování 

individuálních i společných cílů, objasní význam vůle při 

dosahování cílů a překonávání překážek  

VO-9-2-03 rozpoznává projevy záporných 

charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky 

hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání  

VO-9-2-04 popíše, jak lze usměrňovat své vlastnosti, 

rozvíjet přednosti, překonávat nedostatky a pěstovat 

zdravou sebedůvěru  

VO-9-3-06 na příkladu chování kupujících 

a prodávajících vysvětlí podstatu fungování trhu, objasní 

vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny, na 

příkladu ukáže tvorbu, popíše vliv inflace na hodnotu 

peněz  

VO-9-3-08 rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu 

a služeb, uvede příklady jejich součinnosti  

VO-9-4-02 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  

VO-9-4-08 dodržuje právní ustanovení, která se na něj 

vztahují, a uvědomuje si rizika jejich porušování  

VO-9-5-02 uvede významné mezinárodní organizace, 

k nimž má vztah ČR, posoudí jejich význam ve světovém 

dění a popíše výhody spolupráce mezi státy, včetně 

zajišťování obrany státu a účasti v zahraničních misích  

   

VO-9-4-08p uvědomuje si rizika porušování právních 

ustanovení  

VO-9-4-02p chápe státoprávní uspořádání České republiky, 

zákonodárných orgánů a institucí státní správy    

 

Osobnost    

Psychické procesy a stavy    

Člověk v sociálních vztazích    

Hospodaření    

Právní minimum    

Etická výchova 

OSV – osobnostní rozvoj, 

sociální rozvoj, morální 

rozvoj 

 

VDO – formy participace 

občanů v politickém životě, 

principy demokracie jako 

formy vlády a způsobu 

rozhodování 

 

MKV – kulturní diference, 

lidské vztahy, 

multikulturalita 

 

MV – tvorba mediálního 

sdělení, práce v realizačním 

týmu 

 

 

D – historické hledisko rodiny 

 

Z – instituce státní moc, soudy  

v ČR 

 

ČJ – úvaha nad budoucností 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 

Vyučovací předmět: Občanská výchova 

Ročník: 9 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah 

 

Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

VO-9-1-03 zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně 

proti němu vystupuje  

VO-9-3-03 ukáže vhodné využití nástrojů hotovostního 

a bezhotovostního placení, vysvětlí rozdíl mezi debetní a kreditní 

platební karty, vysvětlí jejich omezení  

VO-9-3-04 vysvětlí, funkci banky a nabízené služby, vysvětlí význam 

úroku, uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je využít  

VO-9-3-07 vyjmenuje příjmy a výdaje státu, uvede příklady dávek 

a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané  

VO-9-4-05 uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele a respektuje 

práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany 

lidských práv a svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťování 

obrany státu  

VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy důležitých vztahů – 

vlastnictví, pracovní poměr, manželství  

VO-9-4-07 provádí základní právní úkony a chápe jejich důsledky, 

uvede příklady některých smluv upravujících občanskoprávní vztahy 

– osobní přeprava, koupě, oprava či pronájem věci  

VO-9-4-09 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany 

občanů, uvede příklady činnosti a spolupráce při postihování 

trestných činů  

VO-9-4-10 rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný 

čin, uvede jejich příklady  

VO-9-4-11 diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání  

VO-9-3-05 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s 

volnými prostředky a způsoby krytí deficitu  

VO-9-5-01 popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život 

občanů, uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i možných 

způsobů jejich uplatňování  

VO-9-5-03 uvede příklady některých projevů globalizace, porovná 

jejich klady a zápory  

VO-9-5-04 uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na 

ně svůj osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky 

pro život lidstva  

VO-9-5-05 vysvětlí souvislosti globálních a lokálních problémů, 

uvede příklady možných projevů a způsobů řešení globálních 

problémů na lokální úrovni – v obci, regionu  

VO-9-5-06 uvede příklady současného terorismu a zaujme vlastní 

postoj ke způsobům jeho potírání, objasní roli ozbrojených sil ČR při 

zajišťování obrany státu a při řešení krizí nevojenského charakteru  

 

Občan obce, občan státu, občan 

EU    

Občan a právo    

V pracovním poměru    

Hospodaření    

Globální svět 

OSV – osobnostní rozvoj, 

sociální rozvoj, morální rozvoj 

 

VDO – občanská společnost 

a škola, občan, občanská 

společnost a stát, formy 

participace občanů 

v politickém životě, principy 

demokracie jako formy vlády  

a způsobu rozhodování 

 

MKV – lidské vztahy, princip 

sociálního smíru a solidarity 

 

MV – tvorba mediálního 

sdělení 

 

 

Z – rozdělení do krajů 

 

D – historický vývoj státu, práva 

 

Projekt: Soudní přelíčení 

 

Projekt: Náboženství a sekty 



VO-9-1-03p přistupuje kriticky k projevům vandalismu    

VO-9-1-07p uplatňuje vhodné způsoby chování v různých životních 

situacích a rozlišuje projevy nepřiměřeného chování 
VO-9-2-01p chápe význam vzdělávání 

VO-9-2-04p formuluje své nejbližší plány    

VO-9-4-05p na příkladu vysvětlí, jak reklamovat výrobek nebo službu    
VO-9-4-05p uvede příklady, jak se bránit v případě porušení práv 

spotřebitele    

VO-9-4-09p vyřizuje své osobní záležitosti 
VO-9-4-10p rozeznává nebezpečí ohrožení sociálně patologickými jevy    

VO-9-4-10p v krizových situacích využívá služby pomáhajících 

organizací    
VO-9-5-06p uvede příklady mezinárodního terorismu    

VO-9-3-03p ukáže na příkladech vhodné využití různých nástrojů 

hotovostního a bezhotovostního placení, vysvětlí, k čemu slouží bankovní 
účet 

VO-9-3-04p uvede příklady služeb, které banky nabízejí občanům    

VO-9-3-07p uvědomuje si význam sociální péče o potřebné občany    
VO-9-5-01p uvede příklady základních práv občanů ČR v rámci EU 

a způsoby jejich uplatňování 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Člověk a příroda  

Vzdělávací předmět: Fyzika 

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň: 

 
   Předmět fyzika je vyučován jako samostatný předmět. Vzdělávání v předmětu fyzika: 

- směřuje k podpoře hledání a poznávání fyzikálních faktů a jejich vzájemných souvislostí 

- vede k rozvíjení a upevňování dovedností objektivně pozorovat a měřit fyzikální vlastnosti a procesy 

- vede k vytváření a ověřování hypotéz 

- učí žáky zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti a vztahy mezi nimi 

- směřuje k osvojení základních fyzikálních pojmů a odborné terminologie 

- podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování 

 

Formy a metody práce 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 

 

Časová dotace:  

6. ročník: 2 hodiny týdně (1 + 1 disponibilní) 

7. ročník: 2 hodiny týdně 

8. ročník: 1 hodina týdně 

9. ročník: 2 hodiny týdně 

 

Formy realizace:  

Jednotlivé fyzikální veličiny jsou po zavedení procvičeny formou skupinové práce (členové skupiny provedou jednotlivá měření, skupina jako tým zpracuje výsledky 

a stanoví závěr- např. aritmetický průměr naměřených hodnot). 

 

Místo realizace:  

Kmenové třídy, odborná učebna fyziky. 

 

 

 

 

 



Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků 

 

 

Kompetence k učení 

 

 vyhledávat, třídit a propojovat informace 

 používat odbornou terminologii 

 samostatně měřit, experimentovat a porovnávat získané informace 

 nalézat souvislostí mezi získanými daty 

 
Kompetence k řešení problémů 

 zvládat základní postupy badatelské práce, tj. nalézt problém a formulovat jej 

 hledat a zvolit postup jeho řešení 

 vyhodnocovat získaných dat 

 
Kompetence komunikační 

  komunikovat mezi sebou 

 respektovat názory druhých 

 diskutovat 

 formulovat své myšlenky v písemné i mluvené formě 

 
Kompetence sociální a personální 

 spolupracovat při řešení problémů 

 posilovat svou sebedůvěru  

 mít pocit zodpovědnosti 

 být ochoten pomoci 

 
Kompetence občanské 

 šetrně využívat elektrickou energii 

 posuzovat efektivitu jednotlivých energetických zdrojů 

 upřednostňovat obnovitelné zdroje ve svém budoucím životě 

 
Kompetence pracovní 

 dodržovat bezpečnost chování při práci s fyzikálními přístroji a zařízeními 

 dodržovat dohodnuté termíny a kvalitu práce 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 

Vyučovací předmět: Fyzika 

Ročník: 6 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

F-9-1-01 zvolí vhodná měřidla pro měření 

důležitých fyzikálních veličin 

charakterizujících látky a tělesa 

F-9-1-02 objasní na konkrétních 

příkladech, že se částice látek neustále 

pohybují a vzájemně na sebe působí 

F-9-1-03 určí, jak se změní délka či objem 

tělesa při dané změně jeho teploty 

F-9-1-04 rozumí vztahu mezi hustotou, 

hmotností a objemem při řešení 

praktických problémů 

F-9-2-03 změří velikost působící síly 

F-9-6-01 sestrojí správně podle schématu 

elektrický obvod 

F-9-1-01p změří v jednoduchých 

konkrétních případech vhodně zvolenými 

měřidly důležité fyzikální veličiny 

charakterizující látky a tělesa – délku, 

hmotnost, čas 

F-9-6-01p sestaví podle schématu 

jednoduchý elektrický obvod 

Fyzikální veličiny 

Skupenství látek 

Gravitační pole a gravitační 

síla 

Elektrický obvod 

EGS – Evropa a svět nás zajímá 

   

OSV – řešení problému a rozhodovací 

dovednosti, kooperace a kompetice, 

komunikace, seberegulace 

a sebeorganizace 

 

EV – lidské aktivity a problémy 

životního prostředí, životní prostředí, 

vztah člověka k přírodě 

 

VDO – občanská společnost a škola 
 

Využití dětských knih – Proč a jak, 

Už vím proč 

 

VL a PŘ – 4. a 5. ročník - Jak žili 

lidé dříve a dnes 

  

M – převody jednotek, desetinná 

čísla, práce s M-F tabulkami 

 

Z – zemské póly, časová pásma 

 

PŘ – změny skupenství, globální 

oteplování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 

Vyučovací předmět: Fyzika 

Ročník: 7 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

F-9-2-01 určí, jaký druh pohybu těleso koná 

vzhledem k jinému tělesu  

F-9-2-02 rozumí vztahu mezi rychlostí, dráhou 

a časem u rovnoměrného pohybu těles  

F-9-2-04 rozpozná druhy sil působících na těleso, 

jejich velikosti, směry a výslednici  

F-9-2-05 objasňuje pomocí Newtonových zákonů 

změny pohybu těles při působení stálé výsledné síly 

v jednoduchých situacích  

F-9-2-06 využívá poznatků o otáčivých účincích síly 

při řešení praktických problémů 

F-9-3-01 řeší konkrétní praktické problémy na 

základě znalosti zákonitostí tlaku v klidných 

tekutinách 

F-9-3-02 analyzuje síly působící na těleso v klidné 

tekutině a chování tělesa v ní 

F-9-6-07 rozumí zákonu o přímočarém šíření světla 

ve stejnorodém optickém prostředí a zákonu odrazu 

světla při řešení problémů a úloh 

F-9-6-08 vysvětlí na základě znalosti rychlostí světla 

ve dvou různých prostředích, zda se světlo bude 

lámat ke kolmici, či od kolmice 

 

F-9-2-01p rozeznává, že je těleso v klidu, či pohybu vůči 

jinému tělesu  

F-9-2-02p zná vztah mezi rychlostí, dráhou a časem 

u rovnoměrného přímočarého pohybu těles při řešení 

jednoduchých problémů  

F-9-2-04p rozezná, zda na těleso v konkrétní situaci 

působí síla  

F-9-2-05p předvídá změnu pohybu těles při působení 

síly  

F-9-2-06p aplikuje poznatky o jednoduchých strojích při 

řešení jednoduchých praktických problémů 

F-9-3-01p využívá poznatky o zákonitostech tlaku 

v klidných tekutinách pro řešení jednoduchých 

praktických problémů 

F-9-6-07p zná způsob šíření světla ve stejnorodém 

optickém prostředí; rozliší spojnou čočku od rozptylky 

a zná jejich využití 

 

 Pohyb těles 

Newtonovy zákony 

Výslednice dvou sil 

Tlaková síla a tlak 

Jednoduché stroje 

Pascalův zákon 

Archimédův zákon 

Vlastnosti světla 
 

EGS – Evropa a svět nás zajímá 

   

OSV – řešení problému a rozhodovací 

dovednosti, kooperace a kompetice, 

komunikace, seberegulace 

a sebeorganizace 

 

EV – lidské aktivity a problémy 

životního prostředí, životní prostředí, 

vztah člověka k přírodě 

 

VDO – občanská společnost a škola 
 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M – grafické sčítání a odčítání 

úseček, přímá úměrnost, desetinná 

čísla 

 

Ch, PŘ – zemská kůra 

 

PŘ – ochrana zraku. 

 

Z – orientace na mapě 

 



Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 

Vyučovací předmět: Fyzika 

Ročník: 8 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

F-9-4-01 vypočítá v jednoduchých případech 

práci vykonanou silou a změnu energie 

tělesa  

F-9-4-02rozumí vztahu mezi výkonem, 

vykonanou prací a časem  

F-9-4-03 řeší konkrétní problémy a úlohy 

o vzájemných přeměnách různých forem 

energie   

F-9-4-04 vypočítá teplo přijaté či odevzdané 

tělesem 

  

F-9-4-05 posoudí využívání různých 

energetických zdrojů z hlediska vlivu na 

životní prostředí 

F-9-5-01 rozliší ve svém okolí zdroje zvuku 

a určí příhodnost daného prostředí pro 

šíření zvuku 

F-9-5-02 objasní možnosti zmenšování vlivu 

nadměrného hluku na životní prostředí 
 

F-9-4-02p uvede vzájemný vztah mezi 

výkonem, vykonanou prací a časem (bez 

vzorců)  

F-9-4-03p rozpozná vzájemné přeměny 

různých forem energie, jejich přenosu a využití  

F-9-4-04p rozezná v jednoduchých příkladech 

teplo přijaté či odevzdané tělesem  

F-9-4-05p pojmenuje výhody a nevýhody 

využívání různých energetických zdrojů 

z hlediska vlivu na životní prostředí 

F-9-5-01p rozpozná zdroje zvuku, jeho šíření 

a odraz  

F-9-5-02p posoudí vliv nadměrného hluku na 

životní prostředí a zdraví člověka 

Formy energie 

Teplo  

Přeměny skupenství 

Obnovitelné a neobnovitelné 

zdroje 

Vlastnosti zvuku 
 

EGS – Evropa a svět nás zajímá 

   

OSV – řešení problému a rozhodovací 

dovednosti, kooperace a kompetice, 

komunikace, seberegulace 

a sebeorganizace 

 

EV – lidské aktivity a problémy 

životního prostředí, životní prostředí, 

vztah člověka k přírodě 

 

VDO – občanská společnost a škola 

 
 

    

Z – atmosféra Země 

 

M – výpočty 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 

Vyučovací předmět: Fyzika 

Ročník: 9 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

F-9-6-02 pozná rozdíl mezi stejnosměrným 

a střídavým proudem a změří elektrický 

proud a napětí  

F-9-6-03 analyzuje na základě vlastností 

vodič, izolant a polovodič  

F-9-6-04 řeší praktické problémy pomocí 

Ohmova zákona pro část obvodu  

F-9-6-05 objasní působení změny 

magnetického pole na magnet a cívku 

s proudem a vliv této změny v okolí cívky na 

vznik indukovaného napětí v ní  

F-9-6-06 zapojí správně polovodičovou 

diodu

  

F-9-7-01 vysvětlí na základě poznatků 

o gravitačních silách pohyb planet kolem 

Slunce a měsíců kolem planet  

F-9-7-02 rozpozná hvězdu od planety na 

základě jejich vlastností 

 

F-9-6-02p vyjmenuje zdroje elektrického 

proudu  

F-9-6-03p rozliší vodiče od izolantů na základě 

jejich vlastností; zná zásady bezpečnosti při 

práci s elektrickými přístroji a zařízeními; zná 

druhy magnetů a jejich praktické využití; 

rozpozná, zda těleso je, či není zdrojem světla 

F-9-7-01p objasní pohyb planety Země kolem 

Slunce a pohyb Měsíce kolem Země  

F-9-7-02 odliší hvězdu od planety na základě 

jejich vlastností - zná planety sluneční soustavy 

a jejich postavení vzhledem ke Slunci - osvojí 

si základní vědomosti o Zemi jako vesmírném 

tělese a jejím postavení ve vesmíru 
 

Elektrický obvod 

Elektrické a magnetické pole 

Sluneční soustava 

Hvězdy  

 

EGS – Evropa a svět nás zajímá 

   

OSV – řešení problému a rozhodovací 

dovednosti, kooperace a kompetice, 

komunikace, seberegulace 

a sebeorganizace 

 

EV – lidské aktivity a problémy 

životního prostředí, životní prostředí, 

vztah člověka k přírodě 

 

VDO – občanská společnost a škola 
 

 

 

 

    

Ch – galvanický článek, izotopy, 

Mendělejevova tabulka prvků                                       

 

Exkurze – rozvodna elektrické 

energie ve městě 

 

PČ – praktika – zapojení 

jednoduchého elektrického obvodu 

 

PŘ – ucho, jak slyší zvířata 

 

Z – postavení Země ve vesmíru  

 

Návštěva planetária, hvězdárny 

 

             

 

 

 



 

 
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda  

Vyučovací předmět: Chemie – 2. stupeň  

 

 

Charakteristika předmětu: 

Chemie je vyučována jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku. 

 

Hlavní cíle: 

 směřovat k podchycení a rozvíjení zájmu o chemii, její zákonitosti ve vztahu k přírodě a člověku 

 poskytovat žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění chemickým dějům 

 umožnit poznávání chemie jako vědy, jejíž součásti jsou navzájem propojeny 

 podporovat vytváření otevřeného myšlení a logického uvažování 

 učit aplikovat chemické poznatky v praktickém životě 

 

 

Časová dotace: 

8. ročník: 2 hodiny týdně (1 + 1 disponibilní) 

9. ročník: 2 hodiny týdně 

 

 

Formy realizace: 

 pozorování a sestavování chemických pokusů 

 pozorování modelů 

 využití videa 

 práce s odbornou literaturou 

 skupinové vyučování 

 

 

Místo realizace:  
Odborná učebna chemie, kmenové třídy. 

 

 

Pomůcky:  
Literatura, modely, video, chemické látky, chemické nádobí a pomůcky, schémata. 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 
 
Kompetence k učení 

 organizovat a řídit vlastní učení 

 aktivně pracovat s tabulkami a schématy 



 uvádět do souvislosti chemické děje 

 samostatně řešit problémové úkoly, používat dřívější znalosti a zkušenosti 

 získávat základní dovednosti při manipulaci s jednoduchými chemickými aparaturami 

Kompetence k řešení problému 

 vnímat různé problémové situace, vyhledávat informace vhodné k jejich řešení  

 samostatně řešit problémy, volit vhodné způsoby řešení prakticky ověřovat správnost řešení problému 

 využívat zkušenosti, úsudky, souvislosti, rozdíly, shody 

 zpracovávat samostatné referáty 

 prezentovat své výsledky ústní i písemnou formou 

 diskutovat o získaných informacích, respektovat názory druhých 

 

Kompetence komunikativní 

 výstižně formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory 

 naslouchat názorům druhých lidí 

 využívat získané komunikativní dovednosti ke kvalitní spolupráci s ostatními 

 souvisle odpovídat na otázky 

 využívat odborné texty, mapy, tabulky 

 

Kompetence sociální a personální 

 účinně spolupracovat ve skupině 

 přispívat k dobrým mezilidským vztahům při práci 

 hodnotit dobrou vzájemnou spolupráci ve skupině 

 pečlivě řešit úkoly 

 

Kompetence občanské 

 respektovat přesvědčení druhých lidí, uvědomovat si rovnost lidí, potřebu vzájemné spolupráce 

 chápat základní ekologické souvislosti 

 uvědomovat si důležitost vzájemné lidské pomoci při katastrofách 

 

Kompetence pracovní 

 používat bezpečně a účinně chemické pomůcky a látky 

 dodržovat bezpečnost práce 

 využívat znalosti získané v zájmu vlastního rozvoje 

 hledat možnosti a problémy spojené s pracovními činnostmi (průmysl, zemědělství) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Chemie a její aplikace  

Vyučovací předmět: Chemie 

Ročník: 8 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

CH-9-1-01 rozpozná společné a rozdílné vlastnosti látek  

CH-9-1-02 dodržuje pravidla bezpečnosti při práci s vybranými 

dostupnými a běžně používanými látkami  

CH-9-1-03 popíše jednání v modelových příkladech havárie 

s únikem nebezpečných látek 

CH-9-2-01 rozpoznává směsi a chemické látky  

CH-9-2-04 ovládá postupy oddělování složek směsí o známém 

složení; uvede příklady oddělování složek v praxi 

CH-9-2-05 popíše druhy vody a uvede příklady jejich výskytu a 

použití 

CH-9-2-06 uvede příklady znečišťování vody a vzduchu, navrhne 

nejvhodnější preventivní opatření a způsoby likvidace znečištění 

CH-9-3-01 objasní pojmy atom a molekula                             

CH-9-3-02 rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny  

CH-9-3-03 ovládá soustavu chemických prvků, vybrané kovy 

a nekovy 

CH-9-4-01 rozpozná výchozí látky a produkty chemických reakcí, 

uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí 

CH-9-5-01 rozliší vlastnosti a použití vybraných významných oxidů, 

kyselin, hydroxidů a solí a posoudí jejich vliv na životní prostředí  

CH-9-5-02 objasní vznik kyselých dešťů, jejich vliv na životní 

prostředí a popíše opatření, kterými jim lze předcházet  

CH-9-5-03 pracuje se na stupnicí pH, změří reakci roztoku 

univerzálním indikátorovým papírkem  

 

 

CH-9-1-01p rozliší společné a rozdílné vlastnosti látek  

CH-9-1-02p pracuje bezpečně s vybranými běžně používanými 
nebezpečnými látkami  

CH-9-1-03p reaguje na případy úniku nebezpečných látek - rozpozná 

přeměny skupenství látek 
CH-9-2-01p pozná směsi a chemické látky  

CH-9-2-05p rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich použití  

CH-9-2-06p uvede zdroje znečišťování vody a vzduchu ve svém 
nejbližším okolí 

CH-9-3-02p uvede nejobvyklejší chemické prvky a jednoduché 

chemické sloučeniny a jejich značky CH-9-3-03p rozpozná vybrané 
kovy a nekovy a jejich možné vlastnosti 

CH-9-4-01p pojmenuje výchozí látky a produkty nejjednodušších 

chemických reakcí 
CH-9-5-01p popíše vlastnosti a použití vybraných prakticky 

využitelných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a zná vliv těchto látek na 

životní prostředí  
CH-9-5-03p orientuje se na stupnici pH, změří pH roztoku univerzálním 

indikátorovým papírkem - poskytne první pomoc při zasažení pokožky 

kyselinou nebo hydroxidem 

Vlastnosti látek  

Zásady bezpečné práce  

Směsi  

Voda a vzduch 

Částicové složení látek  

Prvky  

Chemické sloučeniny a 

chemické reakce 
Anorganická chemie 
 

 

OSV – rozvoj schopnosti poznání, 

seberegulace a sebeorganizace 

 

EGS – Evropa a svět nás zajímá 

 

EV – lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

 

MV – kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení 

 

PŘ – ekologie, výživa rostlin, 

význam tropických lesů  

a pralesů, dýchání organismů, 

půdy a jejich význam, zdraví 

člověka a jeho ochrana, 

význam solí pro rostliny  

a člověka 

 

F – stavba látek 

 

Z – skleníkový efekt, 

nerostné suroviny a jejich 

využití 

 



Vzdělávací oblast: Chemie a její aplikace  

Vyučovací předmět: Chemie 

Ročník: 9 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

CH-9-2-02 vypočítá složení roztoků, připraví roztok daného 

složení    

CH-9-2-03 vysvětlí základní faktory ovlivňující rozpouštění 

pevných látek    

CH-9-4-02 přečte chemické rovnice a vypočítá hmotnost 

výchozí látky nebo produktu    

CH-9-4-03 vysvětlí ovlivňování chemických reakcí různými 

faktory v praxi a možnosti předcházení jejich nebezpečnému 

průběhu    

CH-9-6-01 určí nejjednodušší uhlovodíky, jejich zdroje, 

vlastnosti a použití    

CH-9-6-02 objasní užívání fosilních paliv a vyráběných paliv 

jako zdrojů energie a uvede příklady produktů průmyslového 

zpracování ropy    

CH-9-6-03 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, jejich zdroje, 

vlastnosti a použití    

CH-9-6-04 pojmenuje výchozí látky a produkty fotosyntézy 

a koncové produkty biochemického zpracování, především 

bílkoviny, tuky, sacharidy    

CH-9-6-05 uvede podmínky postačující pro aktivní fotosyntézu    

CH-9-6-06 vyjmenuje příklady zdrojů bílkovin, tuků, 

sacharidů a vitaminů    

 

CH-9-2-02p rozezná druhy roztoků a jejich využití v běžném životě    

CH-9-6-02p zhodnotí užívání paliv jako zdrojů energie    
CH-9-6-02p vyjmenuje některé produkty průmyslového zpracování 

ropy    

CH-9-6-06p uvede příklady bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů 
v potravě z hlediska obecně uznávaných zásad správné výživy    

CH-9-7-01 zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin 

z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi    
CH-9-7-02 aplikuje znalosti o principech hašení požárů na řešení 

modelových situací z praxe    

CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých látek v 
praxi a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví člověka 

Směsi    

Chemické reakce    

Uhlovodíky a deriváty uhlovodíků    

Paliva    

Přírodní látky 

EV – lidské aktivity a problém 

životního prostředí 

 

EGS – Evropa a svět nás zajímá, 

výrobky z plastů 

 

F – elektrolýzy, elektřina 

v roztocích, teplota, energie 

 a její zdroje 

 

M – přímá úměra, násobení, 

dělení 

 

Z – přírodní zdroje 

 

PŘ – drogy a toxikomanie, 

stavba organismů, výživa 

člověka, ochrana rostlin před 

škůdci 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Člověk a příroda  

Vyučovací předmět: Přírodopis  

 
Charakteristika předmětu – 2. stupeň 

Předmět přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6. - 9. ročníku. 

 

Hlavní cíle: 

 směřovat k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny 

 poskytovat žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům 

 umožnit poznání přírody jako systému, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se 

 podporovat vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování 

 učit aplikovat přírodovědné poznatky v praktickém životě 

 vést k chápání podstatných souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností, závislosti člověka na přírodních zdrojích 

 seznamovat žáka se stavbou živých organismů 

 

Časová dotace:   
6. – 7. ročník: 2 hodiny týdně  

8. ročník: 2 hodiny týdně (1 + 1 disponibilní) 

9. ročník: 1 hodina týdně 

 

 

Formy realizace: 

 pozorování v přírodě 

 pozorování lupou a mikroskopem 

 pozorování modelů 

 využití videa 

 práce s odbornou literaturou, atlasy a klíči 

 exkurze do lesa, na louku 

 

Místo realizace:  
Kmenové třídy, učebna přírodopisu, okolí školy. 

 

Pomůcky: literatura, modely, video, meotar, kostry, obrazy, živé a neživé přírodniny 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

 organizovat a řídit vlastní učení, projevovat ochotu věnovat se dalšímu studiu 

 vyhledávat a třídit informace o jednotlivých organismech, aktivně je zařazovat do systému 

 aktivně pracovat s tabulkami a klíči 

 pozorovat přírodu 

 samostatně řešit problémové úkoly 

 používat dřívější znalosti a dovednosti 



Kompetence k řešení problému 

 vnímat různé problémové situace ve škole i mimo ni 

 vyhledávat informace vhodné k řešení problému 

 samostatně řešit problémy, volit vhodné způsoby řešení 

 prakticky ověřovat správnost řešení problémů 

 kriticky myslet, činit uvážlivá rozhodnutí 

 využívat zkušenosti, úsudky, souvislosti, rozdíly a shody 

 prezentovat své výsledky – ústní i písemnou formou, popř. formou kresby 

Kompetence komunikativní 

 formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu 

 naslouchat promluvám druhých lidí 

 využívat získané komunikativní dovednosti ke kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 

 souvisle odpovídat na otázky 

 besedovat s různými odborníky, navštěvovat semináře 

 využívat odborné texty, atlasy, mapy, www stránky 

 diskutovat o získaných informacích, respektovat názory jiných 

Kompetence sociální a personální 

 účinně spolupracovat ve skupině 

 podílet se na utváření příjemné atmosféry v týmu, přispívat k upevňování dobrých mezilidských vztahů 

 hodnotit dobrou vzájemnou spolupráci ve skupině, pečlivě řešit úkoly 

Kompetence občanské 

 respektovat, chránit, oceňovat naše tradice a kulturní a historické dědictví 

 chápat základní ekologické souvislosti a environmentální problémy  

 uvědomovat si rovnost lidí, potřebu jejich vzájemné spolupráce, důležitost vzájemné lidské pomoci při katastrofách, úrazech, nemoci 

 zdůvodňovat význam ochrany jednotlivých organismů, význam ochrany zdraví a odpovědnosti lidí za zdraví své i dalších lidí, právo na zdravé životní prostředí a odpovědné jednání v prostředí 

 prakticky procvičovat první pomoc při úrazech, jednání v krizových situacích 

Kompetence pracovní 

 používat bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržovat vymezená pravidla, plnit povinnosti, adaptovat se na změněné pracovní podmínky 

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

 věnovat náležitou pozornost dodržování bezpečnosti při pobytu v přírodě 

 diskutovat o výsledcích práce v okolí z hlediska ochrany přírody, udržitelnosti rozvoje a ochrany zdraví lidí 

 hledat možnosti a problémy spojené s pracovními činnostmi v přírodě (zemědělství, lesnictví) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 

Vyučovací předmět: Přírodopis 

Ročník: 6 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

P-9-7-01 jmenuje příklady organismů v určitém 

prostředí a vztahy mezi nimi  

P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních 

řetězců v různých ekosystémech, hodnotí jejich význam  

P-9-2-01 pozná jedlé a jedovaté houby s plodnicemi, 

porovná je podle charakteristických znaků  

P-9-2-02 vysvětlí různé způsoby výživy hub, objasní 

význam hub v ekosystémech a místo v potravních 

řetězcích  

P-9-2-03 srovná funkci dvou organismů ve stélce 

lišejníků  

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody  

P-9-8-02 dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce 

a chování při poznávání živé a neživé přírody  

 

P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém 

prostředí a vztahy mezi nimi  

P-9-7-03p vysvětlí podstatu jednoduchých potravních 

řetězců v různých ekosystémech  

P-9-2-01p rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté 

houby podle charakteristických znaků  

P-9-2-03p pozná lišejníky  

- má základní vědomosti o přírodě a přírodních dějích  

- pozná význam rostlin a živočichů v přírodě i pro člověka  

P-9-8-01p využívá metody poznávání přírody osvojované 

v přírodopisu  

P-9-8-02p dodržuje základní pravidla bezpečného chování 

při poznávání přírody  

 

Organismy a prostředí – 

vzájemné vztahy mezi 

organismy, mezi organismy 

a prostředím; přirozené a umělé 

ekosystémy, potravní řetězce 

Ochrana přírody a životního 

prostředí – chráněná území  

Houby bez plodnic 

Houby s plodnicemi  

Lišejníky 

Systém rostlin – poznávání 

a zařazování daných zástupců 

běžných druhů řas, mechorostů, 

kapraďorostů (plavuně, 

přesličky, kapradiny), 

nahosemenných 

a krytosemenných rostlin 

(jednoděložných 

a dvouděložných) 

Praktické metody poznávání 

přírody 

 

 

OSV – rozvoj schopností 

poznávání 

 

EV – ekosystémy, základní 

podmínky života 
 

CH, F – oxidace, organické  

a anorganické látky, insekticidy 

 

Z – rozšíření živočichů, migrace, biosféra 

 

1. labor. práce: Pozorování řas 

 

2. labor. práce: Pozorování mechů 

 

3. labor. práce: Pozorování 

nahosemenných rostlin 

 

4. labor. práce: Pozorování nálevníků 

 

5. labor. práce: Určování rostlin v přírodě 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 

Vyučovací předmět: Přírodopis 

Ročník: 7 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

P-9-1-02 popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů 

a bakterií, objasní funkci organel  

P-9-1-03 porovná stavbu a funkci základních orgánů 

(orgánových soustav) rostlin i živočichů  
P-9-1-04 třídí organismy a zařazuje vybrané organismy do říší 

a nižších taxonomických jednotek  

P-9-1-05 vysvětlí rozdíly mezi pohlavním a nepohlavním 

rozmnožování, objasní význam z hlediska dědičnosti  

P-9-1-07 uvede význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka 

 P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného 

těla (buňky, pletiva, orgány)  

P-9-3-02 porovná vnější a vnitřní stavbu orgánů rostlin, uvede 

praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině 
P-9-3-03 vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických 

procesů, objasní jejich využití při pěstování rostlin  

P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny rostlin, určuje 

jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů  

P-9-3-05 odvodí na základě pozorování závislost a přizpůsobení 

rostlin podmínkám prostředí  

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných 

bezobratlých živočichů, vysvětlí funkci jednotlivých orgánů  

P-9-4-02 rozlišuje a srovnává jednotlivé skupiny bezobratlých 

živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních 

taxonomických skupin  

 
P-9-3-02p porovná vnější a vnitřní stavbu rostlinného těla a zná 

funkce jednotlivých částí těla rostlin  

P-9-3-03p rozlišuje základní rostlinné fyziologické procesy a jejich 
využití  

P-9-3-03p uvede význam hospodářsky důležitých rostlin a způsob 

jejich pěstování  
P-9-3-04p rozliší základní systematické skupiny rostlin a zná jejich 

zástupce  

P-9-3-05p popíše přizpůsobení některých rostlin podmínkám 
prostředí  

P-9-1-03p zná základní funkce hlavních orgánů a orgánových 

soustav rostlin i živočichů  
P-9-1-04p rozpozná rozdíl mezi jednobuněčnými 

a mnohobuněčnými organismy  

P-9-1-07p uvede na příkladech vliv virů a bakterií v přírodě a na 
člověka  

P-9-4-01p porovná vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů 

a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů  
P-9-4-02p rozliší jednotlivé skupiny živočichů a zná jejich hlavní 

zástupce  

 

Základní struktura života  

Význam a zásady třídění organismů  

Viry a bakterie 
Anatomie a morfologie rostlin 

Fyziologie rostlin  

Systém rostlin - vývoj a využití 
hospodářsky významných zástupců  

Význam rostlin a jejich ochrana  

Stavba těla, stavba a funkce 

jednotlivých částí těla bezobratlých 

živočichů – živočišná buňka, tkáně, 

orgány, orgánové soustavy, organismy 

jednobuněčné a mnohobuněčné, 

rozmnožování  

Vývoj, vývin a systém živočichů – 

významní zástupci jednotlivých skupin 

živočichů – prvoci, bezobratlí (žahavci, 

ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci, 

členovci)  

Rozšíření, význam a ochrana 

živočichů - péče o vybrané domácí 

živočichy, chov domestikovaných 

živočichů 
 

OSV – psychohygiena 

 

EV – vztah člověka k prostředí, lidské 

aktivity a problémy životního prostředí 

 

EGS – Evropa a svět nás zajímá  

 

 

 

Člověk a svět práce – zelenina, 

ovocné rostliny, pěstování, 

okrasné rostliny, plevely, hubení 

 

D – historický význam chovu 

živočichů 

 

Práce s techn. mater. – nářadí, 

nástroje, pracovní pomůcky 

 

1 labor. práce: Určování rostlin, 

zakládání herbáře 

 

2. labor. práce: Srovnání 

živočišné a rostlinné buňky 

 

3. labor. práce: Pozorování 

stavby kořenu a stonku rostlin 

 

4. labor. práce: Pozorování listů  

a květů rostlin 

 

5. labor. práce: Pozorování 

stavby těl živočichů 

 



Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 

Vyučovací předmět: Přírodopis 

Ročník: 8 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

P-9-4-01 porovnává vnější a vnitřní stavbu vybraných 

obratlovců, vysvětlí funkci jednotlivých orgánů  

P-9-4-02 rozlišuje a srovnává jednotlivé skupiny 

obratlovců, určuje vybrané živočichy  

P-9-4-03 na základě pozorování odvodí základní projevy 

chování živočichů v přírodě, na příkladech popíše jejich 

způsob života a přizpůsobení danému prostředí  

P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 

člověka; uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku 

s živočichy  

P-9-5-01 popíše stavbu a funkci orgánů a orgánových 

soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy  

P-9-5-02 orientuje se ve vývojových stupních fylogeneze 

člověka  

P-9-5-03 popíše vznik a vývin nového jedince od početí 

až do stáří  

P-9-5-04 rozlišuje příčiny a příznaky běžných nemocí, 

uplatňuje zásady prevence a léčby, vysvětlí význam 

zdravého způsobu života  

P-9-5-05 aplikuje první pomoc při poranění a jiném 

poškození těla  

 

P-9-4-01p porovná vnější a vnitřní stavbu vybraných 

živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů  

P-9-4-02p rozliší jednotlivé skupiny živočichů a zná jejich 

hlavní zástupce  

P-9-4-03 odvodí na základě vlastního pozorování základní 

projevy chování živočichů v přírodě, objasní jejich způsob 

života a přizpůsobení danému prostředí  

P-9-4-04p ví o významu živočichů v přírodě i pro člověka 

a uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se 

živočichy  

P-9-5-01p popíše stavbu orgánů a orgánových soustav 

lidského těla a jejich funkce  

P-9-5-02p charakterizuje hlavní etapy vývoje člověka  

P-9-5-03p popíše vznik a vývin jedince  

P-9-5-04p rozliší příčiny, případně příznaky běžných 

nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby  

P-9-5-05p zná zásady poskytování první pomoci při 

poranění  

 

Vývoj, vývin a systém živočichů - 
strunatci (paryby, ryby, obojživelníci, 

plazi, ptáci, savci)  
Stavba těla, stavba a funkce 

jednotlivých částí těla obratlovců – 

živočišná buňka, tkáně, orgány, orgánové 

soustavy, organismy jednobuněčné 

a mnohobuněčné, rozmnožování  

Rozšíření, význam a ochrana živočichů 

– hospodářsky a epidemiologicky 

významné druhy, živočišná společenstva  

Projevy chování živočichů  

Fylogeneze a ontogeneze člověka 

Anatomie a fyziologie  

Nemoci, úrazy a prevence 

Životní styl  

 

EV – vztah člověka k prostředí 

 

EGS – jsme Evropané 

 

OSV – komunikace, rozvoj 

schopnosti poznávání 

 

MV - práce v týmu 

Ch – chemické složení 

kostí 

 

ČJ – práce s odbornou 

literaturou 

 

F – škodlivost 

nadměrného opalování, 

zrakové vady, hluk 

 

RV – škodlivost kouření, 

pohlavní choroby 

 

program NATURA 200 

 

 



Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 

Vyučovací předmět: Přírodopis 

Ročník: 9 

Výstupy Vzdělávací obsah 

 

Průřezová témata 

 

Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

P-9-6-01 vysvětlí vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání 

života  

P-9-6-02 určuje vybrané nerosty a horniny s použitím 

určovacích pomůcek  

P-9-6-03 objasní důsledky vnitřních a vnějších geologických 

dějů, včetně geologického oběhu hornin i oběhu vody  

P-9-6-04 vysvětlí význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy, 

rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v naší přírodě  

P-9-6-05 rozlišuje jednotlivá geologická období podle 

základních znaků  

P-9-6-06 jmenuje význam vlivu podnebí a počasí na různé 

ekosystémy a charakterizuje mimořádné události způsobené 

přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a možné dopady 

i ochranu před nimi  

P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje 

se v daném přehledu vývoje organismů  

P-9-1-06 uvede příklady dědičnosti v praktickém životě 

a příklady vlivu prostředí na utváření organismů 

 P-9-7-02 rozlišuje a uvede příklady systémů organismů – 

populace, společenstva, ekosystémy; vysvětlí základní princip 

existence živých a neživých složek ekosystému  
P-9-7-04 uvede příklady vlivů člověka na životní prostředí 

a příklady narušení rovnováhy ekosystému  

 

P-9-6-01p popíše jednotlivé vrstvy Země  

P-9-6-02p pozná podle charakteristických vlastností vybrané 

nerosty a horniny  
P-9-6-03p rozliší důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů  

P-9-6-04p rozezná některé druhy půd a objasní jejich vznik  

P-9-6-06p na příkladech uvede význam vlivu podnebí a počasí na 
rozvoj a udržení života na Zemi 

P-9-1-01p orientuje se v přehledu vývoje organismů a rozliší 

základní projevy a podmínky života  
P-9-7-02p rozliší populace, společenstva, ekosystémy a objasní 

základní princip některého ekosystému  

P-9-7-04p popíše změny v přírodě vyvolané člověkem a objasní 
jejich důsledky  

P-9-7-04p pozná kladný a záporný vliv člověka na životní prostředí  

 

Země  

Nerosty a horniny  

Vnější a vnitřní geologické procesy 

Půdy 

Vývoj zemské kůry a organismů na 

Zemi  

Geologický vývoj a stavba území ČR 

Podnebí a počasí ve vztahu k životu 

Mimořádné události způsobené 

přírodními vlivy 

Vznik, vývoj, rozmanitost, projevy 

života a jeho význam 

Dědičnost a proměnlivost organismů 
Organismy a prostředí – vzájemné 

vztahy mezi organismy, mezi 

organismy a prostředím; populace, 

společenstva, rovnováha v ekosystému  

Ochrana přírody a životního 

prostředí – globální problémy a jejich 

řešení  

Významní biologové a jejich objevy  
 

EV – základní podmínky života 

 

EGS – Evropa a svět nás zajímá 

 

OSV – komunikace (dohody 

o znečišťování ovzduší 

a oceánů) 

D – paleontologie 

 

PŘ – Ch. Darwin, J. G. Mendel 

 

F – hustota nerostů, genetické 

inženýrství, inverze, seismograf 

 

Ch – chemické složení rud, 

mineralogie, petrologie, 

zpracování ropy a uhlí, ozón, 

kyselost, pH vody, paliva 

 

Z – výskyt rud v ČR, střídání dne 

a noci, zemětřesné a sopečné 

oblasti, národní parky v ČR, 

orientace na mapě 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Vzdělávací oblast: Člověk a příroda   

Vyučovací předmět: Zeměpis 

 

 

Charakteristika předmětu – 2. stupeň 

Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6. - 9. ročníku. 

 

Vzdělávání v předmětu Zeměpis směřuje k: 

 získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí, osvojování geografických 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 nedílného způsobu života moderního člověka 

 aplikování geografických poznatků v praktickém životě 

 

Časová dotace:   
6. – 7. ročník: 2 hodiny týdně 

8. ročník: 2 hodiny týdně (1 + 1 disponibilní) 

9. ročník: 1 hodina týdně 

 

 

Formy realizace: 

 frontální výuka s demonstračními pomůckami, obrazovým materiálem 

 skupinová práce s využitím map, pracovních listů, odborné literatury, časopisů, internetu 

 zeměpisné vycházky s pozorováním 

 projekty 

 

Místo realizace:  
Kmenové třídy, okolí školy, okolí města. 

 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

 

Kompetence k učení 

 propojovat získané poznatky do širších celků, nalézat souvislosti 

 kriticky posuzovat získané poznatky, porovnávat a formulovat závěry 

 poznávat smysl a cíl učení, získávat pozitivní vztah k učení 

 vyhledávat, porovnávat a třídit informace 

 užívat odbornou terminologii 

 

Kompetence komunikativní 

 formulovat a vyjadřovat své myšlenky v logickém sledu 

 vyjadřovat se souvisle a kultivovaně v ústním i písemném projevu 

 naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat 

 vhodně komunikovat mezi sebou i s dospělými 

 dodržovat předem stanovená pravidla vzájemné komunikace 



Kompetence k řešení problémů 

 chápat problém, vyhledat vhodné informace k jeho řešení 

 kriticky myslet 

 hájit svá rozhodnutí, argumentovat 

 odpovídat na otevřené otázky 

 pracovat s chybou 

 

Kompetence sociální a personální 

 spolupracovat ve skupinách na základě vytvořených pravidel 

 pomáhat si, vzájemně si naslouchat 

 nést zodpovědnost za své jednání 

 ochotně pomáhat nebo o pomoc požádat 

 

Kompetence občanské 

 uvědomovat si svá práva i povinnosti ve škole i mimo ni 

 dodržovat pravidla slušného chování 

 brát ohled na druhé 

 zodpovědně se rozhodovat podle dané situace 

 

Kompetence pracovní 

 dodržovat pravidla bezpečnosti při pohybu v terénu 

 dodržovat dohodnutou kvalitu, postupy a termíny 

 pracovat efektivně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Člověk a příroda  

Vyučovací předmět: Zeměpis 

Ročník: 6 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

Z-9-1-02 používá a rozumí základní 

geografické, topografické a kartografické 

terminologii    

Z-9-1-03 hodnotí geografické objekty, jevy 

a procesy v krajinné sféře, jejich pravidelnosti, 

zákonitosti a odlišnosti, vzájemnou souvislost 

a podmíněnost, rozeznává hranice mezi 

prostorovými složkami v krajině    

Z-9-1-04 vytváří a využívá vlastní myšlenkové 

(mentální) mapy pro orientaci v konkrétních 

regionech, pro prostorové vnímání a hodnocení 

míst, objektů, jevů a procesů v nich, pro 

vytváření postojů k okolnímu světu    

Z-9-7-01 ovládá základy topografie a orientace 

v terénu    

Z-9-5-02 uvádí příklady přírodních a 

kulturních krajinných složek a prvků, 

prostorové rozmístění hlavních ekosystémů 

(biomů)    

Z-9-5-01 srovná různé krajiny jako součást 

pevninské části krajinné sféry, rozlišuje 

specifické znaky a funkce krajin    

Z-9-4-01 posoudí prostorovou organizaci 

světové populace, její rozložení, strukturu, růst, 

pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí 

na vybraných příkladech mozaiku 

multikulturního světa    

Z-9-4-02 posoudí vliv přírodních podmínek na 

funkci lidského sídla, jmenuje obecné základní 

geografické znaky sídel    

Z-9-4-03 zhodnotí strukturu, složky a funkce 

světového hospodářství, lokalizuje na mapách 

hlavní světové surovinové a energetické zdroje    

Z-9-2-04 srovnává působení vnitřních a 

vnějších procesů v přírodní sféře, hodnotí 

jejich vliv na přírodu a na lidskou společnost    

Z-9-2-03 srovnává složky a prvky přírodní 

sféry, jejich vzájemnou souvislost a 

podmíněnost, pojmenuje a klasifikuje tvary 

zemského povrchu    

Z-9-2-02 prokáže na konkrétních příkladech 

tvar planety Země, vyvodí důsledky pohybů 

Země na život lidí a organismů    

Z-9-2-01 zhodnotí postavení Země ve vesmíru, 

srovnává Zemi s ostatními tělesy sluneční 

soustavy    

 

Vybrané obecně používané 

geografické, topografické 

a kartografické pojmy    

    

Základní topografické útvary, hlavní 

kartografické produkty    

    

Statistická data a jejich grafické 

vyjádření, tabulky    

    

Geografická kartografie a topografie    

    

Země jako vesmírné těleso    

    

Krajinná sféra    

    

Systém přírodní sféry na planetární 

úrovni    

    

Systém přírodní sféry na regionální 

úrovni    

    

Obyvatelstvo světa    

    

Světové hospodářství    

    

Sídelní systémy, urbanizace, 

suburbanizace    

    

Hlavní a periferní hospodářské 

oblasti světa    

    

Krajina    

    

EGS – objevujeme Evropu a svět 

 

OSV – komunikace, rozvoj schopnosti 

poznávání, mezilidské vztahy, 

kooperace a kompetice 

 

MV – kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení 

 

EV – základní podmínky života  

 

MKV – kulturní diference, etnický 

původ 

 

VDO – občan, občanská společnost 

a stát, principy demokracie jako formy 

vlády a způsobu rozhodování 
 
 

 

 
  

 

 
 

 

 
 

 

 

M – porovnávání rozměrů Slunce, Měsíce, Země, 
práce s měřítkem, převody jednotek, poměr, 

nadmořská výška, výsečové diagramy, grafy, 

kartogramy, polokružnice, určování času 
 

F – gravitační síla Země, sluneční soustava, 

skupenství látek, teplota, tlak, hustota 
 

D – vývoj poznání o tvaru Země, časová představa 

o pohybu kontinentů, objevné cesty, nejstarší 
osídlené oblasti, dobývání pólů 

 

OV – kalendář, režim dne – časová pásma, šetření 
vodou, čistota ovzduší, lidská práva, vzdělání 

 

PŘ – roční období – změny v přírodě, život na 
Měsíci, ve vesmíru, endogenní, exogenní děje, 

horniny a nerosty, fauna a flóra, organismy, živá 

složka půdy, člověk v různých životních 

podmínkách, ekosystémy, fotosyntéza, oceány 

 

ČJ – homonyma, velká písmena, názvosloví, 
skloňování cizích slov, četba, písmo 

 

AJ + NJ – pozdrav v cizím jazyce 
 

PŘ, D – stáří kosmu, existence lidstva, tematické 

mapy 
 

VV – estetická stránka mapy, tvorba projektu, 

tvorba pexesa, kvarteta 
 

ICT – Internet – zdroj informaci,  

          tvorba projektu 
 

RV – životní styl 

 
Zeměpisná vycházka – práce s mapou, orientace 

v krajině 

 



Z-9-1-02p rozumí základní geografické, 

topografické a kartografické terminologii    

Z-9-1-04p získá osobní představu o prostředí, 
které nás obklopuje, umí ho popsat a určit 

jednoduché vazby, vyjádří, co mu prospívá a škodí    

Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a 
orientace v terénu    

Z-9-5-02p uvede příklady přírodních a kulturních 

krajinných složek    
Z-9-5-01p umí pojmenovat různé krajiny jako 

součást pevninské části krajinné sféry, rozliší na 

konkrétních příkladech specifické znaky a funkce 
krajin    

Z-9-4-02p uvede příklady, jak přírodní podmínky 

souvisejí s funkcí a rozmístěním lidských sídel    
Z-9-2-02p objasní důsledky pohybů Země    

Z-9-2-04p uvede příklady působení vnitřních 

a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vlivu 
na přírodu a na lidskou společnost    

Z-9-2-04p uvede příklady působení přírodních 

vlivů na utváření zemského povrchu 

Trvale udržitelný život a rozvoj 

Principy a zásady ochrany přírody 

a životního prostředí    

    

Chráněná území přírody    

    

Cvičení a pozorování v terénu místní 

krajiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Člověk a příroda  

Vyučovací předmět: Zeměpis 

Ročník: 7 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní 

a společenské atributy jako kritéria pro 

vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů 

světa    

Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, 

oceány a makroregiony světa podle 

zvolených kritérií, srovnává jejich 

postavení, rozvojová jádra a periferní 

zóny    

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí 

polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, 

společenské, politické a hospodářské 

poměry, zvláštnosti a podobnosti, 

potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, 

oceánů, vybraných makroregionů světa 

a vybraných (modelových) států    

Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve 

vybraných regionech světa nastaly, 

nastávají, mohou nastat a co je příčinou 

zásadních změn v nich    

 

Z-9-3-02p vyhledá na mapách jednotlivé 

světadíly a oceány    

Z-9-3-03p rozliší zásadní přírodní 

a společenské znaky světových regionů    

Z-9-3-03p charakterizuje polohu, rozlohu, 

přírodní, kulturní, společenské, politické 

a hospodářské poměry vybraných světadílů, 

oceánů a vybraných států 

 Světadíly    

    

Oceány    

    

Makroregiony světa    

    

Přírodní a socioekonomické poměry 

vybraných států světa    

    

Přírodní, podnebné, sídelní, 

jazykové, náboženské a kulturní 

oblasti světa    

    

Modelové regiony světa   
 

EV – vztah člověka k prostředí 

 

VDO – principy demokracie jako formy 

vlády a způsobu rozhodování 

 

OSV – komunikace, rozvoj schopnosti 

poznávání 

 

EGS – jsme Evropané 

 

MKV – kulturní diference, etnický původ, 

multikulturalita 

 

 

 

 

PŘ – lidská populace, lidské rasy, podmínky 

života na Zemi 

 

D – nejstarší osídlené oblasti, průmyslová 

revoluce, zemědělství, objevné plavby, 

rozvoj služeb, kláštery a univerzity jako 

centra vzdělanosti v minulosti 

 

OV – lidská práva, pokrok lidstva, šetření 

surovinami, bezpečnost dopravy, význam 

vzdělání pro člověka, zdravý životní styl 

 

RV- rozdílné podmínky života lidí v různých 

částech světa  

 

CJ – základní konverzační témata, pozdrav 

v cizích jazycích 

 

M – rozbor grafů, kartogramů, porovnávání 

čísel,  

 

Ch – využití nerostných surovin, chemický 

průmysl, petrochemie        

  

F – typy elektráren, rychlost dopravních 

prostředků 

 

PČ – suroviny pro přípravu pokrmů 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Člověk a příroda  

Vyučovací předmět: Zeměpis 

Ročník: 8 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

Z-9-6-01 vymezí a lokalizuje místní region podle 

bydliště nebo školy    

Z-9-6-02 hodnotí přírodní, hospodářské a kulturní 

poměry místního regionu, možnosti dalšího rozvoje, 

analyzuje vazby regionu k vyšším územním celkům    

Z-9-6-03 hodnotí a porovnává polohu, přírodní 

poměry, přírodní zdroje, lidský a hospodářský 

potenciál ČR v evropském a světovém kontextu    

Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České 

republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z 

hlediska osídlení a hospodářských aktivit    

Z-9-6-05 uvádí příklady zapojení ČR ve světových 

mezinárodních a nadnárodních institucích, 

organizacích a integracích států    

Z-9-3-02 lokalizuje na mapě světa Evropu, srovnává 

její postavení vůči ostatním světadílům, hodnotí 

rozvojová jádra a periferní zóny    

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 

rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 

hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 

potenciál a bariéry jednotlivých států Evropy 

a vybraných modelových států    

Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných státech 

Evropy nastaly, nastávají, mohou nastat a co je 

příčinou zásadních změn v nich    
Z-9-6-01p vymezí a lokalizuje území místní krajiny a 

oblasti) podle bydliště nebo školy    

Z-9-6-02p charakterizuje přír., hospodářské a kulturní 
poměry místního regionu    

Z-9-6-03p určí zeměpisnou polohu a rozlohu ČR a její 

sousední státy    
Z-9-6-03p rozlišuje přírodní podmínky ČR, popíše 

povrch a jeho členitost    

Z-9-6-03p uvede hlavní údaje o rozmístění obyvatelstva    
Z-9-6-04p vyhledá na mapách jednotlivé kraje ČR 

a charakterizuje hospodářské poměry, přírodní zvláštnosti 

a kulturní zajímavosti    
Z-9-3-02p vyhledá na mapách státy Evropy    

Z-9-3-03p rozliší zásadní přírodní a společenské znaky 

evropských regionů     
Z-9-3-03p charakterizuje polohu, rozlohu, přírodní, 

kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry 

vybraných států Evropy 

Místní region    

   

Česká republika    

    

Regiony České republiky    

    

Modelové státy Evropy    

    

Přírodní a socioekonomické 

poměry vybraných států 

Evropy    

    

Přírodní, podnebné, sídelní, 

jazykové, náboženské a 

kulturní oblasti Evropy 
 

EV – vztah člověka k prostředí 

 

VDO – principy demokracie jako formy 

vlády a způsobu rozhodování 

 

OSV – komunikace, rozvoj schopnosti 

poznávání 

 

EGS – jsme Evropané 

 

MKV – kulturní diference, etnický 

původ 
 

 

PŘ – geologická stavba, ochrana 

přírody, obživa obyvatelstva, produkty 

rostlinné 

a živočišné výroby, fosilní paliva, 

suroviny pro textilní a potravinářský 

průmysl, vliv osídlení na krajinu, stav 

přírody 

 

M – porovnávání rozlohy, hustota 

obyvatel, práce s daty 

 

F – atmosférické prvky 

 

ČJ – nářečí, významné osobnosti 

 

D - vznik prvních měst, vývoj 

urbanizace, historie průmyslu a regionů 

 

Ch – využití nerostných surovin, 

chemický průmysl, petrochemie, 

průmysl regionu 

 

F – typy elektráren 

 
 

 

  



Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 

Vyučovací předmět: Zeměpis  

Ročník: 9 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah Průřezová témata 

 

Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

 

Z-9-1-01 organizuje a hodnotí geografické 

informace a zdroje dat z dostupných 

kartografických produktů, z grafů, 

diagramů, statistických a dalších 

informačních zdrojů       

Z-9-7-03 uplatňuje zásady bezpečného 

pohybu a pobytu v krajině, uplatňuje zásady 

bezpečného chování a jednání při 

mimořádných událostech       

Z-9-7-02 v terénu prakticky pozoruje, 

zobrazuje a hodnotí krajinu       

Z-9-5-03 uvádí na příkladech důsledky 

a rizika přírodních a společenských vlivů na 

životní prostředí       

Z-9-4-04 srovnává hlavní faktory pro územní 

rozmístění hospodářských aktivit       

Z-9-4-05 na základě podobných znaků 

srovnává státy světa a zájmové integrace 

těchto států      

Z-9-4-06 lokalizuje na mapách hlavní 

aktuální geopolitické změny a politické 

problémy v konkrétních světových regionech    

    

Z-9-7-03p uplatňuje v praxi zásady bezpečného 

pohybu a pobytu ve volné přírodě      

Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech 

závažné důsledky a rizika přírodních 

a společenských vlivů na životní prostředí 

Základní informační geografická 

média a zdroje dat    

    

Aktuální společenské, sídelní, 

politické a hospodářské poměry 

současného světa    

    

Národní a mnohonárodnostní 

státy    

    

Města a aglomerace    

    

Politická, bezpečnostní 

a hospodářská seskupení států    

    

Geopolitické procesy, hlavní 

světová konfliktní ohniska    

    

Globální ekologické 

a environmentální problémy 

lidstva    

    

Ochrana člověka při ohrožení 

zdraví a života    

    

Geografické exkurze 
 

EV – vztah člověka k prostředí, lidské 

aktivity a problémy životního prostředí 

 

VDO – principy demokracie  

 

OSV – komunikace, rozvoj schopnosti 

poznávání, seberegulace 

a sebeorganizace 

 

EGS – jsme Evropané, Evropa a svět 

nás zajímá 

 

MKV – kulturní diference, etnický 

původ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘ – lidská populace, podmínky života na Zemi, vliv 

osídlení na krajinu, fosilní paliva, suroviny, podvýživa, 

HIV, ekologické katastrofy, ohrožení zdraví a života 

člověka 

 

D – demografická revoluce, vývoj urbanizace, 

průmyslová revoluce, zemědělství v historii, objevné 

plavby, obchod, rozvoj služeb, kláštery a univerzity 

jako centra vzdělanosti v minulosti 

 

OV – lidská práva, pokrok lidstva, konzumní způsob 

života, volba povolání, zdravý životní styl, státní 

zřízení 

 

RV – rozdílné podmínky života lidí v různých částech 

světa 

 

CJ – základní konverzační témata, zdroj informací 

 

M – rozbor grafů, kartogramů, porovnávání čísel 

hustoty zalidnění, průměrné hodnoty, jednotky plochy, 

měřítko, poměr, statistické údaje 

 

Ch – chemizace v zemědělství, vitamíny, využití 

nerostných surovin, chemický průmysl, petrochemie, 

složení výfukových plynů, katalyzátory chemické 

složení bojových plynů 

 

F – parní stroj, typy elektráren, jaderná reakce, 

rychlost dopravních prostředků, alternativní zdroje 

energie 

 

PČ – suroviny pro přípravu pokrmů 

 

  



Vzdělávací oblast: Umění a kultura  

Vyučovací předmět: Hudební výchova 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň: 

 

Vzdělávací obsah: 
- hudební výchova se realizuje ve vzdělávacím oboru Umění a kultura  

- vzdělávací obsah je rozdělen do čtyř oblastí: 1. vokální činnost – práce s hlasem, kultivace pěveckého i mluveného projevu 

2. instrumentální činnost – hra na hudební nástroje a jejich využití při reprodukci a produkci 

3. hudebně pohybová činnost – ztvárnění hudby pohybem, tancem, gesty 

4. poslechová činnost – aktivní vnímání hudby, poznávání žánrů, stylů a podob 

 

 

Časová dotace: 

 1. - 5. ročník: 1 hod. týdně 

 

Formy realizace:  
Žáci pracují s využíváním audiovizuální techniky, za pomoci různých forem práce a s využitím dostupných vyučovacích pomůcek. 

 

Místo realizace:  
Kmenová třída nebo  hudební učebna. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

 

Kompetence k učení   

 zpívat na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlasu 

 užívat správnou terminologie a symboliku 

 vnímat svůj úspěch 

 

Kompetence k řešení problémů   

 sledovat svůj pokrok   

 vzájemně si naslouchat 

 

Kompetence komunikativní  

 zajímat se o náměty, názory a zkušenosti jiných žáků 

 

Kompetence sociální a personální  

 kriticky usuzovat a posuzovat žánry a styly hudby 

 vzájemně si naslouchat 

 brát ohled na druhé 

 



Kompetence občanské  

 kriticky přemýšlet nad obsahy hudebních děl 

 podílet na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků 

 

Kompetence pracovní  

 sledovat při hodině svůj pokrok  

 používat obecně známé termíny, znaky a symboly 

 užívat různé nástroje a vybavení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

Vyučovací předmět: Hudební výchova  

Ročník: 1 

 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

HV-3-1-03 využívá jednoduché 

hudební nástroje k doprovodné hře    

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje 

jednoduché texty, improvizuje 

v rámci nejjednodušších hudebních 

forem    

 

HV-3-1-02p správně dýchá a zřetelně 

vyslovuje při rytmizaci říkadel i při 

zpěvu 

Pěvecký a mluvní projev – hlasová 

hygiena, jednohlasý zpěv    

Hudební rytmus – využívání 

rytmických zákonitostí při vokálním 

projevu    

Rozvoj hudebního sluchu    

Hra na jednoduché hudební nástroje    

Pohybový doprovod ke znějící hudbě 

OSV – rozvoj schopnosti 

poznávání, kreativita 

 

EV – základní podmínky života 

 

EGS – Evropa a svět nás zajímá   

 

MV – vnímání autora 

mediálních sdělení 

 

MKV – kulturní diference, 

lidské vztahy 

ČJ – říkadla, vypravování 

 

M – Jedna, dvě, Měla babka 

 

PRV – Prší, prší, Na jaře, lidové 

zvyky a tradice 

 

VV – ilustrace, Vánoce, 

Velikonoce 

 

PŘ – vánoční, velikonoční 

výzdoba, Svátek matek 

 

TV – pochod, taneční krok, 

přísunný krok, poskoky, 

pohybové vyjádření hudby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

Vyučovací předmět: Hudební výchova  

Ročník: 2 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

HV-3-1-04 reaguje pohybem na 

znějící hudbu, pohybem vyjadřuje 

metrum, tempo, dynamiku, směr 

melodie    

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality 

tónů, rozpozná výrazné tempové 

a dynamické změny v proudu znějící 

hudby    

 

HV-3-1-04p reaguje na tempové 

a rytmické změny pohybem    

HV-3-1-05p umí rozlišit sílu zvuku 

a pozorně vnímá jednoduché skladby 

Vícehlasý a jednohlasý zpěv    

Odhalování vzájemných souvislostí 

rytmu řeči a hudby    

Záznam hudby – noty   

Orientace v hudebním prostoru a 

analýza hudební skladby    

Rozvoj pohybové pamětí 

OSV – rozvoj schopnosti 

poznávání, kreativita 

 

EV – základní podmínky života 

 

EGS – Evropa a svět nás zajímá   

 

MV – vnímání autora 

mediálních sdělení 

 

MKV – kulturní diference, 

lidské vztahy 

ČJ – říkadla, vypravování 

 

M – Jedna, dvě, Měla babka 

 

PRV – Prší, prší, Na jaře, lidové 

zvyky a tradice 

 

VV – ilustrace, Vánoce, 

Velikonoce 

 

PŘ – vánoční, velikonoční 

výzdoba, Svátek matek 

 

TV – pochod, taneční krok, 

přísunný krok, poskoky, 

pohybové vyjádření hudby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

Vyučovací předmět: Hudební výchova  

Ročník: 3 

 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

HV-3-1-01 zpívá na základě svých 

dispozic intonačně čistě a rytmicky 

přesně v jednohlase    

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící 

hudby některé hudební nástroje, 

odliší hudbu vokální, instrumentální 

a vokálně instrumentální   

  

HV-3-1-01p zpívá jednoduché písně 

Rozšířený notový zápis    

Improvizace jednoduchých hudebních 

forem    

Reprodukce pohybů prováděných při 

tanci či pohybových hrách    

Rozvoj hudebního sluchu a hudební 

představivosti 

OSV – rozvoj schopnosti 

poznávání, kreativita 

 

EV – základní podmínky života 

 

EGS – Evropa a svět nás zajímá   

 

MV – vnímání autora 

mediálních sdělení 

 

MKV – kulturní diference, 

lidské vztahy 

ČJ – říkadla, vypravování 

 

M – Jedna, dvě, Měla babka 

 

PRV – Prší, prší, Na jaře, lidové 

zvyky a tradice 

 

VV – ilustrace, Vánoce, 

Velikonoce 

 

PŘ – vánoční, velikonoční 

výzdoba, Svátek matek 

 

TV – pochod, taneční krok, 

přísunný krok, poskoky, 

pohybové vyjádření hudby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Umění a kultura  

Vyučovací předmět: Hudební výchova 

Ročník: 4   

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah 
Průřezová témata 

Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic 

v jednohlase či dvojhlase v durových 

i mollových tóninách  

HV-5-1-02 realizuje podle svých 

individuálních schopností a dovedností 

(zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou hrou) 

jednoduchou melodii či píseň  

HV-5-1-03 dle schopností hraje na 

jednoduché hudební nástroje 

HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem 

s využitím tanečních kroků 
 

HV-5-1-01p zpívá písně  

HV-5-1-02p, HV-5-1-07p propojí vlastní 

pohyb s hudbou  

HV-5-1-03p doprovodí spolužáky na rytmické 

hudební nástroje  

 

Hlasová hygiena, rozšiřování 

hlasového rozsahu    

Realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 

taktu    

Kánon, lidový dvojhlas    

Reprodukce motivů, jednoduchých 

skladbiček pomocí jednoduchých 

hudebních nástrojů z Orffova 

instrumentáře    

Tvorba předeher, meziher a doher    

Dvoudobý, třídobý a čtyřdobý takt    

Taneční hry se zpěvem, 

jednoduché lidové tance    

Utváření pohybové paměti    

Kvalita tónů – délka, síla, barva, 

výška    

Vztahy mezi tóny – souzvuk, akord    

Hudební styly a žánry 

MKV – lidské vztahy, kulturní 

diference, multikulturalita 

 

MV – kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení, vnímání 

autora mediálních sdělení 

 

EGS – Evropa a svět nás zajímá 

VV – ilustrace, Vánoce 

 

VV, PČ – vánoční výzdoba 

 

ČJ – vypravování, lidové 

zvyky a tradice 

 

Koncert vánoční hudby 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Umění a kultura  

Vyučovací předmět: Hudební výchova 

Ročník: 5  

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah 
Průřezová témata 

Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic 

v durových i mollových tóninách  

HV-5-1-02 zpěvem, hrou, tancem 

zaznamená jednoduchou melodii či píseň  

HV-5-1-03 využívá jednoduché, popřípadě 

složitější hudební nástroje k doprovodné 

hře i k reprodukci skladeb a písní  

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu 

jednoduché písně či skladby 

HV-5-1-05 vytváří v rámci svých dispozic 

jednoduché předehry, mezihry a dohry  

HV-5-1-06 v hudbě rozpozná některé 

z užitých hudebních výrazových prostředků, 

upozorní na metrorytmické, tempové 

a dynamické 

 

HV-5-1-01p zpívá písně v přiměřeném rozsahu 

k individuálním schopnostem  

HV-5-1-03p doprovodí spolužáky na rytmické 

hudební nástroje  

HV-5-1-06p odliší tóny podle výšky, síly 

a barvy  

pozorně vnímá znějící hudbu různých skladeb  

správně hospodaří s dechem při interpretaci 

písní frázování 

 

Diatonické postupy v durových 

a mollových tóninách    

Zachycení melodie písně pomocí 

jednoduchého grafického vyjádření 

(např. linky)    

Reprodukce motivů, témat, 

jednoduchých skladbiček pomocí 

jednoduchých hudebních nástrojů 

z Orffova instrumentáře    

Pantomima a pohybová 

improvizace s využitím tanečních 

kroků    

Reprodukce pohybů prováděných 

při tanci či pohybových hrách    

Rytmus, melodie, harmonie, barva, 

kontrast a gradace    

Hudba vokální, instrumentální, 

vokálně instrumentální    

Lidský hlas a hudební nástroj 

MKV – lidské vztahy, kulturní 

diference, multikulturalita 

 

MV – kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení, vnímání 

autora mediálních sdělení 

 

EGS – Evropa a svět nás zajímá 

VV – ilustrace, Vánoce 

 

VV, PČ – vánoční výzdoba 

 

ČJ – vypravování, lidové 

zvyky a tradice 

 

Koncert vánoční hudby 

 

 

 
 

 

 



Vyučovací oblast: Umění a kultura  

Vyučovací předmět: Hudební výchova  

 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň  

 

Vzdělávání v oboru hudební výchova směřuje k: 

- vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových i jiných aktivit 

- chápání hudby 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 
 
Časová dotace: 

 6. - 9. ročník:1 hodina týdně 

 

Formy realizace: 

Žáci a učitelé používají všechny dostupné pomůcky (gramofon, magnetofon, CD přehrávač, PC, Orffovy nástroje…) 

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: 

- skupinové vyučování 

- frontální výuka 

- samostatná práce 

- kolektivní práce 

- krátkodobé projekty 

 

Vzdělávací obsah je rozdělen do čtyř oblastí: 1. vokální činnost – práce s hlasem, kultivace pěveckého i mluveného projevu 

2. instrumentální činnost – hra na hudební nástroje a jejich využití při reprodukci a produkci 

3. hudebně pohybová činnost – ztvárnění hudby pohybem, tancem, gesty 

4. poslechová činnost – aktivní vnímání hudby, poznávání žánrů, stylů a podob 

 

Místo realizace:  
Výuka probíhá v odborné učebně hudební výchovy. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: 

 
Kompetence k učení 
 podle individuálních hudebních schopností a dovedností vyhledávat a třídit informace 

 získané znalosti propojovat do souvislostí a do praktického života 

 vyhledávat, shromažďovat, třídit a porovnávat informace z různých zdrojů 

 používat základy odborné terminologie 

 využívat vlastní zkušenosti a poznatky z jiných předmětů 

 uplatňovat mezipředmětové vztahy 

 

Kompetence k řešení problémů 



 na základě individuální hudební vyspělosti postihovat z poslouchané hudby  

 významné prvky, srovnávat je, slovně je charakterizovat       

 samostatně a kriticky přemýšlet      

 rozpoznat problém a hledat nejvhodnější a nejsprávnější způsob řešení 

 v chybě nevidět neúspěch, ale poučení a cestu ke správnému řešení 

 pracovat s různými zdroji informací 

Kompetence komunikativní 
 při práci ve skupině dokázat vyjádřit svůj názor, vhodnou formou ho obhájit, tolerovat názor druhých 

 spolupracovat s ostatními na řešení zadaného úkolu   

 zajímat se o náměty a názory spolužáků 

 snažit se výstižně formulovat myšlenku 

 využívat otázky, hledat odpovědi 

 rozvíjet kultivované vyjadřování 

 využívat časopis Karolínka k prezentaci svých nápadů 

Kompetence sociální a personální 
 efektivně spolupracovat, respektovat názory jiných 

 snažit se objektivním přístupem zhodnotit svoji práci i práci ostatních, chápat odlišné kvality svých spolužáků 

 respektovat pravidla při práci v týmu, dodržovat je a svou pracovní činností kladně ovlivňovat kvalitu práce 

 podílet se na příjemné atmosféře v kolektivu 

 dodržovat pravidla slušného chování 

 uvědomovat si svůj úspěch i chybu 

Kompetence občanské 
 respektovat názor druhých 

 chránit a oceňovat naše kulturní tradice 

 aktivně se zapojovat do kulturního dění 

 věnovat pozornost poznávání jiných národů, respektovat jejich národní, kulturní a historické tradice 

 poznávat svůj region 

Kompetence pracovní 
 při samostatné práci se koncentrovat na pracovní výkon a jeho dokončení, dodržovat vymezená pravidla  

 vytvářet si pozitivní vztah k hudebním činnostem 

 dodržovat dohodnutou kvalitu, postupy a termíny 

 k prezentacím využívat moderní audiovizuální techniku 

 vybírat si podle zájmu vhodné volitelné a nepovinné předměty, zájmové kroužky 

 využívat své znalosti a zkušenosti v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucí život 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Vzdělávací oblast: Člověk a kultura  

Vzdělávací obor: Hudební výchova 

Ročník: 6 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah 

 

Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící 

hudby, vnímá užité hudebně výrazové 

prostředky a chápe jejich význam 

v hudbě  
 

HV-9-1-01p doprovází písně pomocí 

ostinata  

HV-9-1-02p, HV-9-1-03p interpretuje 

vybrané lidové a umělé písně  
 

Rozšiřování hlasového rozsahu 

Notový zápis jako opora při realizaci 

písně 

Reprodukce tónů  

Tvorba doprovodů s využitím nástrojů 

Orffova instrumentáře 

Rozvoj pohybové paměti 

Zvukomalba, pohyb melodie 

Pravidelnost a nepravidelnost hudební 

formy 

Lidová píseň 

Hudební výrazové prostředky    

Intervaly    

Part, partitura    

Pěvecké hlasy    

Typy orchestrů    

Předznamenání, posuvky    

Hudební variace    

Akord a jeho obraty    

Hudební památky    

Písňová forma    

Zpívané hudební formy    

Významní čeští skladatelé 
 

OSV – psychohygiena, hodnoty, 

postoje 

 

MV – vnímání autora mediálních 

sdělení 

 

EV – vztah člověka k přírodě 

 

EGS – objevujeme Evropu a svět 

 

MKV – multukulturalita 

 
OSV – hudba jako prostředek 

komunikace 

OV – signály ohlašující 

ohrožení 

 

Z – regiony a jejich zvláštnosti 

 

F – kmitočet 

 

TV – hudebně pohybové 

činnosti: krok pochodový, 

valčíkový, polkový 

 

VV – výtvarný záznam 

melodie, rytmu 

 

D – vznik křesťanství, 

umělecké směry 

 

Kultura školám 

 

Návštěva koncertu, opery, 
baletu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Člověk a kultura  

Vzdělávací obor: Hudební výchova 

Ročník: 7 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah 

 

Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých 

individuálních hudebních schopností 

a dovedností různé hudební motivy, vytváří 

jednoduché doprovody, provádí jednoduché 

hudební improvizace  

HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých 

stylových období, na základě individuálních 

hudebních schopností a pohybové vyspělosti 

předvede jednoduchou pohybovou vazbu  

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební 

schopnosti a dovednosti při hudebních 

aktivitách  
 

Hlasová nedostatečnost a některé 

způsoby její nápravy, mutace, 

vícehlasý a jednohlasý zpěv 

Durová a mollová tónina 
Hygiena lidského hlasu    

Rytmické zákonitosti při 

vokálním projevu  

Taktování 

Taneční kroky, vlastní pohybové 

ztvárnění 

Pantomima, improvizace  

Lidová píseň    

Polyfonie    

Hudební formy    

Melodram    

Skladby pro symfonický orchestr    

Moderní čeští skladatelé    

Národní divadlo    

Duchovní a světská hudba    

Nástroje v orchestru      

Hudební přehrávače    

Muzikál    

Italské hudební názvosloví 
 

OSV – hudba jako prostředek 

komunikace, rozvoj smyslového 

vnímání, kreativita 

 

VDO – občan, občanská společnost  

a stát 

 

MV – vnímání autora mediálních 

sdělení 

 

EV – vztah člověka k přírodě 

 

EGS – objevujeme Evropu a svět 

 

MKV – kulturní diference 

TV – pochod, základní taneční 

kroky 

 

BI – hygiena 

 

Z – region severní Moravy 

a středních Čech 

 

D, VV – architektura chrámů 

 

Kultura školám 

 

Návštěva koncertu, opery, 

baletu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Člověk a kultura  

Vzdělávací obor: Hudební výchova 

Ročník: 8 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah 

 

Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké 

dovednosti a návyky při zpěvu i při 

mluvním projevu, zpívá dle svých 

dispozic intonačně čistě a rytmicky 

přesně, dokáže ocenit kvalitní vokální 

projev druhého  

HV-9-1-07 zařadí slyšenou hudbu do 

stylového období  

 

HV-9-1-04p rozeznává různé hudební 

žánry  

pozorně vnímá znějící hudbu skladeb 

většího rozsahu  

rozpozná vybrané hudební nástroje 

symfonického orchestru  

uvede některá jména hudebních skladatelů 

a název některého z jejich děl  
 

Deklamace 

Souvislosti rytmu řeči a hudby 

Improvizace jednoduchých hudebních 

forem 

Nástrojová improvizace 

Vlastní vokální projev a vokální 

projev ostatních 

Hudební styly a žánry 

Slovní charakterizování hudebního 

díla 

Artificiální a nonartificiální hudba    

Hudba pravěku a starověku    

Středověk    

Gotická hudba    

Hudba v době renesance    

Barokní hudba    

Hudba v době klasicismu    

Romantismus v evropské hudbě    

Hudba 20. století - nové směry    

Pozdní romantismus    

Impresionismus a expresionismus    

Nové směry v hudbě    
 

MKV – kultura jiných národů, 

tradice a rozmanitost kultur 

 

EGS – vnímání evropské hudební 

kultury, Evropa a svět nás zajímá 

 

OSV – rozvoj smyslového 

vnímání, komunikace, poznávání 

lidí 

ČJ – světová literatura v různých 

obdobích 

 

VV – umělecké směry 

 

F – akustika 

 

D – pravěk a starověk 

 

Kultura školám 

 

Návštěva koncertu, opery, baletu 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Člověk a kultura  

Vzdělávací obor: Hudební výchova 

Ročník: 9 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah 

 

Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

HV-9-1-04 realizuje podle svých 

individuálních schopností skladby 

různých stylů a žánrů  

HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi 

hudbou a jinými druhy umění  
 

Techniky vokálního projevu, jejich 

individuální využití při zpěvu i při 

společných vokálně instrumentálních 

aktivitách 

Způsoby záznamu hudby  

Tvorba doprovodů pro hudebně 

dramatické projevy  

Inspirace, epigonství, kýč    

Módnost a modernost 

Vytváření vlastních soudů a preferencí  

Počátky hudby v Čechách    

Nejstarší notované památky    

Hudební renesance v Čechách    

České hudební baroko    

Klasicismus v české hudbě    

Hudební romantismus v Čechách    

Národní obrození a přelom století    

Doba mezi dvěma válkami  

Osvobozené divadlo    

Jazzová hudba    

Česká hudba po válce    

  

 

OSV – sebepoznání a sebepojetí, 

hudba jako prostředek komunikace 

 

VDO – občan, občanská 

společnost a stát 

 

MV – interpretace vztahu 

mediálního sdělení a reality 

 

EV – vztah člověka k přírodě 

 

MKV – kulturní diference 

 

D – archeologická naleziště 

 

ČJ – verš, onomatopoia, V + W 

 

PŘ – ochrana přírody 

 

F – princip reprodukce hudby 

 

OV – vkus, rodina 

 

Kultura školám 

 

Návštěva koncertu, opery, 

baletu 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Umění a kultura 
Vyučovací předmět: Výtvarná výchova 
Charakteristika předmětu – 1. stupeň 

 

Předmět Výtvarná výchova se na I. stupni vyučuje v 1. - 5. ročníku. Směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o výtvarné i další druhy umění. Vede k porozumění základním 

pojmům v oblasti výtvarnictví. Seznamuje žáky se základními zákonitostmi při používání různých výtvarných technik. Učí žáky chápat umělecký proces jako způsob poznání 

a komunikace, vyjádření vlastních životních zkušeností. Učí žáky užívat různorodé umělecké vyjadřovací prostředky pro vyjádření svého vnímání, cítění, poznávání v plošné, 

objemové i prostorové tvorbě. 

 

Vyučovací předmět Výtvarná výchova je úzce spjat s ostatními předměty všech vzdělávacích oblastí. Realizují se v něm tato průřezová témata: EGS, EV, OSV, VDO, MV, 

MDV. 

 

Časová dotace: 

1. ročník: 1 hodina týdně 

2. ročník: 1 hodina týdně 

3. ročník: 1 hodina týdně  

4. ročník: 2 hodiny týdně 

5. ročník: 2 hodiny týdně 

 

 

Formy realizace:  
Frontální práce se třídou, skupinová práce, diskuse, návštěvy výstav výtvarného umění. 

 

 

Místo realizace:  
Kmenová třída. 

 

 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: 

 

Kompetence k učení: 

 samostatně pozorovat a projevit vlastní životní zkušenosti 

 zapojit se do tvořivého procesu 

 organizovat svůj učební proces 

 hodnotit svou práci i práci druhých 

 prezentovat své znalosti a dovednosti 

 vyjádřit svůj postoj k vizuálně obraznému vyjádření (film, televize, reklama, fotografie, výtvarná tvorba) 

 

Kompetence k řešení problémů 

 tvořivě přistupovat k řešení výtvarných problémů 

 samostatně kombinovat vhodné prostředky k dosažení obrazných vyjádření 

 porovnávat různé interpretace téhož vizuálně obrazného vyjádření a zaujímat k nim svůj postoj 

 využívat získaná poznání jako zdroj inspirace při vlastní tvorbě 

 

 



Kompetence komunikativní 

 diskutovat a respektovat jiné názory 

 pojmenovat vizuálně obrazné elementy, hodnotit je a porovnávat 

 získávat poznatky o dalších druzích umění 

 podílet se vlastními výtvarnými pracemi na veřejných a kulturních akcích školy (dárečky pro budoucí prvňáčky) 

 

Kompetence sociální a personální 

 kolegiálně pomáhat spolužákům 

 cítit společnou odpovědnost 

 hodnotit sebe i druhé 

 zapojovat se do práce s ohledem na své schopnosti a dovednosti 

 vhodnou formou obhajovat své názory 

 respektovat různorodosti téhož vizuálně obrazného vyjádření a možnosti alternativního přístupu 

 

Kompetence občanské 

 vytvořit si postoj k výtvarným dílům 

 respektovat požadavky na ochranu životního prostředí 

 poznávat kulturu jiných národů 

 

Kompetence pracovní 

 uplatňovat objektivní sebehodnocení 

 dodržovat hygienická a bezpečnostní pravidla 

 pracovat na rozvoji vlastních dovedností a schopností 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Umění a kultura  

Vyučovací předmět: Výtvarná výchova  

 Ročník: 1   

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

VV-3-1-01 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    

 

VV-3-1-01 až VV-5-1-05p zvládá 

základní dovednosti pro svoji tvorbu    

VV-3-1-01p pojmenuje a porovná linie, 

barvy a tvary 

Prvky vizuálně obrazného 

vyjádření    

 

Jednoduché vztahy mezi liniemi 

a tvary    

 

Prostředky pro vyjádření emocí, 

pocitů, nálad a fantazie 

OSV – osobnostní rozvoj, kreativita 

 

VDO – občanská společnost a škola 

 

EGS – Evropa a svět nás zajímá 

 

EV – vztah člověka k prostředí, 

ekosystémy,  

 

MV – kritické čtení a vnímání mediálních 

sdělení 

Náročnost práce bude 

úměrně zvyšována dle věku 

žáků 

 

M – geometrické tvary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Umění a kultura  

 Vyučovací předmět: Výtvarná výchova  

 Ročník: 2 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při 

vnímání události různými smysly 

a pro jejich vizuálně obrazné 

vyjádření volí vhodné prostředky    

 

VV-3-1-04 interpretuje podle svých 

schopností různá vizuálně obrazná 

vyjádření; odlišné interpretace 

porovnává se svou dosavadní 

zkušeností    

 

VV-3-1-04p uplatňuje vlastní prožitky 

a fantazii při tvůrčích činnostech 

Prvky vizuálně obrazného 

vyjádření    

 

Světlostní a barevná kvalita    

 

Typy vizuálně obrazných 

vyjádření - jejich rozlišení, 

výběr a uplatnění    

 

Reflexe a vztahy zrakového 

vnímání k vnímání ostatními 

smysly 

OSV – osobnostní rozvoj, kreativita 

 

VDO – občanská společnost a škola 

 

EGS – Evropa a svět nás zajímá 

 

EV – vztah člověka k prostředí, 

ekosystémy,  

 

MV – kritické čtení a vnímání mediálních 

sdělení 

Náročnost práce bude 

úměrně zvyšována dle věku 

žáků 

 

M – geometrické tvary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Vzdělávací oblast: Umění a kultura  

 Vyučovací předmět: Výtvarná výchova  

 Ročník: 3 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

VV-3-1-02 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    

 

VV-3-1-05 na základě vlastní 

zkušenosti nalézá a do komunikace 

zapojuje obsah vizuálně obrazných 

vyjádření, která samostatně vytvořil, 

vybral či upravil    

 

VV-3-1-02p používá vlastní zkušenost 

pro tvorbu 

Prvky a přístupy vizuálně 

obrazného vyjádření    

 

Proměny v ploše, objemu 

a prostoru    

 

Uspořádání objektů do celků na 

základě jejich výraznosti, 

velikosti a vzájemného 

postavení 

OSV – osobnostní rozvoj, kreativita 

 

VDO – občanská společnost a škola 

 

EGS – Evropa a svět nás zajímá 

 

EV – vztah člověka k prostředí, 

ekosystémy,  

 

MV – kritické čtení a vnímání mediálních 

sdělení 

Náročnost práce bude 

úměrně zvyšována dle věku 

žáků 

 

M – geometrické tvary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Umění a kultura  

 Vyučovací předmět: Výtvarná výchova  

 Ročník: 4  

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

VV-5-1-01 pojmenovává prvky vizuálně 

obrazného vyjádření; porovnává je na 

základě vztahů (světlostní poměry, 

barevné kontrasty, proporční vztahy 

a jiné)    

VV-5-1-02 používá prvky vizuálně 

obrazného vyjádření ve vztahu k celku: 

v plošném vyjádření linie a barevné 

plochy; v objemovém vyjádření 

modelování a skulpturální postup    

VV-5-1-03 zaměřuje na projevení 

vlastních životních zkušeností i na tvorbu 

vyjádření, která mají komunikační 

účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy    

 

VV-5-1-01p až VV-5-1-07p uplatňuje 

základní dovednosti pro vlastní tvorbu, 

realizuje svůj tvůrčí záměr    

VV-5-1-01p, VV-5-1-02p rozlišuje, 

porovnává, třídí a pojmenovává linie, barvy, 

tvary, objekty, rozpoznává jejich základní 

vlastnosti a vztahy (kontrasty – velikost, 

barevný kontrast), uplatňuje je podle svých 

schopností při vlastní tvorbě, při vnímání 

tvorby ostatních i umělecké produkce i na 

příkladech z běžného života (s dopomocí 

učitele)    

VV-5-1-03p, VV-5-1-04p při tvorbě 

vychází ze svých zrakových, hmatových 

i sluchových vjemů, vlastních prožitků, 

zkušeností a fantazie 

Linie, tvary, objemy    

 

Uspořádání objektů do celků na 

základě jejich výraznosti, 

velikosti a vzájemného 

postavení ve statickém 

a dynamickém vyjádření    

 

Hledisko vnímání obrazných 

vyjádření, hledisko jejich 

motivace 

MV – etnický původ 

 

EV – problémy životního prostředí 

 

EGS – Evropa a svět nás zajímá 

ČT – ilustrace knih 

 

PŘ – ochrana životního 

prostředí 

 

PČ – organizace prostoru 

 

Účast ve výtvarných 

soutěžích 

 

Návštěva výstav 

výtvarného umění 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Umění a kultura  

 Vyučovací předmět: Výtvarná výchova  

 Ročník: 5  

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

VV-5-1-04 nalézá vhodné prostředky pro 

vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na 

základě vztahu zrakového vnímání 

k vnímání dalšími smysly    

 

VV-5-1-05 své 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    

 

VV-5-1-06 srovnává různé interpretace 

vizuálně obrazného vyjádření 

a přistupuje k nim jako ke zdroji 

inspirace    

 

VV-5-1-07 nalézá a do komunikace 

zapojuje obsah vizuálně obrazných 

vyjádření, která samostatně vytvořil, 

vybral či upravil    

 

VV-5-1-06p vyjádří (slovně, mimoslovně, 

graficky) pocit z vnímání tvůrčí činnosti 

vlastní, ostatních i uměleckého díla 

Vizuálně obrazná vyjádření 

smyslových podnětů    

 

Umělecká výtvarná tvorba    

 

Odlišné interpretace vizuálně 

obrazných vyjádření    

 

Záměry tvorby a proměny 

obsahu    

 

Prostředky pro vyjádření emocí, 

pocitů, nálad, fantazie, představ 

a osobních zkušeností    

 

Rozlišení, výběr a uplatnění 

vizuálně obrazných vyjádření 

MV – etnický původ 

 

EV – problémy životního prostředí 

 

EGS – Evropa a svět nás zajímá 

ČT – ilustrace knih 

 

PŘ – ochrana životního 

prostředí 

 

PČ – organizace prostoru 

 

Účast ve výtvarných 

soutěžích 

 

Návštěva výstav 

výtvarného umění 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Vzdělávací oblast: Umění a kultura  

Vyučovací předmět: Výtvarná výchova  

 

Charakteristika předmětu – 2. stupeň 

 

Vzdělávací obsah předmětu: 

- 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). 

 

6., 7., 8. a 9. ročník: Žáci zaznamenávají, sledují, dokumentují a prezentují proměny vlastního výtvarného vývoje, tvoří záznamy pozorování, vytvářejí sbírky. Třídí 

a systematizují obrazový materiál podle své osobní inklinace. Využívají dostupná média a technické prostředky (kopírku, magnetofon, fotoaparát, skener, internet, 

mikroskop).  Některé výtvarné činnosti doplňují písemným projevem. 

 

Osvojují si schopnost výtvarné výpovědi - jejího hodnocení, zdůvodnění a obhájení, vedení dialogu, vyjadřování se k tvorbě vlastní i ostatních - tolerance k rozdílným 

způsobům výtvarného vyjadřování. Jsou schopni hodnotit, obhájit a zdůvodnit vlastní výtvarnou výpověď. 

 

Časová dotace: 

6. a 7. ročník – 2 hodiny týdně 

8. a 9. ročník – 1 hodina týdně 

 

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání - skupinové vyučování, samostatná práce, kolektivní práce, krátkodobé projekty - výuka probíhá 

v odborné učebně výtvarné výchovy nebo mimo budovu školy (práce v plenéru), ve výtvarné síni KDLJ  

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: 

 

Kompetence k učení 

 při teoreticky zaměřených hodinách si žáci vytváří takové učební materiály, aby je mohli dále využívat pro své vlastní učení 

 poznávat vlastní pokroky a při konečném výstupu si zpětně uvědomit problémy související s realizací 

 organizovat vlastní činnost 

 využívat kladného hodnocení k motivaci pro další výtvarnou činnost 

 

      Kompetence k řešení problémů 

 samostatně zpracovávat náměty 

 řešit problémy související s výběrem výtvarné techniky, materiálů a pomůcek 

 rozpoznat výtvarný problém a hledat nejvhodnější způsob řešení 

 volit různé postupy 

 



Kompetence komunikativní 

 při práci ve skupině vyjádřit svůj názor, vhodnou formou ho obhájit a tolerovat názor druhých 

 komunikovat různými formami (písemně, pomocí technických prostředků, výtvarnými prostředky…) 

 dodržovat etiku komunikace (naslouchání, respektování originálních názorů…) 

 

Kompetence sociální a personální 

 respektovat pravidla při práci v týmu, dodržovat je a svou pracovní činností kladně ovlivňovat kvalitu práce 

 vnímat svůj úspěch 

 dodržovat dohodnuté termíny odevzdání prací                            

                            

Kompetence občanské 

 při propagaci školních akcí vytvářet plakáty a upoutávky prezentující školu 

 respektovat názor druhých 

 prezentovat výsledky své práce a účastnit se výtvarných soutěží 

 

Kompetence pracovní 

 při samostatné práci se koncentrovat na pracovní výkon, jeho dokončení a dodržovat vymezená pravidla  

 vytvářet si pozitivní vztah k manuálním činnostem 

 při práci s výtvarným materiálem dodržovat hygienická pravidla 

 správným způsobem užívat materiál, nástroje a vybavení 

 dodržovat dohodnutou kvalitu a postupy 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Umění a kultura 
Vyučovací předmět: Výtvarná výchova 

Ročník: 6 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah 
Průřezová témata 

 

Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky 

vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; 

uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, 

představ a poznatků; kombinuje různé vlastnosti 

prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků    

 

VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření 

k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 

získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů 

z představ a fantazie    

 

VV-9-1-01 až VV-9-1-08p uplatňuje základní dovednosti 

při přípravě, realizaci a prezentaci vlastního tvůrčího 

záměru    

 

VV-9-1-01p, VV-9-1-03p uplatňuje linie, barvy, tvary 

a objekty v ploše i prostoru podle vlastního tvůrčího 

záměru, využívá jejich vlastnosti a vztahy; pojmenovává 

je ve výsledcích vlastní tvorby i tvorby ostatních; vnímá 

a porovnává jejich uplatnění v běžné i umělecké produkci    

    

VV-9-1-02p při vlastní tvorbě vychází ze svých vlastních 

zkušeností, představ a myšlenek, hledá a zvolí pro jejich 

vyjádření nejvhodnější prostředky a postupy; zhodnotí 

a prezentuje výsledek své tvorby, porovnává ho 

s výsledky ostatních 

Textury    

 

Vztahy a uspořádání prvků v ploše, objemu, prostoru 

a v časovém průběhu, ve statickém i dynamickém 

vizuálně obrazném vyjádření    

    

Vědomé vnímání a uplatnění mimovizuálních podnětů 

při vlastní tvorbě    

    

Reflexe ostatních uměleckých druhů (hudebních, 

dramatických) 

OSV – kreativita, rozvoj 

schopností poznávání, 

komunikace, sebepoznání 

a sebepojetí, 

 

 EV – lidské aktivity 

a problémy životního prostředí 

 

EGS – jsme Evropané 

 

MV – tvorba mediálního 

sdělení, fungování a vliv médií 

ve společnosti 

 

VDO – principy demokracie 

 

 

Zátiší, kresba dle skutečnosti, 

kresba v plenéru 

 

Pocity vyjádřené linií 

 

HV – rytmus, melodie, hudební 

nahrávky 

 

Stavba živé přírody – dominantní 

prvek, emocionální malba, 

kříženec 

 

D – pravěk – starší doba kamenná,  

Mezopotámie, Řecko, Řím, Egypt 

 

Společná plastika 

 

ČJ – Řecko a Řím - báje a pověsti, 

poezie a próza s tématem Vánoc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Umění a kultura 
Vyučovací předmět: Výtvarná výchova 

Ročník: 7 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah  
Průřezová témata 

 

Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

 

VV-9-1-03 používá prostředky pro zachycení jevů 

a procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá 

některé metody uplatňované v současném 

výtvarném umění a digitálních médiích    

    

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří 

prostředky pro vlastní osobité vyjádření; 

porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již 

existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných 

vyjádření 

Uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, 

prostoru a časovém průběhu    

    

Vyjádření vztahů, pohybu a proměn uvnitř a mezi 

objekty ve statickém i dynamickém vyjádření    

    

Osobní postoj v komunikaci    

    

Důvody vzniku odlišných interpretací vizuálně 

obrazných vyjádření, kritéria jejich porovnávání 

a zdůvodňování 

OSV – rozvoj schopností poznávání, 

kreativita, sebepoznání a sebepojetí, 

poznávání lidí 

 

EV – vztah člověka k prostředí, lidské 

aktivity a problémy životního prostředí 

 

MKV -  multikulturalita 

 

MV – tvorba mediálního sdělení 

 

EGS – Evropa a svět nás zajímá, jsme 

Evropané 

 

Vytrhávaný reliéfní portrét, 

přírodní děje - jejich vznik 

a průběh - bouře, mlha, vichřice, 

mraky, víry, sopky 

 

Rok – měsíce, kalendář 

 

Kašírování – výtvarné náměty z 

Asie, Afriky a Ameriky – masky 

 

D – byzantské, arabské umění, 

románský sloh, doba gotiky 

 

Vyjádření pocitů pomocí barev - 

špatná a dobrá nálada 

 

ČJ – literární texty 

 

Kolorovaná kresba 

 

Charakteristické stavby 

románského slohu 

 

Gotické vitráže 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Umění a kultura 
Vyučovací předmět: Výtvarná výchova 

Ročník: 8  

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah 
Průřezová témata 

 

Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 

vyjádření v rovině smyslového a subjektivního 

účinku a v rovině sociálně utvářeného i 

symbolického obsahu    

    

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně 

obrazná vyjádření současnosti i minulosti; 

vychází ze svých znalostí historických souvislostí, 

zkušeností a prožitků    

    

VV-9-1-06p vnímá a porovnává výsledky běžné 

i umělecké produkce, slovně vyjádří své postřehy 

a pocity 

 Typy vizuálně obrazných vyjádření, rozlišení, 

výběr a uplatnění pro vlastní tvůrčí záměry    

    

Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, 

fantazie, představ a osobních zkušeností    

    

Manipulace s objekty, pohyb těla a jeho 

umístění v prostoru    

    

Akční tvar malby a kresby, uspořádání prostoru    

    

Utváření a uplatnění komunikačního obsahu; 

vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby 

s respektováním záměru autora  

 

Prezentace ve veřejném prostoru, mediální 

prezentace 

OSV – rozvoj schopností 

poznávání, řešení problémů 

a rozhodovací dovednosti, 

kooperace a kompetice, 

sebepoznání a sebepojetí 

 

EGS – Jsme Evropané, Evropa 

a svět nás zajímá 

 

EV – lidské aktivity a problémy 

životního prostředí, vztah člověka 

k prostředí 

 

MKV – lidské vztahy 

 

MV – fungování a vliv médií ve 

společnosti 

ČJ – ex libris  

 

D – renesance, baroko, 

klasicismus, romantismus 

 

Vitráž z barevných papírů 

 

Kresba zátiší 
s geometrickými 

a měkkými tvary 

 

Proměny všedních 

předmětů – PET lahve 

 

Z – mapa světa, obal Země 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Umění a kultura 
Vyučovací předmět: Výtvarná výchova 

Ročník: 9  

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah 
Průřezová témata 

 

Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

 

VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech 

různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření; 

argumentuje své postoje k nim s ohledem na 

osobní, společenské a kulturní hodnoty 

    

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky 

vybraných, upravených či samostatně 

vytvořených vizuálně obrazných vyjádření 

v sociálních vztazích a vhodně je prezentuje 

Umělecká výtvarná tvorba    

    

Výběr, kombinace a variace ve vlastní tvorbě    

    

Reflexe a vědomé uplatnění při vlastních 

tvůrčích činnostech    

    

Záměry tvorby a proměny obsahu vizuálně 

obrazných vyjádření vlastních děl i děl 

výtvarného umění 
 

EV – vztah člověka k prostředí, 

ekosystémy 

 

EGS – Jsme Evropané 

 

OSV – hodnoty, postoje, praktická 

etika, komunikace, sebepoznání 

a sebepojetí 

 

MV – práce v realizačním týmu 

 

 

 

Kruh, koloběh vody, zátiší 

s jablky, kresba hlavy 

 

PF, ex libris 

 

D – historické souvislosti 

20. stol. 

 

HV – výtvarné směry 

20. stol. promítající se 

v hudbě 

 

Výtvarná řada – výtvarné 

trendy 20. stol. 

 

Jaká byla léta minulá? – 

graf, svět po zemětřesení 

 

Já – kombinovaná 

technika – plastika, 

asambláž, koláž 

 

Dotváření náhodného 

tvaru podle svých 

fantazijních představ – 

působivé barevné 

kombinace – chiméra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví  

Vyučovací předmět: Tělesná výchova  

 

Charakteristika předmětu – 1. stupeň:  

 

Předmět tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět. 

Vzdělávání 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 

-  

Dělení do skupin: celá třída (chlapci a děvčata koedukovaně) 

 

Časová dotace: 

1. - 5. ročník - 2 hodiny týdně  

 

Formy realizace:  

Vyučovací hodina:  - činnosti podporující zdraví 

- činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 

   - činnosti podporující pohybové učení 

Soutěže: - školní kola 

- městská kola 

- krajská kola 

 

Plavecký výcvik: určené ročníky, pololetí 

Příležitostné akce  

Přehlídky a festivaly 

 

 

Místo realizace: - tělocvična (baletní sál, posilovna) 

- školní hřiště (míčové hry, atletika) 

- lesopark 

- plavecký bazén (určené ročníky) 



Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

Vzdělávací obor: Tělesná výchova 

Ročník: 1 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah 

 

Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

TV-3-1-01 spojuje pravidelný 

a každodenní pohyb se zdravím 

a využívá vhodné podmínky 

k pohybu 

TV-3-1-02 zvládá podle svých 

předpokladů jednoduché pohybové 

činnosti jednotlivce nebo aktivity 

prováděné ve skupině; snaží se 

o jejich zlepšení  

TV-3-1-01p zvládá podle instrukcí 

vyučujícího přípravu na pohybovou 

činnost  

TV-3-1-02p zaujímá kladný postoj 

k motorickému učení a pohybu 

- osvojí si základní způsob lokomoce 

a prostorovou orientaci podle svých 

individuálních předpokladů. 

 

Zdravotně zaměřené činnosti – 

správné držení těla, průpravná, 

kompenzační, relaxační a další 

zdravotně zaměřená cvičení a jejich 

praktické využití  

Pohybové hry – s různým zaměřením, 

netradiční pohybové, závodivé hry 

a aktivity; využití hraček a 

netradičního náčiní při cvičení; 

pohybová tvořivost  

Základy sportovních her – 

manipulace s míčem, házení, chytání 

míče, herní činnosti jednotlivce 

Základy atletiky – rychlý běh 50m, 

skok do dálky, hod míčkem 

Zdravotně zaměřené činnosti – 

správné držení těla 

Organizace při TV – základní 

organizace prostoru a činností ve 

známém (běžném) prostředí  

 

ENV – vztah člověka 

k životnímu prostředí 
 

M – jednotky 

 

ČJ – sportovní 

zpravodajství 

 

VV – grafický zápis 

pohybu 

 
 

 

 



Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

Vyučovací předmět: Tělesná výchova 

Ročník: 2 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah Průřezová témata 
Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

TV-3-1-03 chápe nutnost spolupráce při 

jednoduchých týmových pohybových 

činnostech a soutěžích  

TV-3-1-04 dodržuje hlavní zásady hygieny 

a bezpečnosti při pohybových aktivitách ve 

známých prostorách školy  

TV-3-1-04p dodržuje základní zásady 

bezpečnosti při pohybových činnostech a má 

osvojeny základní hygienické návyky při 

pohybových aktivitách  

- zlepšuje svou tělesnou výkonnost, pohybový 

projev a snaží se o správné držení těla 

 

 

Zdravotně zaměřené činnosti – 

správné držení těla, protahovací, 

vyrovnávací a jiná zdravotně zaměřená 

cvičení a jejich praktické využití  

Plavání (základní plavecká výuka) – 

hygiena plavání, adaptace na vodní 

prostředí, základní plavecké dovednosti 

Základy sportovních her – 

manipulace s jiným herním náčiním 

odpovídající velikosti a hmotnosti, 

spolupráce ve hře 

Základy atletiky – rychlý běh 60m, 

skok do dálky s rozběhem, hod 

kriketovým míčkem 

Komunikace v TV – základní 

tělocvičné názvosloví osvojovaných 

činností, smluvené povely, signály  

Rytmické a kondiční formy cvičení 

pro děti – kondiční cvičení s hudbou 

nebo rytmickým doprovodem, základy 

estetického pohybu, vyjádření melodie 

a rytmu pohybem, jednoduché tance  

 

OSV – mezilidské vztahy, 

komunikace 

 

PŘ – člověk 

 

VV – grafický zápis pohybu 

 

M – jednotky míry 

 

ČJ - sportovní zpráva 

 

HV – rytmus, výběr hudby, 

spojení pohybu s hudbou 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

Vzdělávací obor: Tělesná výchova 

Ročník: 3 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah 

 

Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny 

a povely k osvojované činnosti a její 

organizaci  

 

TV-3-1-05p reaguje na základní pokyny 

a povely k osvojované činnosti  

- projevuje kladný postoj 

k motorickému učení a pohybovým 

aktivitám  

- zvládá základní způsoby lokomoce 

a prostorovou orientaci podle 

individuálních předpokladů  
 

 

Příprava organismu – příprava 

před pohybovou činností, 

uklidnění po zátěži, napínací a 

protahovací cvičení  

Plavání (základní plavecká výuka) 

– jeden plavecký způsob (plavecká 

technika),  

Základy sportovních her – 

průpravné hry, utkání podle 

zjednodušených pravidel 

minisportů  

Základy atletiky – rychlý běh 

100m,  

Pravidla zjednodušených 

osvojovaných pohybových 

činností – her, závodů, soutěží  

Zásady jednání a chování – fair 

play 

 

OSV – osobnostní rozvoj 

(psychohygiena, seberegulace 

a sebeorganizace, 

sebepoznání, kreativita, 

mezilidské vztahy, 

komunikace, kooperace 

 

VDO – práva a povinnosti, 

komunikace, schopnost 

kompromisu, sebekritika 

 

Z – místa pobytu, mapa 

a buzola,  

 

PŘ – člověk  

 

D – OH, historie sportu 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

Vzdělávací obor: Tělesná výchova 

Ročník: 4 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah 

 

Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

TV-5-1-01 podílí se na realizaci 

pravidelného pohybového režimu; 

uplatňuje kondičně zaměřené činnosti 

TV-5-1-03 zvládá v souladu s 

individuálními předpoklady osvojované 

pohybové dovednosti 

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny 

a bezpečného chování v běžném 

sportovním prostředí 

TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: 

dodržuje pravidla her a soutěží 

TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti 

základní osvojované tělocvičné názvosloví; 

cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu 

cvičení 
 

TV-5-1-01p chápe význam tělesné zdatnosti 

pro zdraví a začleňuje pohyb do denního 

režimu  

TV-5-1-03p zdokonaluje základní pohybové 

dovednosti podle svých pohybových možností 

a schopností  

TV-5-1-04p uplatňuje hygienické 

a bezpečnostní zásady pro provádění 

zdravotně vhodné a bezpečné pohybové 

činnosti  

TV-5-1-06p dodržuje pravidla her a jedná 

v duchu fair play  

- zlepšuje svou tělesnou kondici, pohybový 

projev a správné držení těla  

- zvládá podle pokynu základní přípravu 

organismu před pohybovou činností i 

uklidnění organismu po ukončení činnosti a 

umí využívat cviky na odstranění únavy 
 

Fair play, pravidla, přestupky 

 

Základní tělocvičné názvosloví 

 

Cvičení podle nákresu, popisu 

 

Měření výkonu 

 

Získávání informací 

 

Průpravná běžecká cvičení, běžecká 

abeceda 

 

Nízký start z bloků na startovní 

povely, běh na 60 m 

 

Akrobacie, přeskok 

 

Elementární herní činnosti 

 

Základní role v družstvu 

EV – ochrana přírody 

 

OSV – sebepoznání, kreativita 

M – jednotky 

 

ČJ – sportovní 

zpravodajství 

 

VV – grafický zápis 

pohybu 

 

 



Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

Vyučovací předmět: Tělesná výchova 

Ročník: 5 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah Průřezová témata 
Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu 

korektivní cvičení, především v souvislosti 

s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým 

oslabením  

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 

činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 

provedení pohybové činnosti  

TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové 

činnosti a soutěže na úrovni třídy  

TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony 

a porovná je s předchozími výsledky  

TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích 

o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve 

škole i v místě bydliště; samostatně získá potřebné 

informace  

 

TV-5-1-02p zařazuje do pohybového režimu 

korektivní cvičení v souvislosti s vlastním svalovým 

oslabením  

TV-5-1-05p reaguje na pokyny k provádění vlastní 

pohybové činnosti  

 

Pravidelný pohybový režim 

 

Kondičně zaměřené činnosti 

 

Pravidla hygieny a bezpečného chování  

 

Motivovaný běh v terénu, běh v terénu do 

15 minut 

 

Vytrvalý běh na dráze do 1000 m 

 

Průpravná odrazová cvičení; skok do 

dálky z individuálního rozběhu; skok do 

výšky z krátkého rozběhu 

 

Hrazda, kladina 

 

Přihrávka jednoruč a obouruč 

(vrchní,trčení), vnitřním nártem (po zemi, 

obloukem) 

 

Chytání jednoruč, obouruč, tlumením 

 

Driblink, střelba na koš, na branku 

OSV – komunikace, kooperace PŘ – člověk 

 

VV – grafický zápis pohybu 

 

M – jednotky míry 

 

ČJ - sportovní zpráva 

 

HV – rytmus, výběr hudby 

 

dopravní výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví  

Vyučovací předmět: Tělesná výchova  

 

Charakteristika předmětu – 2. stupeň: 

 

Předmět tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět 

 

Vzdělávání 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 

 

Dělení do skupin: celý ročník je rozdělen na chlapce a děvčata 

 

Časová dotace:   

6. – 9. ročník: 2 hodiny týdně 

 

Formy realizace:  

Vyučovací hodina: - činnosti ovlivňující zdraví 

   - činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 

   - činnosti podporující pohybové učení 

Soutěže: - školní kola 

  - městská kola 

  - krajská kola 

Přehlídky a festivaly 

Příležitostné akce 

Lyžařský výcvik – 7. třídy, 6 – 7 dní 

 

Místo realizace: - tělocvična (baletní sál, posilovna) 

- školní hřiště (míčové hry, atletika) 

- lesopark 

- LVZ – 7. tř. 

 

 

 
 



Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

Vzdělávací obor: Tělesná výchova 

Ročník: 6 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah 

 

Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

TV-9-1-01 žák se aktivně zapojuje do organizace 

svého pohybového režimu, některé oblíbené 

pohybové činnosti zařazuje za konkrétním účelem 

a pravidelně 

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; 

vybere si vhodný sportovní program, jímž 

zdatnost rozvíjí 

TV-9-2-01 osvojované pohybové dovednosti 

zvládá v souladu s individuálními předpoklady  

TV-9-3-01 je schopen užívat osvojované 

názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, 

čtenáře novin a časopisů, či uživatele internetu 

TV-9-3-02 ve školních podmínkách se inspiruje 

základními olympijskými myšlenkami a ve 

vyučování je naplňuje – čestné soupeření, pomoc 

handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, 

ochranu přírody při sportu 

 

TV-9-1-02p usiluje o zlepšení a udržení úrovně 

pohybových schopností a o rozvoj 

pohybových dovedností ze základních sportovních 

odvětví, zaměřuje se na zdokonalování 

základních lokomocí 

TV-9-1-03p provádí cílenou přípravu na pohybovou 

činnost a její ukončení; únavu překonává základními 

kompenzačními a relaxačními technikami k 

překonání únavy 

TV-9-2-01p osvojované pohybové dovednosti zvládá 

v souladu s individuálními předpoklady  

TV-9-3-01p je schopen užívat osvojovanou odbornou 

terminologii na úrovni cvičence, rozhodčího, či 

diváka 

TV-9-3-02p ve školních podmínkách naplňuje 

základní olympijské myšlenky – čestné 

soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k 

opačnému pohlaví, ochranu 

přírody při sportu 

 

Význam pohybu pro zdraví – 

rekreační a výkonnostní sport, 

sport dívek a chlapců 

 

Pohybové hry s různým 

zaměřením 

 

Gymnastika – cvičení 

s náčiním a na nářadí 

 

Atletika – rychlý běh 

 

Sportovní hry- herní činnosti 

jednotlivce 

 

Turistika a pobyt v přírodě  

 

Komunikace v TV – 

tělocvičné názvosloví 

osvojovaných činností 

 

Organizace prostoru 

a pohybových činností- 

sportovní výstroj a výzbroj  

 

Pravidla osvojovaných 

pohybových činností – her 
 

OSV – sebepoznání, kreativita  M, F – jednotky 

 
VV – grafický zápis pohybu 

 

  



Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

Vzdělávací obor: Tělesná výchova 

Ročník: 7 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah 

 

Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

TV-9-1-03 příprava před pohybovou 

činností probíhá samostatně a její 

ukončení je ve shodě s hlavní činností – 

zatěžovanými svaly 

TV-9-3-03 respektuje a dodržuje 

dohodu o spolupráci i jednoduché 

taktice vedoucí k úspěchu družstva 

TV-9-3-04 uvědomuje si práva a 

povinnosti vyplývající z role hráče, 

rozhodčího, 

diváka, organizátora – dodržuje je a 

respektuje 

 

TV-9-3-03p respektuje a dodržuje dohodu 

o spolupráci i jednoduché taktice vedoucí 

k úspěchu družstva 

TV-9-3-04p uvědomuje si práva a 

povinnosti vyplývající z role hráče, 

rozhodčího, 

diváka – dodržuje je a respektuje 
 

Zdravotně orientovaná zdatnost  

Manipulace se zatížením 

Gymnastika – přeskoky 

Estetické a kondiční formy cvičení 

s hudbou a rytmickým doprovodem 

– cvičení s náčiním 

Úpoly – základy 

Atletika – vytrvalý běh na dráze a 

v terénu, skok do dálky 

Turistika a pobyt v přírodě – 

přesun do terénu, uplatňování 

pravidel bezpečnosti silničního 

provozu v roli chodce a cyklisty 

Lyžování, snowboarding-sjezdové 

lyžování, jízda na snowboardu, 

bezpečnost pohybu v zimní horské 

krajině, jízda na vleku 

Komunikace v TV – smluvené 

povely, signály, gesta, značky 

Organizace v prostoru a pohybové 

činnosti v nestandardních 

podmínkách 

Historie a současnost sportu 
 

OSV – psychohygiena  ČJ – sportovní 

zpravodajství 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

Vzdělávací obor: Tělesná výchova 

Ročník: 8 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah 

 

Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

TV-9-1-04 v souvislosti se zdravým 

životním stylem a sportovní etikou 

odmítá drogy a jiné škodliviny; 

upraví pohybovou aktivitu 

vzhledem k údajům o znečištění 

ovzduší 

TV-9-3-05 sleduje, eviduje 

a vyhodnocuje určené prvky 

pohybové činnosti a výkony  

TV-9-3-06 na úrovni školy 

zorganizuje samostatně i v týmu 

jednoduché turnaje, závody, 

turistické akce; podílí se na 

rozhodování osvojovaných her a 

soutěží  
 

TV-9-1-04p  v souvislosti se zdravým 

životním stylem a sportovní etikou 

odmítá drogy a jiné škodliviny 

TV-9-3-05p sleduje a vyhodnotí 

určené výkony a prvky pohybové 

činnosti 

TV-9-3-06p spolupodílí se na 

rozhodování osvojované hry a soutěže 

Prevence a korekce jednostranného 

zatížení a svalových dysbalancí – 

průpravná, kompenzační, 

vyrovnávací, relaxační a jiná 

zdravotně zaměřená cvičení 

Pohybové hry  

Gymnastika  

Úpoly – judo 

Atletika – základy překážkového 

běhu, skok do výšky  

Sportovní hry – herní systémy 

Komunikace v TV – základy 

grafického zápisu pohybu 

Organizace prostoru a pohybových 

činností – ošetřování  

Pravidla osvojovaných 

pohybových činností – soutěží  

Výkony a posuzování pohybových 

dovedností – měření 
 

 

OSV –seberegulace 

a sebeorganizace  

D – OH, historie sportu 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

Vzdělávací obor: Tělesná výchova 

Ročník: 9 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah 

 

Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

TV-9-1-05 chová se vhodně 

a bezpečně i v méně známém 

prostředí sportovišť, přírody, 

silničního provozu; předvídá možná 

nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim 

svou činnost 

TV-9-2-02 zhodnotí provedení 

osvojované pohybové činnosti, označí 

zjevné nedostatky a jejich možné 

příčiny 

TV-9-3-07 naměřená data 

a informace o pohybových aktivitách 

přehledně zpracuje, zároveň se podílí 

na jejich prezentaci 

 

TV-9-1-05p  je schopen uplatnit 

základní zásady poskytování první 

pomoci a zvládá zajištění odsunu 

raněného  

TV-9-1-05p  je schopen uplatnit 

bezpečné chování v přírodě 

a v silničním provozu - chápe zásady 

zatěžování; jednoduchými zadanými 

testy změří úroveň své tělesné zdatnosti  

TV-9-2-02p zhodnotí provedení 

osvojované pohybové činnosti, označí 

příčiny nedostatků 
 

První pomoc při TV a sportu v 

různém prostředí a klimatických 

podmínkách, improvizované 

ošetření poranění a odsun raněného 

Gymnastika – akrobacie 

Estetické a kondiční formy cvičení 

s hudbou a rytmickým doprovodem 

– tance  

Atletika – hod míčkem nebo 

granátem, vrh koulí  

Sportovní hry – utkání podle 

pravidel žákovské kategorie  

Turistika a pobyt v přírodě – přežití 

v přírodě, orientace, ukrytí, 

nouzový přístřešek, zajištění vody, 

potravy, tepla  

Komunikace v TV  

Zásady jednání a chování v různém 

prostředí a při různých činnostech 

– evidence, vyhodnocování 
 

 

MKV – Práce v realizačním 

týmu 

Ch, F, Bi – biomechanika, 

fyziologie tělesných cvičení 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví  

Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví 

 

 

Charakteristika předmětu - 2. stupeň: 

 

Předmět Výchova ke zdraví je vyučován jako samostatný předmět v 7. – 9. ročníku 

  

 

Hlavní cíle: 

 preventivní ochrana zdraví 

 základní hygienické, stravovací, pracovní a jiné zdravotně preventivní návyky 

 umění odmítat škodlivé látky 

 schopnost předcházet úrazům 

 orientace v základních otázkách sexuality a odpovědné sexuální chování 

 respektování názorů dalších členů skupiny 

 

 

Formy realizace: 

 řešení problémových situací ve skupinách 

 využití videa 

 práce s literaturou a časopisy 

 hraní modelových scének 

 

Místo realizace: Kmenové třídy, učebna s interaktivní tabulí 

 

 

Časová dotace: 

7. ročník:1 hodina týdně (0 + 1disponibilní) 

8. – 9. ročník: 1 hodina týdně 

 

 

Pomůcky: 

Učebnice, odborná literatura, video, modely, interaktivní tabule 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: 

 

Kompetence k učení: 

 vyhledávat a třídit informace 

 plánovat, organizovat a řídit vlastní učení 

 propojovat poznatky z různých předmětů 

 sledovat vlastní pokrok 

 



Kompetence k řešení problémů 

 vnímat mimořádné situace, plánuje způsob jejich řešení 

 obhajovat svá rozhodnutí 

 pracovat s chybou 

 věcně argumentovat 

 

Kompetence komunikativní 

 používat správné názvosloví 

 hovořit výstižně, souvisle a kultivovaně 

 účinně se zapojovat do diskuse 

 uplatňovat bezpečné a odpovědné sexuální chování 

 

Kompetence sociální a personální 

 pracovat v týmu 

 spolupracovat při řešení problémů 

 přispívat k diskusi a respektovat názory jiných 

 v případě potřeby poskytnout pomoc 

 

Kompetence občanské 

 respektovat názory ostatních 

 zodpovědně se rozhodnout podle dané situace 

 rozhodovat se v zájmu podpory a ochrany zdraví 

 brát ohled na druhé 

 

Kompetence pracovní 

 dodržovat obecná pravidla bezpečnosti 

 efektivně organizovat vlastní práci 

 využívat teoretických znalostí v běžné praxi 

 myslet na ochranu svého zdraví a zdraví druhých 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví  

Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví 

Ročník: 7 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi 

tělesným, duševním a sociálním zdravím, uspokojování 

základních lidských potřeb a hodnot    

VZ-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska 

odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a přebírá 

osobní odpovědnost za vlastní zdraví    

VZ-9-1-05 usiluje o aktivní podporu zdraví    

VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví 

a diskutuje o něm    

VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování 

s rozvojem civilizačních nemocí, uplatňuje zdravé stravovací 

návyky    

VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky, 

vrstevníky a přispívá k dobrým mezilidským vztahům    

VZ-9-1-16 využívá vhodné způsoby chování a ochrany 

v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i mimořádných 

událostí    

VZ-9-1-10 využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky 

a sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonávání 

únavy a předcházení stresovým situacím    

 

VZ-9-1-01p chápe význam dobrého soužití mezi vrstevníky i členy 
rodiny    

VZ-9-1-03p uvědomuje si základní životní potřeby a jejich 

naplňování ve shodě se zdravím    
VZ-9-1-04p, VZ-9-1-09p respektuje zdravotní stav svůj i svých 

vrstevníků a v rámci svých možností usiluje o aktivní podporu 

zdraví    
VZ-9-1-05p projevuje zdravé sebevědomí a preferuje ve styku 

s vrstevníky pozitivní životní cíle, hodnoty a zájmy    

VZ-9-1-07p dodržuje správné stravovací návyky a v rámci svých 
možností uplatňuje zásady správné výživy a zdravého stravování    

VZ-9-1-16p chová se odpovědně při mimořádných událostech 

a prakticky využívá základní znalosti první pomoci při likvidaci 
následků hromadného zasažení obyvatel 

Vztahy a pravidla soužití v prostředí 

komunity    

    

Výživa a zdraví    

    

Vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na 

zdraví    

    

Tělesná a duševní hygiena, denní režim    

    

Ochrana člověka za mimořádných 

událostí    

    

Stres a jeho vztah ke zdraví    

    

Bezpečné chování a komunikace    

    

Celostní pojetí člověka ve zdraví 

a nemoci    

    

Podpora zdraví a její formy    

    

Psychohygiena 

OSV – komunikace, řešení 

problémů a rozhodovací 

dovednosti 

 

EV – základní podmínky 

života 

 

VDO – občanská společnost 

a škola 

 

 

PŘ – životní styl – dopad 

na zdraví člověka, 

koloběh vody, složení 

atmosféry, význam rostlin 

pro tvorbu kyslíku 

 

RV – vztahy v rodině 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví  

Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví 

Ročník: 8 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

VZ-9-1-14 vyhodnotí manipulativní vliv 

vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje dovednosti 

komunikační obrany proti manipulaci a agresi    

    

VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity, uvede 

příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu 

sociálního klimatu z hlediska prospěšnosti zdraví    

    

VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality 

v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou 

a pozitivními životními cíli; chápe význam 

odpovědného sexuálního chování    

    

VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání, 

kultivovaně se chová k opačnému pohlaví    

 

VZ-9-1-14p zaujímá odmítavé postoje ke všem 

formám brutality a násilí 

Vztahy ve dvojici    

    

Autodestruktivní závislosti    

    

Skryté formy a stupně individuálního 

násilí a zneužívání, sexuální kriminalita    

    

Manipulativní reklama a informace    

    

Dětství, puberta, dospívání    

    

Sexuální dospívání a reprodukční zdraví    

    

Sebepoznání a sebepojetí    

    

Mezilidské vztahy, komunikace 

a kooperace 

OSV – komunikace, 

sebepoznání a sebepojetí 

 

EV – vztah člověka  

k prostředí, vliv prostředí na 

zdraví člověka 

 

MKV – lidské vztahy, kulturní 

diference 

 

MV  - kritické čtení a vnímání 

mediálního sdělení 

 

PŘ – složení vzduchu, 

stavba páteře, vady 

páteře, svalstvo 

 

Ch – voda 

 

TV – cvičení pro zdraví 

 

Spolupráce s Policií ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví  

Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví 

Ročník: 9 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní 

a psychosociální rizika spojená se zneužíváním 

návykových látek, uplatňuje osvojené sociální dovednosti 

chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy, 

vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým    

    

VZ-9-1-15 projevuje odpovědné chování v rizikových 

situacích, aktivně předchází situacím ohrožení zdraví 

a osobního bezpečí, umí poskytnout první pomoc    

    

VZ-9-1-09 projevuje odpovědný vztah k sobě samému, 

k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního 

stylu    

    

VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby 

rozhodování v souvislosti s běžnými, přenosnými, 

civilizačními a jinými chorobami, v případě problému 

vyhledá odbornou pomoc    

    

VZ-9-1-08p svěří se se zdravotním problémem    

    

VZ-9-1-13p dává do souvislosti zdravotní a psychosociální 

rizika spojená se zneužíváním návykových látek 

a provozováním hazardních her    

    

VZ-9-1-13p uplatňuje osvojené sociální dovednosti při 

kontaktu se sociálně patologickými jevy    

   

VZ-9-1-15p uplatňuje způsoby bezpečného chování 

v sociálním kontaktu s vrstevníky, při komunikaci 

s neznámými lidmi, v konfliktních a krizových situacích 

a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc; ví o centrech 

odborné pomoci, vyhledá a použije jejich telefonní čísla 

Ochrana před přenosnými chorobami    

    

Ochrana před chronickými 

nepřenosnými chorobami a před úrazy    

    

Dodržování pravidel bezpečnosti 

a ochrany zdraví    

    

Seberegulace a sebeorganizace činností 

a chování 

OSV – poznávání sebe i druhých 

 

EV – vztah člověka k prostředí 

 

VDO – zásady slušnosti, tolerance, 

odpovědného chování 

 

EGS – jsme Evropané - svoboda lidské 

vůle, morálka, osobní zodpovědnost 

PŘ – civilizační choroby, 

stavba pohlavního ústrojí 

 

Ch – ukládání chemikálií 

 

Dom – složky výživy 

 

OV – náhradní rodinná péče 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce  

Vyučovací předmět: Pracovní činnosti 

 

 
Charakteristika – 1. stupeň 

 

Předmět pracovní výchova se na I. stupni vyučuje v 1. - 5. ročníku. Žáci se v něm 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. Využívají zkušeností nabytých v jiných oblastech vzdělávání i v běžném životě. Práce formuluje osobnost 

žáka rozvíjením motorických a tvořivých vlastností. Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. 

 

Vyučovací předmět Pracovní činnosti je úzce spjat s ostatními předměty. Realizují se v něm tato průřezová témata: EGS, EV, OSV, VDO, MV. 

 

Časová dotace: 

1. – 5. ročník: 1 hodina týdně 

 

Formy realizace: frontální práce se třídou, práce ve skupinách a ve dvojicích, práce s návodem, náčrtem, předlohou, se stavebnicemi. 

 

Místo realizace: Kmenová třída, školní pozemek, školní dílna, cvičná kuchyň. 

 

Pracovní činnosti patří do vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, který je rozdělen do čtyř tematických okruhů: 

 

1. 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 

 

2. Konstrukční činnosti 

- práce se stavebnicemi (plošné, prostorové, konstrukční) 

- sestavování modelů 

- práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem 

 

3. Pěstitelské práce 

- základní podmínky pro pěstování rostlin 

- péče o nenáročné rostliny 

- pěstování rostlin ze semen  

- pozorování přírody, zaznamenávání a hodnocení výsledků pozorování 

 

4. Příprava pokrmů 

- pravidla správného stolování 

- příprava tabule pro jednoduché stolování 

 

 



Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

 

Kompetence k učení 

 osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních oblastí 

 používat vhodné nástroje, nářadí a pomůcky při práci i v běžném životě 

 používat různé materiály, vhodné nástroje a nářadí 

 sledovat svůj pokrok  

 

Kompetence k řešení problémů 

 volit různé postupy 

 promýšlet pracovní postupy při plnění zadaných úkolů  

 rozvíjet tvořivost, uplatňovat vlastní nápady 

 

Kompetence komunikativní 

 rozšiřovat slovní zásobu v oblasti pracovních nástrojů, nářadí a pomůcek 

 popsat postup práce 

 užívat správnou terminologii 

 podílet se vlastními pracemi na veřejných akcích školy (výstavky, dárky k zápisu do 1. tříd) 

 

Kompetence sociální a personální 

 spolupracovat a vzájemně si pomoci 

 pracovat ve skupině, vytvářet společné práce, spolupracovat a respektovat nápady druhých 

 společně se snažit o dosažení kvalitního výsledku 

 

Kompetence občanské 

 cítit odpovědnost za kvalitu svých i společných výsledků práce 

 hodnotit své činnosti nebo výsledky 

 uvědomovat si svůj úspěch 

 

Kompetence pracovní 

 dodržovat obecná pravidla bezpečnosti a hygieny včetně používání ochranných pracovních prostředků 

 správným způsobem používat materiál a pracovní nástroje 

 uvědomovat si své možnosti a schopnosti 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce  

Vzdělávací obor: Pracovní činnosti 

Ročník: 1  

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah 

 

Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

ČSP-3-2-01 zvládá elementární 

dovednosti a činnosti při práci 

se stavebnicemi 

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné 

rostliny 

Rozpoznávání jednotlivých materiálů 

Sestavování modelů ze stavebnic 

Pěstování pokojových rostlin 

OSV – mezilidské vztahy, řešení 

problému a rozhodovací 

dovednosti, komunikace  

 

EV – základní podmínky života, 

vztah člověka k prostředí 

 

EGS – Evropa a svět nás zajímá 

(zvyky a tradice v různých zemích) 

M – geometrie, měření, 

rýsování, převod jednotek 

 

VV – výtvarné techniky 

(kraslice apod.) 

 

PRV – vlastnosti přírodnin 

 

PRV – lidé a technika, život 

v přírodě (ekosystémy, 

ochrana životního prostředí, 

člověk a zdraví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce  

Vzdělávací obor: Pracovní činnosti 

Ročník: 2  

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah 

 

Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

ČSP-3-1-01 vytváří 

jednoduchými postupy různé 

předměty z tradičních 

i netradičních materiálů 

ČSP-3-3-01 provádí 

pozorování přírody, 

zaznamená a zhodnotí 

výsledky pozorování 

ČSP-3-4-02 chová se vhodně 

při stolování 

 

ČSP-3-1-01p ovládá základní 

dovednosti při práci 

s jednoduchými materiály 

a pomůckami 

ČSP-3-4-02pdokáže se vhodně 

chovat u stolu 

Lidové zvyky, tradice a řemesla 

Základní podmínky pro pěstování rostlin 

Pěstování rostlin ze semen v místnosti 

Základní vybavení kuchyně 

OSV – mezilidské vztahy, řešení 

problému a rozhodovací 

dovednosti, komunikace  

 

EV – základní podmínky života, 

vztah člověka k prostředí 

 

EGS – Evropa a svět nás zajímá 

(zvyky a tradice v různých zemích) 

M – geometrie, měření, 

rýsování, převod jednotek 

 

VV – výtvarné techniky 

(kraslice apod.) 

 

PRV – vlastnosti přírodnin 

 

PRV – lidé a technika, život 

v přírodě (ekosystémy, 

ochrana životního prostředí, 

člověk a zdraví 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce  

Vzdělávací obor: Pracovní činnosti 

Ročník: 3 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah 

 

Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

ČSP-3-1-02 pracuje podle 

slovního návodu a předlohy 

ČSP-3-3-01p provádí 

pozorování přírody 

v jednotlivých ročních 

obdobích a popíše jeho 

výsledky 

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro 

jednoduché stolování 

 

ČSP-3-1-02p pracuje podle 

návodu a předlohy 

ČSP-3-4-01p upraví stůl pro 

stolování 

Pracovní pomůcky 

Návod a předloha 

Jedovaté rostliny 

Jednoduchá úprava stolu 

OSV – mezilidské vztahy, řešení 

problému a rozhodovací 

dovednosti, komunikace  

 

EV – základní podmínky života, 

vztah člověka k prostředí 

 

EGS – Evropa a svět nás zajímá 

(zvyky a tradice v různých zemích) 

M – geometrie, měření, 

rýsování, převod jednotek 

 

VV – výtvarné techniky 

(kraslice apod.) 

 

PRV – vlastnosti přírodnin 

 

PRV – lidé a technika, život 

v přírodě (ekosystémy, 

ochrana životního prostředí, 

člověk a zdraví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce  

Vyučovací předmět: Pracovní činnosti 

Ročník: 4  

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah Průřezová témata, 
Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

ČSP-5-2-01 při práci se stavebnicemi provádí 

jednoduchou montáž a demontáž 

ČSP-5-2-03 zná a dodržuje zásady hygieny 

a bezpečnosti práce 

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské 

činnosti 

ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení 

kuchyně  

ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného 

stolování a společenského chování  

 

ČSP-5-2-01p provádí při práci se stavebnicemi 

jednoduchou montáž a demontáž  

ČSP-5-2-03p udržuje pořádek na svém pracovním 

místě, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 

práce 

ČSP-5-3-01p dodržuje základní podmínky a užívá 

postupy pro pěstování vybraných rostlin  

ČSP-5-4-01p uvede základní vybavení kuchyně  

ČSP-5-4-03p dodržuje pravidla správného 

stolování a společenského chování při stolování  
 

 Práce s drobným materiálem    

Základní vlastnosti materiálu, 

funkce a využití pracovních 

pomůcek, nástrojů    

Jednoduché pracovní postupy, 

využití tradic a lidových zvyků    

Práce s papírem a kartonem    

Práce s přírodninami    

Práce s textilem    

Práce se stavebnicemi- (plošnými, 

konstrukčními, prostorovými)  

Pěstitelské činnosti - základní 

podmínky pro pěstování rostlin, 

pěstování pokojových rostlin 

Vybavení kuchyně 

Výběr a nákup potravin 

Úprava stolu 

Pravidla správného stolování 
 

OSV – komunikace  

 

MKV – lidské vztahy, etnický původ 

 

EGS – Evropa a svět nás zajímá 

 

EV – vztah člověka k prostředí,  

Lidské aktivity a problémy životního 

prostředí 

 

 

ČJ – komunikace, řeč 

předmětů, dramatizace 

pohádky, výroba masek, popis 

činnosti, osnova 

 

PŘ – živá a neživá příroda, 

zásady hygieny a bezpečnosti 

práce, první pomoc při úrazu, 

léčivé rostliny, tvorba herbáře 

 

 

VV – kresba detailu, tvorba 

náčrtu, ozdoby na stůl 

 

M – geometrie, přesnost 

rýsování 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce  

Vzdělávací obor: Pracovní činnosti 

Ročník: 5 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah 

 

Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, 

předlohy, jednoduchého náčrtu  

ČSP-5-2-03 poskytne první pomoc při úrazu  

ČSP-5-3-01 samostatně vede pěstitelské pokusy 

a pozorování  

ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných 

zásad pokojové i jiné rostliny  

ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských 

činností správné pomůcky, nástroje a náčiní  

ČSP-5-3-04 poskytne první pomoc při úrazu  

ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý 

pokrm  

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu 

pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a 

bezpečnosti práce; poskytne první pomoc i při 

úrazu v kuchyni  

 

ČSP-5-2-02p pracuje podle slovního návodu, 

předlohy, jednoduchého náčrtu  

ČSP-5-2-03p udržuje pořádek na svém pracovním 

místě, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 

práce, poskytne první pomoc při drobném úrazu  

- užívá jednoduché pracovní nástroje a pomůcky  

ČSP-5-3-01p dodržuje základní podmínky a užívá 

postupy pro pěstování vybraných rostlin  

ČSP-5-3-02p ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 

pokojové i jiné rostliny a provádí pěstitelská 

pozorování  

ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností 

správné pomůcky, nástroje a náčiní  

ČSP-5-3-04p dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu 

na zahradě  

ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm  

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních 

ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti 

práce; poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni  

- uplatňuje zásady správné výživy  

 

Náročnější práce s drobným 

materiálem    

Vlastnosti materiálu, funkce 

a využití pracovních pomůcek, 

nástrojů    

Práce s papírem a kartonem    

Práce s přírodninami    

Práce s textiliemi 

Konstrukční činnosti 

Práce se stavebnicemi- (plošnými, 

konstrukčními, prostorovými) - 

práce s návodem, s jednoduchým 

náčrtem    

Pěstitelské činnosti - pěstování 

rostlin ze semen v místnosti    

Příprava pokrmů  
 

OSV – mezilidské vztahy, řešení 

problému a rozhodovací 

dovednosti, komunikace  

 

EV – základní podmínky života, 

vztah člověka k prostředí 

 

EGS – Evropa a svět nás zajímá 

(zvyky a tradice v různých zemích) 

M – geometrie, měření, 

rýsování, převod jednotek 

 

VV – výtvarné techniky 

(kraslice apod.) 

 

PRV – vlastnosti přírodnin 

 

PRV – lidé a technika, život 

v přírodě (ekosystémy, 

ochrana životního prostředí, 

člověk a zdraví 

 

 



 

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce  

Vyučovací předmět: Pracovní činnosti 

 

Charakteristika předmětu - 2. stupeň 

 

Hlavní cíle: 

 získávat základní teoretické a praktické dovednosti a návyky z různých oblastí, zejména při ručním opracování dostupných a vhodných materiálů a při pěstitelských 

činnostech 

 poznávat vybrané materiály, suroviny a plodiny a jejich užitné vlastnosti 

 používat při práci vhodné nástroje, nářadí a pomůcky 

 pracovat s dostupnou technikou (i výpočetní) na základní uživatelské úrovni 

 osvojit si jednoduché pracovní postupy potřebné pro běžný život 

 osvojit si zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienu práce 

 získat pozitivní vztah k práci, odpovědný a tvořivý postoj k vlastní činnosti a její kvalitě 

 získat prvotní poznatky a dovednosti významné pro další rozvoj a profesní orientaci 

 

Formy realizace: 

 praktická cvičení na školním pozemku a ve školní dílně 

 samostatná práce žáků 

 pokus a experiment 

 pozorování 

 exkurze 

 

Místo realizace: Kmenové třídy, školní pozemek, okolí školy, cvičná kuchyňka. 

 

Časová dotace: 

 

Pracovní činnosti:  6. ročník: 1 hodina týdně (disponibilní) 

    7. ročník: 1 hodina týdně 

 

Pěstitelství, Volba povolání: 8. ročník: 1 hodina týdně (Volba povolání od 1. 9. 2009) 

 

Pěstitelství, Domácnost:  9. ročník: 1 hodina týdně 

 

 

Pomůcky: 

Nářadí a nástroje pro ruční opracování materiálů a pro pěstitelské činnosti, sbírky přírodnin (semena, plody), obrazy, odborná literatura, video 

 

 

 

 

 



 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: 

 

Kompetence k učení: 

 poznávat smysl a cíl učení 

 vytvořit si pozitivní vztah k učení prostřednictvím zadávaných úkolů v rámci výuky 

 posoudit vlastní výrobek 

 kriticky hodnotit výsledky své práce a diskutovat o nich 

 

Kompetence k řešení problémů 

 promýšlet pracovní postupy praktických cvičení 

 poznatky aplikovat v praxi 

 hledat více správných řešení 

 

Kompetence komunikativní 

 používat správné technické názvosloví 

 využívat informační zdroje k získávání nových poznatků 

 

Kompetence sociální a personální 

 pracovat v týmu 

 spolupracovat při řešení problémů 

 přispívat k diskusi a respektovat názory jiných 

 věcně argumentovat 

 

Kompetence občanské 

 respektovat pracovní pravidla 

 přivolat pomoc při zranění 

 vnímat základní ekologické souvislosti 

 chránit a oceňovat kulturní tradice a historické dědictví 

 

Kompetence pracovní 

 dodržovat bezpečnostní a hygienická pravidla při práci 

 používat bezpečně účinně nástroje, vybavení, materiály 

 dodržovat technologický postup a pravidla 

 myslet na ochranu svého zdraví a zdraví druhých 

 své znalosti využívat v běžné praxi 

 

 

 

 

 

 



 

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce  

Vyučovací předmět: Pracovní činnosti  

Ročník: 6 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

ČSP-9-1-01 pracuje s technickými materiály 

a dodržuje technologickou kázeň  

 

ČSP-9-1-01p zná základní vlastnosti materiálů, 

nástrojů; pracuje s technickými materiály 

a dodržuje pracovní kázeň  
 

Pracovní pomůcky, nářadí a nástroje 

pro ruční opracování  

Jednoduché pracovní operace a postupy 

Vlastnosti materiálu, užití v praxi 

(dřevo, kov, plasty, kompozity 

OSV – komunikace, 

kooperace a kompetice  

 

EV – základní podmínky 

života, lidské aktivity 

a problémy životního prostředí 

Ch – kyselost látek, 

insekticidy 

 

F – hmotnost, jednoduché 

stroje, nástroje 

 

M – geometrie  

 

PŘ – plody suché, čeledi 

krytosemenných rostlin, 

lipnícovitých 

a lilkovitých, ekologické 

problémy 

 

Pokusy 
 

D – historie pěstování 

polních plodin 

 

Z – původní vlast 

brambor 

 

OV – hygiena, 

bezpečnost, povolání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce  

Vyučovací předmět: Pracovní činnosti  

Ročník: 7 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

ČSP-9-1-02 provádí jednoduché technické 

úkoly s vhodným výběrem materiálů, 

pracovních nástrojů a nářadí  

ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji 

pracovní činnost  

 

ČSP-9-1-02 provádí jednoduché technické 

úkoly s vhodným výběrem materiálů, 

pracovních nástrojů a nářadí  
 

 

 

Vlastnosti materiálu, užití v praxi 

(dřevo, kov, plasty, kompozity) 

OSV – komunikace, 

kooperace a kompetice 

 

EV – vztah člověka  

k prostředí 

 

EGS – Evropa a svět nás 

zajímá 

PŘ – čeledi 

krytosemenných rostlin, 

části rostliny, čeleď 

bobovitých  

a lipnicovitých, hmyz,  

 

Ch – insekticidy, 

herbicidy 

 

RV – luštěniny – zdroj 

bílkovin 

 

M – geometrie  

 

Z – nerostné suroviny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce  

Vyučovací předmět: Pracovní činnosti 

Ročník: 8 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

ČSP-9-2-01 postupuje podle návodu, náčrtu, plánu, 

jednoduchého programu a sestaví daný model  

ČSP-9-2-02 naplánuje a zkonstruuje jednoduché 

stavební prvky a ověří a porovná jejich vlastnosti  

ČSP-9-8-01 má přehled o pracovních činnostech 

vybraných profesí 

ČSP-9-8-02 uvažuje nad svými možnostmi při 

rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní 

přípravy  

ČSP-9-8-03 využije poradenské služby pro výběr 

vhodného vzdělávání  

ČSP-9-8-04 je schopen prezentovat svou osobu při 

vstupu na trh práce  

 

ČSP-9-2-01p postupuje podle návodu, náčrtu, plánu 

a daný model sestaví 

ČSP-9-1-03p plánuje svoji pracovní činnost  

ČSP-9-1-04p, orientuje se v jednoduché technické 

dokumentaci a pracovních postupech a návodech  

ČSP-9-8-01p vyzná se v pracovních činnostech 

vybraných profesí, v učebních oborech a středních 

školách  

ČSP-9-8-02p zná své možnosti v oblasti profesní 

orientace přihlédnutím k potřebám běžného života  

ČSP-9-8-03p použije poradenské služby pro výběr 

vhodného dalšího vzdělávání  

 

ČSP-9-8-04p prezentuje svou osobu při ucházení se 

o zaměstnání  

- seznámí se s právy a povinnostmi zaměstnanců 

a zaměstnavatelů  

 
 

Návod, předloha, náčrt, plán, schéma, 

jednoduchý program 

Stavebnice (konstrukční, 

elektrotechnické, elektronické), 

sestavování modelů, tvorba 

konstrukčních prvků, montáž 

a demontáž  

Vybavení kuchyně 

Pravidla správného stolování 

Technika v kuchyni 

 

Trh práce  

Volba profesní orientace  

Možnosti vzdělávání  

Zaměstnání  

Podnikání  
 

 

OSV – psychohygiena 

 

EV – vztah člověka  

k prostředí, ekosystémy, 

základní podmínky života 

 

 

Ch – druhy hnojiv 

 

Z – oblasti, ze kterých 

pocházejí okrasné 

rostliny, původní vlast 

chovaných zvířat 

 

PŘ – stavba rostlin 

 

 

 

 



 

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce  

Vyučovací předmět: Pracovní činnosti 

Ročník: 9 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

ČSP-9-2-03 montuje, demontuje jednoduchá technická 

zařízení  

ČSP-9-2-04 dbá na zásady bezpečnosti a hygieny práce 

a bezpečnostní předpisy; je schopen podat první pomoc 

při úrazu 

ČSP-9-3-01 používá vhodné pracovní postupy při 

pěstování rostlin 

ČSP-9-3-02 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu  

ČSP-9-3-03 využívá a udržuje pracovní pomůcky   

ČSP-9-3-04 ovládá základní znalost chovu drobných 

zvířat a zásady bezpečného kontaktu se zvířaty  

ČSP-9-3-05 respektuje zásady hygieny a bezpečnosti 

práce, poskytne první pomoc při úrazu 

 

ČSP-9-2-03p montuje, demontuje jednoduchá technická 
zařízení 
ČSP-9-2-04 dbá na zásady bezpečnosti a hygieny práce 
a bezpečnostní předpisy; je schopen podat první pomoc 
při úrazu 
ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin 
ČSP-9-3-02p pěstuje a ošetřuje květiny v interiéru 
a využívá je k výzdobě  
ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a provádí 
jejich údržbu  
ČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu drobných 
zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty 
ČSP-9-3-05p dodržuje technologickou kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při 
úrazu způsobeném zvířaty a při styku s jedovatými 
rostlinami 
ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny 

při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji 

a nářadím; poskytne první pomoc při úrazu  
 

Organizace práce, důležité 

technologické postupy  

Technické náčrty a výkresy, technické 

informace, návody  

Úloha techniky v životě člověka, 

zneužití techniky, technika a životní 

prostředí, technika a volný čas, Tradice 

a řemesla  

Základní podmínky pro pěstování 

Zelenina 

Okrasné a ovocné rostliny 

Léčivé rostliny, koření 

Chovatelství 
 

 

OSV – spolupráce 

a komunikace v týmu, 

sebepoznání a sebepojetí, 

hodnoty, postoje, praktická 

etika 

 

EV – vztah člověka  

k prostředí 

 

MKV – lidské vztahy, 

principy sociálního smíru 

a solidarity 

 

 

M – vedení účetnictví 

 

PŘ – trávení, poskytnutí 

první pomoci 

 

RV - rodina 

 

 

 

 

 



Vyučovací oblast: Jazyk a jazyková komunikace  

Vyučovací předmět: Cvičení z českého jazyka  

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

 Předmět vychází z obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura dle RVP ZV. Je zaměřen na základní učivo daného ročníku - systematické 

procvičování a upevňování znalostí učiva daného ročníku, popř. učiva nižších ročníků. V literatuře jsou preferovány především dovednosti čtení, porozumění 

textu a práce s textem. Slohová část obsahuje menší stylistická cvičení s cílem srozumitelného a rozumově uspořádaného vyjadřování žáků. Časová dotace je 

1 hodinu týdně. 

 

Cíle předmětu: 

1. Rozvíjet svůj kultivovaný písemný a ústní projev. 

2. Porozumět různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů. 

3. Vnímat literaturu jako specifický zdroj poznání a prožitků a zároveň jako prostředek k rozvíjení emocionálního a estetického 

vnímání. 

4. Aktivně a efektivně využívat různé zdroje informací pro rozšiřování znalostí a zdokonalování dovedností, vedoucích k dalšímu 

vzdělávání a sebevzdělávání. 

5. Uvědomit si úlohu jazyka jako důležitého a nezbytného nástroje celoživotního vzdělávání. 

6. Získat sebedůvěru při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama. 

7. Zvládnout běžná pravidla a formy mezilidské komunikace. 

8. Rozvíjet pozitivní vztah k mateřskému jazyku. 

 

 

Časová dotace:  

8. ročník: 1 hodina týdně  

 

Formy realizace:  

Verbální i nonverbální komunikace, frontální výuka, skupinové vyučování, samostatné práce žáků, návštěva kulturních zařízení a knihoven. 

 

Místo realizace:  

Kmenové třídy, odborná učebna hudební výchovy, učebna s interaktivní tabulí, kulturní zařízení, knihovny. 

 

 

 

 

  



Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: 

 

Na konci základního vzdělání žák: 
  

Kompetence k učení 
 zodpovídá za své vzdělávání (příprava na celoživotní vzdělávání) 

 vybírá přijatelné způsoby k dosažení cíle 

 pracuje s chybou 

  

Kompetence sociální a personální 
 poskytne pomoc nebo o ni požádá 

 oceňuje zkušeností a znalostí druhých 

  

Kompetence občanské 
 uvědomuje si svá práva a povinnosti ve škole i mimo ni 

 volí vhodný způsob řešení problémů 

 využívá moderní techniku při řešení problémů 

  

Kompetence komunikativní 
 řeší problém spolu s ostatními žáky nebo s pomocí učitele 

 zamýšlí se nad přečtenými texty 

 vyjadřuje zážitky z četby vlastními slovy 

  

Kompetence pracovní 
 píše gramaticky správně 

 texty čte nebo přednáší výrazně a s porozuměním 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace  

Vyučovací předmět: Cvičení z českého jazyka 

Ročník: 9 
 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah 

 

Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

 samostatně pracuje s Pravidly českého 

pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny 

a dalšími slovníky a příručkami 

 správně třídí slovní druhy 

 tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich 

používá ve vhodné komunikační situaci 

 využívá znalostí o jazykové normě při 

tvorbě vhodných jazykových projevů 

podle komunikační situace 

 rozlišuje významové vztahy gramatických 

jednotek ve větě jednoduché a souvětí 

 v písemném projevu ovládá pravopis 

lexikální, slovotvorný, morfologický 

i syntaktický ve větě jednoduché 

a v souvětí 

 uceleně reprodukuje přečtený text, 

jednoduše popisuje strukturu a jazyk 

literárního díla a vlastními slovy 

reprodukuje smysl díla 

 podle základních indicií rozlišuje slohové 

žánry, volí vhodné jazykové prostředky, 

graficky a stylisticky správně tvoří osnovu 

 

 

 

Pravopis 

vyjmenovaná a příbuzná slova 

velká písmena 

jazykové příručky 

Tvarosloví 

ohebné a neohebné slovní druhy 

skloňování a časování oheb. slovních druhů  

Význam a stavba slova 

význam a užití slov 

slovotvorné prostředky a změny významu 

Skladba 

stavba souvětí 

vztahy mezi hlavními a vedlejšími větami 

stavba věty a tvoření vět 

větné členy a několikanásobné větné členy  

významové poměry mezi větnými členy 

věta a souvětí 

vedlejší věty  

poměry mezi hlavními větami 

tvoření souvětí 

interpunkce ve větě jednoduché a souvětí 

Rozbory vybraných textů 

povídky, drama, historická a cestopisná próza 

Slohová výchova 

jazykové styly 

stylistické prostředky 

tvoření osnovy 

 

VDO – občanská společnost 

a škola 

 

EV – životní prostředí, vztah 

člověka k prostředí 

 

OSV – sebepoznání 

a sebepojetí 

 

EGS – Evropa a svět nás 

zajímá 

 

MKV – multikulturalita 

VV – kresba  

 

M, F – grafy, geometrické útvary 

 

OV – charakterové typy, 

mezilidské vztahy 

 

D – historické osobnosti a místa 

 

Z – zeměpisné názvy 

 

Příspěvky do školního časopisu 

Karolínka 

 

 

 

 

 
 

 

  



Vyučovací oblast: Volitelné předměty matematika a její aplikace  

Vyučovací předmět: Cvičení z matematiky 

 

Charakteristika předmětu – II. stupeň 

Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky je vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Matematiky pro 2. stupeň ze vzdělávací oblasti Matematika a její 

aplikace. Dovednosti, vědomosti a postoje získané v předmětu Matematika si v tomto volitelném předmětu žáci prohlubují a rozšiřují. 

 

Časová dotace:  

9. ročník: 1 hodina týdně  

 

Formy realizace:  
Názorný výklad, manipulace s předměty, skupinová práce, frontální vyučování, procvičování na praktických úkolech. 

 

Místo realizace:  
Kmenové třídy, počítačová učebna, učebna s interaktivní tabulí. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Viz povinný vyučovací předmět Matematika 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Cvičení z matematiky 
Ročník: 9 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah 
Průřezová témata 

 

Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

 určuje druhou mocninu a odmocninu výpočtem, pomocí 

tabulek, pomocí kalkulačky 

 užívá druhou mocninu a odmocninu ve výpočtech 

 chápe pojem reálné číslo 

 rozlišuje odvěsny a přepony 

 odvozuje vzorce Pythagorovy věty, využívá při výpočtu 

 využívá poznatky ve slovních úlohách 

 zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností 

 zapisuje číslo ve tvaru 10n  pro 1 < a < 10, n je celé číslo 

 provádí početní operace s mocninami, s přirozeným 

mocnitelem 

 rozumí pojmu výraz 

 matematizuje jednoduché reálné situace s využitím 
proměnných 

 určuje hodnotu číselného výrazu 

 zapisuje pomocí výrazu s proměnnou slovní text 

 dosazuje do výrazu s proměnnou, provádí početní operace 

 provádí početní operace s mnohočlenem  

 rozkládá mnohočlen na součin 

 používá vzorce 

 užívá a zapisuje vztah rovnosti 

 řeší lineární rovnice pomocí ekvivalentních úprav 

 provádí zkoušku řešení 

 matematizuje jednoduché reálné situace 

 řeší daný problém aplikací získaných matematických poznatků 
a dovedností 

 řeší slovní úlohy (pomocí lineárních rovnic, úvahou...) 

 zdůvodňuje zvolený postup řešení 

 ověří výsledek řešení 

 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek, nalézá různá 
řešení 

 určuje vzájemnou polohu přímky a kružnice  

 určuje vzájemnou polohu dvou kružnic 

 vypočítává obvod a obsah kruhu 

 charakterizuje válec 

 počítá povrch a objem válce 

 sestrojuje jednoduché konstrukce 

 rozumí pojmu množiny všech bodů dané vlastnosti 

 využívá poznatků (výška, těžnice, Thaletova kružnice…) 

v konstrukčních úlohách 
 

Opakování učiva 7. ročníku 

Druhá mocnina a druhá odmocnina 
Pojem 
Čtení a zápis druhých mocnin a odmocnin 

Určení druhých mocnin a odmocnin 

Pojem reálného čísla 

Pythagorova věta 

Pojem 
Výpočet délek stran v pravoúhlém trojúhelníku 

Užití Pythagorovy věty 

Mocniny s přirozeným mocnitelem 

Čtení a zápis mocnin s přirozeným mocnitelem 

Zápis čísla pomocí mocnin deseti 

Početní operace s mocninami s přirozeným mocnitelem 

Výrazy 

Číselné výrazy 

Proměnná 
Výrazy s proměnnou 

Úpravy výrazů 

Mnohočleny 

Mnohočlen 

Početní operace  

Rozklad na součin 
Vzorce 

Lineární rovnice 

Rovnost 
Lineární rovnice 

Slovní úlohy 

Kružnice a kruh 

Vzájemná poloha přímky a kružnice 

Vzájemná poloha dvou kružnic 

Délka kružnice 
Obsah kruhu 

Válec 

Pojem, povrch a objem 

Konstrukční úlohy 

Jednoduché konstrukce 

Množiny všech bodů dané vlastnosti 
Thaletova kružnice 

Konstrukční úlohy 

 

EGS  - Evropa a svět nás 

zajímá 

 

EV – ochrana životního 

prostředí 

 

OSV - rozvoj schopnosti 

poznávání, sebepoznání, řešení 

problémů a rozhodovacích 

dovedností 

 
 

 

 

F - zápis jednotek, fyzikálních 

veličin, vztahy mezi veličinami,  

řešení fyzikálních úloh 
 

Z - třídění údajů 

 

Řešení úloh z praxe ve všech 

přírodovědných předmětech 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví  

Vyučovací předmět: Sportovní hry  

 

Charakteristika předmětu – 2. stupeň: 

 

Předmět sportovní hry se vyučuje jako samostatný předmět 

Vzdělávání je zaměřeno na: 

- 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 

 

Časová dotace:   

8. ročník: 1 hodina týdně 

 

Formy realizace:  

Vyučovací hodina: - činnosti ovlivňující zdraví 

   - činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 

   - činnosti podporující pohybové učení 

 

Místo realizace: - tělocvična  

- školní hřiště  

- lesopark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví  

Vyučovací předmět: Sportovní hry 

Ročník: 8 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

 Užívá gest a názvosloví florbalu 

s porozuměním 

 Chápe a dodržuje pravidla hry 

 Dodržuje zásady bezpečnosti 

 Užívá gesta a názvosloví her 

s porozuměním 

 Užívá vhodnou sportovní výzbroj a 

výstroj 

 Zvládá roli hráče v obraně, útoku i roli 

brankáře nebo kapitána 

Florbal – pravidla, nácvik herních 

kombinací 

Florbalový turnaj 

Vybíjená 

Odbíjená 

Turnaj v odbíjené 

Ringo 

Basketbal – dvojtakt, průpravná hra 

Turnaj v basketbalu 

Fotbal - zpracování míče, 

přihrávání, střelba 

Házená - technika chytání vysokých 

a nízkých míčů 

Nácvik herních kombinací 

Turnaj v házené 

Atletická a kondiční průprava 

Silová a rychlostní průprava 

 

VKZ - správná 

výživa 

 

OSV - psychohygiena 

 

EV – Vztah člověka 

k prostředí 

 

OSV – komunikace, 

kooperace 

Př - stavba lidského těla                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce  

Vyučovací předmět: Domácnost 

 

 

Charakteristika předmětu - 2. stupeň 

 

Hlavní cíle: 

 osvojit si pozitivní vztah k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce 

 vést k vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při pracovní činnosti a k 

vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledku 

 chápat práci a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k rozvíjení podnikatelského myšlení 

 osvojit si jednoduché pracovní postupy potřebné pro běžný život 

 osvojit si zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienu práce 
 

 

 

Formy realizace: 

 samostatná práce žáků 

 práce ve skupinách 

 průzkum 

 kreativní práce 

 

Místo realizace: cvičná kuchyňka. 

 

Časová dotace: 

Domácnost:  8. ročník: 1 hodina týdně 

 

 

Pomůcky: 

Vybavení kuchyně, drobné kuchyňské spotřebiče 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: 

 

Kompetence k učení: 

 vytvořit si pozitivní vztah k učení prostřednictvím zadávaných úkolů v rámci výuky 

 kriticky hodnotit výsledky své práce a diskutovat o nich 

 

Kompetence k řešení problémů 

 promýšlet pracovní postupy praktických cvičení 

 poznatky aplikovat v praxi 

 

Kompetence komunikativní 

 používat správné názvosloví 

 využívat informační zdroje k získávání nových poznatků 

 

Kompetence sociální a personální 

 pracovat v týmu 

 spolupracovat při řešení problémů 

 přispívat k diskusi a respektovat názory jiných 

 věcně argumentovat 

 

Kompetence občanské 

 respektovat pracovní pravidla 

 přivolat pomoc při zranění 

 vnímat základní ekologické souvislosti 

 chránit a oceňovat kulturní tradice a historické dědictví 

 

Kompetence pracovní 

 dodržovat bezpečnostní a hygienická pravidla při práci 

 používat bezpečně účinně nástroje, vybavení, materiály 

 dodržovat technologický postup a pravidla 

 myslet na ochranu svého zdraví a zdraví druhých 

 své znalosti využívat v běžné praxi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce  

Vyučovací předmět: Domácnost 

Ročník: 8 

Očekávané výstupy Vzdělávací obsah Průřezová témata Poznámky 

Mezipředmětové vztahy 

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché 

stolování  

ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení 

kuchyně  

ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý 

pokrm  

ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného 

stolování a společenského chování  

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu 

pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a 

bezpečnosti práce; poskytne první pomoc i při 

úrazu v kuchyni¨ 

 

ČSP-3-4-01p upraví stůl pro jednoduché 

stolování  

ČSP-5-4-01p uvede základní vybavení kuchyně  

ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý 

pokrm  

ČSP-5-4-03p dodržuje pravidla správného 

stolování a společenského chování při stolování  

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu 

pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a 

bezpečnosti práce; poskytne první pomoc i při 

úrazu v kuchyni - uplatňuje zásady správné 

výživy 

Vybavení kuchyně 

Pravidla správného stolování 

Jednoduchá úprava stolu, 

pravidla správného stolování 
Technika v kuchyni 

Výběr, nákup a skladování 

potravin 

Příprava pokrmů 

 
 

 

  
 

 

OSV – rozvoj dovedností 

potřebných pro komunikaci a 

spolupráci, kreativita 

 

MKV - multikulturalita 

Ch – složení potravin 

 

Z – kultura a stravování 

v různých zemích 

 

M – rozpočet pro přípravu 

pokrmů 

 

 

 

 

 

 


