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1 Identifikační údaje 
1.1 Název ŠVP 

NÁZEV ŠVP: Čtu, bádám, objevuji 

1.2 Údaje o škole 

NÁZEV ŠKOLY:  Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny

ADRESA ŠKOLY:   nám. Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny, 43546

JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY:  Mgr. Bc. Jana Kubičinová

KONTAKT:   e-mail: reditelna@zskaterina.cz, web: www.zskaterina.cz

IČ:  70882762

IZO:  116700866

RED-IZO:  600083659

KOORDINÁTOŘI TVORBY ŠVP:   116700866  

1.3 Zřizovatel 

NÁZEV ZŘIZOVATELE:   Město Hora Svaté Kateřiny

ADRESA ZŘIZOVATELE:   Dlouhá 261, 43546 Hora Svaté Kateřiny

KONTAKTY:   

476 113 157, podatelna@horasvatekateriny.cz, starosta@horasvatekateriny.cz, 

www.horasvatekateriny.cz 

1.4 Platnost dokumentu 
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2 Charakteristika školy 
2.1 Úplnost a velikost školy 

Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny je škola plně organizovaná, poskytuje 

vzdělání od 1. do 9. ročníku. Škola se řadí svým počtem žáků mezi malé školy.  

2.2 Umístění školy 

Škola je umístěna v centru města nebo obce.  

2.3 Charakteristika žáků 

Žáci obvykle docházejí z blízkého i vzdálenějšího okolí. Pro přepravu do školy nejčastěji cestují 

automobily rodičů, pěšky, školními autobusy. Školu navštěvuje 0 – 5 % žáků cizích státních 

příslušníků.  

Škola integruje žáky se sluchovým postižením.  

Dále integruje žáka s PAS a žáky s různými poruchami učení či chování.  

2.4 Podmínky školy 

Uspořádání školy je úplná škola. Škola má k dispozici školní družinu nebo školní klub. Žáci mají k 

dispozici zařízení školního stravování. Stravovací zařízení se nachází v blízkosti školy (do 200 m).

Vyučování probíhá v následujících jazycích a jazykových kombinacích: český.

Počet školních budov je 2 - 5 neprovázaných, ve venkovním areálu se nachází zahrada/park. 

Bezbarierový přístup není zajištěn. Pro trávení volného času je k dispozici zahrada, bufet, 

studovna, knihovna. Žákům jsou k dispozici šatny.

Škola disponuje následujícími odbornými učebnami: ICT, praktické vyučování, tělocvična. Dále 

škola poskytuje žákům možnost pro připojení k internetu využít 15 pracovních stanic, bezdrátové 

připojení v celé škole.

Učitelé mají k dispozici následující odborné kabinety: biologie, praktické vyučování, tělesná 

výchova, výtvarná výchova.

Škola v následujících oblastech úzce spolupracuje s externími specialisty.

literatura a umění: Škola spolupracuje s litvínovskou knihovnou, kterou žáci navštěvují při různých 

příležitostech. Škola je zapojena do projektu PŠÚ, který akcentuje čtenářskou gramotnost. Jako 
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součást projektu pravidelně školu navštěvují odborníci na toto téma.

věda a výzkum: Škola je zapojena do projektu Flying teacher, v rámci kterého si mohou vyzkoušet 

chemické pokusy a práci v laboratoři pod vedením odborníka. Také se konají technicky a na chemii 

zaměřené projektové dny.

zdravověda: Škola organizuje projektové dny ve spolupráci se záchrannou službou, žáci jsou tak 

proškoleni v poskytování první pomoci. 

2.5 Vlastní hodnocení školy 
2.5.1 Oblasti autoevaluace 

Škola věnuje náležitou pozornost procesu vnitřního hodnocení školy s ohledem na zefektivnění a 

zkvalitnění vzdělávání a výchovy 

Hlavním cílem  je zhodnocení stavu – tj. zjištění, jak funguje školní vzdělávací program, jaké je 

prostředí školy. Tyto informace jsou zpětnou vazbou, pomocí které se vyvozují kroky vedoucí ke 

zkvalitnění procesu výchovy a vzdělávání a atmosféry uvnitř školy. 

Oblasti autoevaluace 

–  materiální, technické, ekonomické, hygienické a další podmínky ke vzdělávání, průběh 

vzdělávání, školní klima a vzájemné vztahy s rodiči a místní komunitou, výsledky vzdělávání, řízení 

školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, soulad 

realizovaného školního vzdělávacího programu s rámcovým programem pro základní vzdělávání. 

2.5.2 Cíle a kritéria autoevaluace 

Podmínky ke vzdělání:

obsah a průběh vzdělávání - mimovýukové aktivity (ankety pro rodiče),

obsah a průběh vzdělávání - plánování výuky,

obsah a průběh vzdělávání - podpůrné výukové materiály,

obsah a průběh vzdělávání - realizace výuky (interakce učitele a žáků/dětí, strategie učení cizímu 

jazyku, rozvoj kompetencí k učení),

obsah a průběh vzdělávání - školní vzdělávací program,

podmínky ke vzdělávání bezpečnostní a hygienické,

podmínky ke vzdělávání demografické (motivace žáků/dětí, postoje žáků/dětí ke škole),

podmínky ke vzdělávání ekonomické,

podmínky ke vzdělávání materiální,

podmínky ke vzdělávání personální,
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podpora školy žákům, spolupráce s rodiči apod. - klima školy (interakce učitele a žáků klima učitel. 

sboru),

podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - spolupráce s odbornými institucemi a 

zřizovatelem,

podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - spolupráce s rodiči (ankety pro rodiče),

podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - systém podpory žákům/dětem,

podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - zohlednění individuálních potřeb 

žáků/dětí,

úroveň výsledků práce školy - kvalitativní analýza,

úroveň výsledků práce školy - kvantitativní analýza,

vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - organizační 

řízení školy,

vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - partnerství 

školy a externí vztahy,

vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - pedagogické 

řízení školy,

vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - strategické 

řízení,

výsledky vzdělávání žáků/dětí - hodnocení výuky (interakce učitele a žáků/dětí),

výsledky vzdělávání žáků/dětí - postoje (postoje žáků ke škole),

výsledky vzdělávání žáků/dětí - úspěšnost absolventů,

výsledky vzdělávání žáků/dětí - znalosti a dovednosti  

2.5.3 Nástroje autoevaluace 

analýza školní dokumentace, anketa pro rodiče, anketa pro učitele, anketa pro žáky/děti, 

hospitace vedením (ředitel, zástupce ředitele, zástupce předmětové komise apod.), vzájemné 

hospitace pedagogů, zjišťování a vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků/dětí, zpětná vazba 

absolventů, zpětná vazba externích subjektů   

2.5.4 Časové rozvržení autoevaluačních činností 

Autoevaluační činnosti jsou prováděny pravidelně častěji než pololetí.   

2.6 Spolupráce s dalšími institucemi 

Škola spolupracuje s institucemi:

místní a regionální instituce: Škola dlouhodobě a pravidelně spolupracuje s řadou subjektů a 

partnerů. Škola využívá poradenských služeb při práci s žáky s nejrůznějšími poruchami učení a 
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chování a s žáky s podpůrnými opatřeními. Taktéž významnou součástí pro další vzdělávání a 

kariérové poradenství je významná spolupráce s ÚP Most. Důležitým partnerem je též Policie ČR a 

Městská policie Litvínov, která škole pomáhá v oblasti prevence rizikového chování, v oblasti 

dopravní výchovy a výjimečně také při řešení různých deliktů a dále hasiči včetně těch 

dobrovolných a záchranáři. Ke stálým spolupracovníkům školy patří i vedení a zaměstnanci 

zdejšího dětského domova. Vzhledem k tomu, že dětský domov patří stejně jako škola ke 

každodennímu životu obce, je spolupráce velmi důležitá. Žáci se zapojují do různých akcí mimo 

školu (soutěže, olympiády, sportovní soutěže a sportovní utkání) organizovaných SVČ Most.

neziskové organizace: V posledních letech se daří spolupráce s místní organizací TJ Sokol Hora 

Svaté Kateřiny.

obec/město: Nejdůležitější pro chod a provoz školy je spolupráce se zřizovatelem školy a s 

vedením okolních obcí, které se podílí na finančním zajištění chodu školy a při pořádání školních 

aktivit. 

sdružení rodičů a přátel školy: Ve škole je zřízen Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Hora 

Svaté Kateřiny. Valná hromada se koná zpravidla jednou ročně při zahájení školní roku. 

školská rada: Při našem zařízení pracuje Školská rada v devíti členném složení, schází se pravidelně 

3x ročně k projednání Výroční zprávy o činnosti školy. Schvaluje také Školní řád a Školní vzdělávací 

program a seznamuje se s akcemi na aktuální školní rok. Zákonní zástupci mají možnost přes 

Školskou radu řešit problémy, což se daří.

školské poradenské zařízení: V oblasti vzdělávání škola úzce spolupracuje s Pedagogicko-

psychologickou poradnou v Litvínově (paní Smeková) a Speciální pedagogickým centrum Most a 

Teplice.  

2.7 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími 

sociálními partnery 

Společné akce žáků a rodičů: akademie, konzultace dětí a rodičů s učiteli u daného předmětu, 

mimoškolní akce (výlety, exkurze), ostatní slavnosti, projektové dny, třídní schůzky, vánoční 

slavnost.

Pravidelné školní akce: akademie, divadlo, jarmark, ples, sezónní besídky.  

2.8 Charakteristika pedagogického sboru 

Na škole působí okolo 18 pedagogů, včetně ředitele školy a jeho zástupce. Kvalifikovanost 

učitelského sboru se pohybuje v oblasti 71 – 100 %. Jsou v něm jak mladí učitelé, tak zkušení 

pedagogové. Počet pedagogů na škole, po přepočtu na plný pracovní úvazek, je přibližně 16,07.  
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2.9 Dlouhodobé projekty 

Škola je zapojena do projektu PŠÚ  (Pomáháme školám k úspěchu)  financovaného Kellner Family 

Foundation. Projekt se jmenuje Pomáháme školám k úspěchu a jeho podpora spočívá 

v motivačním příspěvku pro pedagogy, aby se vzdělávali v nových metodách a dále 

v jednorázovém příspěvku na pořízení literatury pro děti v hodnotě 10 000 Kč ročně. Škola je tak 

součástí sítě 8 škol z Ústeckého kraje (naše partnerské školy jsou např. z Mostu, Teplic, 

Chomutova, Terezína, Lenešic či Petrohradu). Se zapojenými učiteli a řediteli se pravidelně 

setkáváme jak fyzicky, tak online. Setkání mají formu přednášek, praktických workshopů, ale také 

formu návštěv přímo v hodinách jiných pedagogů.  Projekt se zaměřuje na sdílení dobré praxe, a 

to nejen mezi školami a oborovými kolegy, ale také mezi jednotlivými učiteli naší školy. 

Podporováno je tak zavádění nových metod RWCT (metody kritického myšlení), hodnotou je 

vytvoření bezpečného prostředí, ve kterém žák může sdílet své názory bez ostychu z posměchu, 

další hodnotou je výchova ke čtenářství a porozumění textu a výchova k badatelství. Další 

hodnotou je tandemová výuka a vzájemné hospitace, tzv. „otevřené hodiny“. 

Škola je zapojena do projektu  Ovoce do škol  a  Mléko do škol,  žákům se tak dostává přísunu 

tuzemského i cizokrajného ovoce a mléčných výrobků. 

Šablony – Zvyšujeme kvalitu výuky III  je spolufinancován Evropskou unií a je zaměřen na zlepšení 

a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových kompetencích. Škola se zapojuje i do 

následných projektů -  Operační program J. A. Komenského. .  

2.10 Mezinárodní spolupráce 

Obvyklý počet studijních výjezdů ve školním roce je 1. Škola na mezinárodní úrovni spolupracuje: 

partnerské školy: Škola se bude i nadále pokoušet o navázání přeshraniční spolupráce, jelikož 

poloha obce blízko hranic k tomu přímo vybízí.

společné projekty se zahraničním subjektem: Škola pravidelně žádá o výměnný program Erasmus 

+.

sportovní pobyt: Zahraniční ozdravný pobyt např. v Chorvatsku. 
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3 Charakteristika ŠVP 
3.1 Zaměření školy 

Zaměření školy:

všeobecné  

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné 

způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a 
řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se 
dalšímu studiu a celoživotnímu učení

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich 
pochopení, propojení a systematizace je efektivně 
využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a 
praktickém životě

• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a 
symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do 
širších celků poznatky z různých vzdělávacích 
oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější 
pohled na matematické, přírodní, společenské a 
kulturní jevy

• samostatně pozoruje a experimentuje, získané 
výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z 
nich závěry pro využití v budoucnosti

• poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k 
učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či 
problémy bránící učení, naplánuje si, jakým 
způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky 
zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich

Kompetence k řešení problémů • vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i 
mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o 
nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a 
naplánuje způsob řešení problémů a využívá k 
tomu vlastního úsudku a zkušeností

• vyhledá informace vhodné k řešení problému, 
nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, 
využívá získané vědomosti a dovednosti k 
objevování různých variant řešení, nenechá se 
odradit případným nezdarem a vytrvale hledá 
konečné řešení problému

• samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby 
řešení; užívá při řešení problémů logické, 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Informace
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Výchovné a vzdělávací strategie
matematické a empirické postupy

• ověřuje prakticky správnost řešení problémů a 
osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných 
nebo nových problémových situací, sleduje vlastní 
pokrok při zdolávání problémů

• kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen 
je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá 
rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí

Kompetence komunikativní • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v 
logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a 
kultivovaně v písemném i ústním projevu

• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, 
vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do 
diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

• rozumí různým typům textů a záznamů, 
obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků 
a jiných informačních a komunikačních prostředků, 
přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá 
ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do 
společenského dění

• využívá informační a komunikační prostředky a 
technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s 
okolním světem

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

Kompetence sociální a personální • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně 
s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na 
základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní 
činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, 
na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s 
druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých 
mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne 
pomoc nebo o ni požádá

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé 
třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s 
druhými při řešení daného úkolu, oceňuje 
zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a 
čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a 
dělají

• vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která 
podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; 
ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby 
dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty

Kompetence občanské • respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich 
vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací 
ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, 
uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému 
i psychickému násilí



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Čtu, bádám, objevuji 

13

Výchovné a vzdělávací strategie
• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a 

společenské normy, je si vědom svých práv a 
povinností ve škole i mimo školu

• rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, 
poskytne dle svých možností účinnou pomoc a 
chová se zodpovědně v krizových situacích i v 
situacích ohrožujících život a zdraví člověka

• respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i 
historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k 
uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, 
aktivně se zapojuje do kulturního dění a 
sportovních aktivit

• chápe základní ekologické souvislosti a 
environmentální problémy, respektuje požadavky 
na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu 
podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného 
rozvoje společnosti

Kompetence pracovní • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a 
vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní 
povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné 
nebo nové pracovní podmínky

• přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z 
hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a 
společenského významu, ale i z hlediska ochrany 
svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního 
prostředí i ochrany kulturních a společenských 
hodnot

• využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých 
vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i 
své přípravy na budoucnost, činí podložená 
rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním 
zaměření

• orientuje se v základních aktivitách potřebných k 
uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho 
realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, 
rozvíjí své podnikatelské myšlení

Kompetence digitální ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a 
služby; využívá je při učení i při zapojení do života školy 
a do společnosti; samostatně rozhoduje, které 
technologie pro jakou činnost či řešený problém použít 
získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí 
data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, 
způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní 
situaci a účelu vytváří a upravuje digitální obsah, 
kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci 
digitálních prostředků využívá digitální technologie, aby 
si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 
zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a 
zkvalitnil výsledky své práce chápe význam digitálních 
technologií pro lidskou společnost, seznamuje se s 
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Výchovné a vzdělávací strategie
novými technologiemi, kriticky hodnotí jejich přínosy a 
reflektuje rizika jejich využívání předchází situacím 
ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, situacím s 
negativním dopadem na jeho tělesné a duševní zdraví i 
zdraví ostatních; při spolupráci, komunikaci a sdílení 
informací v digitálním prostředí jedná eticky

   

3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory: 

Před zahájením poskytování podpůrných opatření vyššího 2.-5.stupně zpracuje škola plán 

pedagogické    podpory    (PLPP)    žáka.     Tento     PLPP  zahrnuje     popis     obtíží     žáka, 

speciální vzdělávací potřeby žáka, potřebná opatření a stanovení cílů podpory a způsobu 

vyhodnocování naplňování plánu.  PLPP vytváří třídní učitel žáka , který podporu potřebuje ve 

spolupráci s ostatními vyučujícími a zejména pak s výchovným poradcem, který je zodpovědnou 

osobou mající za úkol kontrolovat správnost zvolených postupů a opatření a taktéž obsahovou 

stránku a naplňování PLPP. V případě potřeby je ke konzultaci přizváno i školní poradenské 

pracoviště.  PLPP má písemnou podobu , aby bylo možné tento dokument opatřit podpisy 

vyučujících a též zákonných zástupců, kteří jsou přizváni a s PLPP seznámeni.  S PLPP seznámí  

škola také žáka a všechny vyučující žáka a další pedagogické pracovníky podílející se na provádění 

tohoto plánu. Škola průběžně PLPP aktualizuje v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích 

potřeb žáka. Poskytování podpůrných  opatření  prvního  stupně škola průběžně  vyhodnocuje  a 

to nejdříve po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření poskytovaných na základě 

PLPP škola vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. K vyhodnocení 

je vždy přizván zákonný zástupce žáka. Nejsou-li cíle PLPP naplňovány, doporučí škola zákonnému 

zástupci žáka využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení. Do doby zahájení 

poskytování podpůrných opatření 2. až 5. stupně na základě doporučení školského poradenského 

zařízení poskytuje škola podpůrná opatření ze stávajícího PLPP. 

V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro žáky s LMP od 

třetího stupně podpory, bude pro tvorbu IVP využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů. Minimální doporučená úroveň, která je stanovena v RVP ZV, bude na 

základě Doporučení školského poradenského zařízení rozpracována pro konkrétní ročník v IVP 

žáka s přiznaným podpůrným opatřením. 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu: 
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Individuální vzdělávací plán (IVP) zpracovává škola, vyžadují-li to speciální vzdělávací potřeby žáka 

a je-li tak doporučeno školním poradenským zařízením. Při sestavování IVP vycházíme z obsahu 

IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. IVP je zpracován bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však do 1 měsíce ode dne, kdy škola obdržela doporučení a žádost zletilého žáka nebo 

zákonného zástupce žáka. IVP může být doplňován a upravován v průběhu celého školního roku 

podle potřeb žáka. V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) 

pro žáky s LMP od třetího stupně podpory, bude pro tvorbu IVP využívána minimální doporučená 

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

Procesní postup při tvorbě IVP je téměř identický s tvorbou PLPP. Shledá-li škola, že podpůrná 

opatření nejsou dostačující nebo nevedou k naplňování vzdělávacích možností a potřeb žáka, 

bezodkladně doporučí zákonnému zástupci žáka využití poradenské pomoci školského 

poradenského zařízení. Obdobně škola postupuje i v případě, shledá-li, že poskytovaná podpůrná 

opatření již nejsou potřebná.

Pravidla pro zapojení dalších subjektů: 

V oblasti vzdělávání žáků se SVP se škola obrací na odborníky z pedagogicko-psychologické 

poradny (PPP). Úzce a intenzivně spolupracujeme s PPP Most - pobočka Litvínov, PPP Teplice a 

Chomutov, se SVP Dyáda Most, se SPC Teplice či Chomutov a s OSPOD Litvínov. Konzultace s 

těmito zařízeními provádí škola podle potřeby.

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

Jelikož se škole nepodařilo zajistit jak po finanční tak i personální stránce školního psychologa, 

jsme odkázáni pouze na školská poradenská zařízení. Škole prozatím chybí také speciální pedagog, 

který by byl pověřen provádět pedagogické intervence. 

Ve škole nyní působí výchovný poradce a metodik prevence, kteří spolu úzce spolupracují a jsou 

osobami pověřenými jednat a spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními.

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami

v oblasti organizace výuky: 

- střídání forem a činností během výuky - u mladších žáků využívání skupinové výuky - postupný 

přechod k systému kooperativní výuky - v případě doporučení může být pro žáka vložena do 

vyučovací hodiny krátká přestávka

v oblasti metod výuky:  
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- respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků - metody a formy práce, které umožní 

častější kontrolu a poskytování zpětné vazby žákovi - důraz na logickou provázanost a 

smysluplnost vzdělávacího obsahu - respektování pracovního tempa žáků a poskytování 

dostatečného času k zvládnutí úkolů 

Přehled předmětů speciálně pedagogické péče: 

rozvoj grafomotorických dovedností, logopedická péče, řečová výchova, rozumění mluvené i 

psané řeči a její produkci, rozvíjení sluchového vnímání, rozvoj zbytkového sluchového a 

zrakového vnímání, prostorová orientace, rozvoj vizuálně percepčních dovedností  

3.4 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně 

nadaných 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory: 

Na vyhledávání mimořádně nadaného žáka včetně jeho vzdělávacích potřeb se podílejí všichni 

vyučující či vyučující předmětů u nichž se nadání žáka projevuje. Poté spolu s výchovným 

poradcem a též ve spolupráci s rodiči je kontaktováno školské poradenské zařízení, které má za 

úkol se vyjádřit zejména ke specifikům žákovy osobnosti, která mohou mít vliv na průběh jeho 

vzdělávání. 

Na doporučení tohoto školského poradenského zařízení třídní učitel ve spolupráci s ostatními 

vyučujícími a výchovným poradcem připraví žákovy PLPP či se vzdělávání mimořádně nadaného 

žáka může uskutečňovat podle individuálního vzdělávacího plánu, který vychází ze školního 

vzdělávacího programu, doporučí-li ho i ŠPZ. Procesní postup při tvorbě PLPP a IVP mimořádně 

nadaného žáka je identický jako v případě žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Je v 

písemné podobě, průběžně je vyhodnocován a doplňován. 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu: 

Na doporučení tohoto školského poradenského zařízení třídní učitel ve spolupráci s ostatními 

vyučujícími a výchovným poradcem připraví žákovy PLPP či se vzdělávání mimořádně nadaného 

žáka může uskutečňovat podle individuálního vzdělávacího plánu, který vychází ze školního 

vzdělávacího programu, doporučí-li ho i ŠPZ. Procesní postup při tvorbě PLPP a IVP mimořádně 

nadaného žáka je identický jako v případě žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Je v 

písemné podobě, průběžně je vyhodnocován a doplňován.

Pravidla pro zapojení dalších subjektů:  
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V případě nalezení mimořádně nadaného žáka škola doporučuje zákonnému zástupci vyšetření 

žáka v pedagogicko-psychologické poradně (PPP). Spolupracujeme s PPP Most - pobočka Litvínov 

(popř. i jiné PPP) a s SPC (Chomutov, Teplice). Pracovníci těchto institucí poskytují konzultace 

podle potřeby. Péče o nadané a mimořádně nadané žáky je koordinována výchovným poradcem.

Zodpovědné osoby a jejich role:  

Za průběh vzdělávání mimořádně nadaných žáků má zodpovědnost výchovný poradce, který je 

pověřen spoluprací se školským poradenským zařízením.

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a 

mimořádně nadaných žáků:  

předčasný nástup dítěte ke školní docházce: Dítě vhodné k předčasnému zaškolení vytipují ped. 

pracovníci MŠ, doporučí jej PPP.

účast žáka na výuce jednoho nebo více vyučovacích předmětů ve vyšších ročnících školy nebo v 

jiné škole: Při identifikaci mimořádně nadaného žáka, je možné organizačně zajistit pravidelnou 

návštěvu vyššího ročníku školy v návaznosti na jeho dosaženou úroveň. 

obohacování vzdělávacího obsahu: Žákům nadaným je vzdělávací obsah zpestřován a doplňován. 

zadávání specifických úkolů, projektů: Žákům s mimořádným nadáním jsou zadávány rozšiřující 

úkoly a projekty.

příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol: Žáci nadaní jsou 

připravováni na soutěže a olympiády.  

3.5 Začlenění průřezových témat 

Průřezové 
téma/Tematický 
okruh

1. 
ročník

2. 
ročník

3. 
ročník

4. 
ročník

5. 
ročník

6. 
ročník

7. 
ročník

8. 
ročník

9. 
ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností 
poznávání

ČjL ČjL   Orv , Nj 
, AJ 

 

Sebepoznání a 
sebepojetí

 ČjL AJ Orv , Nj  

Seberegulace a 
sebeorganizace

 ČjL  AJ Orv AJ 

Psychohygiena Tv Tv Tv Tv Tv Tv Orv , Tv 
, AJ 

Tv Tv , AJ 
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Průřezové 
téma/Tematický 
okruh

1. 
ročník

2. 
ročník

3. 
ročník

4. 
ročník

5. 
ročník

6. 
ročník

7. 
ročník

8. 
ročník

9. 
ročník

Kreativita Hv Hv Hv Hv Hv Vv , ČjL Vv , ČjL 
, AJ 

Vv , ČjL Vv , ČjL 

Poznávání lidí ČjL ČjL  Orv , Nj AJ 

Mezilidské vztahy ČjL  ČjL AJ Orv AJ 

Komunikace ČjL , AJ ČjL , AJ AJ AJ Inf , AJ Hv , ČjL Orv , 
ČjL , AJ 

ČjL , AJ ČjL , AJ 

Kooperace a 
kompetice

AJ ČjL , AJ AJ AJ Tv , AJ Orv , Př 
, ČjL 

Orv , Př 
, ČjL , AJ 

Ch , Orv 
, ČjL , AJ 

Ch , Orv 
, ČjL , AJ 

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti

ČjL   Orv Ch , AJ Ch , AJ 

Hodnoty, postoje, 
praktická etika

Prv   D Orv D , Ze , 
AJ 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost 
a škola

Prv  Orv , AJ  

Občan, občanská 
společnost a stát

 Prv Vl D  D , Orv 

Formy participace 
občanů v politickém 
životě

 Vl Vl D  D , Orv 

Principy demokracie 
jako formy vlády a 
způsobu rozhodování

  Vl D , Ze Ze D , Orv , 
Ze 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás 
zajímá

ČjL   D , Nj Ze , Nj , 
AJ 

Orv , Nj 

Objevujeme Evropu a 
svět

 AJ AJ Nj , AJ Ze , Nj , 
AJ 

Orv , Nj 

Jsme Evropané  Vl Vl D Ze , AJ Orv 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference  AJ AJ Orv Ze Ze , AJ Ze , Nj 

Lidské vztahy Prv Prv  Orv AJ 

Etnický původ   Vl Orv Ze Ze Ze 

Multikulturalita  AJ ČjL , AJ AJ Orv , AJ Ze , AJ Ze , Nj Hv , Ze 

Princip sociálního 
smíru a solidarity

 Vl Vl Orv  AJ 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy  Přv Přv Př Př Př 

Základní podmínky 
života

 Přv Přv Př Př Př 
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Průřezové 
téma/Tematický 
okruh

1. 
ročník

2. 
ročník

3. 
ročník

4. 
ročník

5. 
ročník

6. 
ročník

7. 
ročník

8. 
ročník

9. 
ročník

Lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí

Prv  Př Př F , Nj Př , Nj , 
AJ 

Vztah člověka k 
prostředí

 Přv Přv D , Př , 
AJ 

Př Ch , Nj , 
AJ 

F , Ch , 
Př 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení

 ČjL   ČjL 

Interpretace vztahu 
mediálních sdělení a 
reality

  ČjL  ČjL 

Stavba mediálních 
sdělení

 Inf Inf  ČjL 

Vnímání autora 
mediálních sdělení

 Prv   ČjL 

Fungování a vliv 
médií ve společnosti

 Inf Inf Orv AJ ČjL 

Tvorba mediálního 
sdělení

  Inf , ČjL Nj ČjL 

Práce v realizačním 
týmu

  ČjL Vv Vv Vv Vv 

    

3.5.1.1 Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat: 

Zkratka Název předmětu
AJ Anglický jazyk
Ch Chemie
ČjL Český jazyk a literatura
D Dějepis
F Fyzika

Hv Hudební výchova
Inf Informatika 
Nj Německý jazyk 

Orv Občanská a rodinná výchova
Př Přírodopis 

Prv Prvouka 
Přv Přírodověda 
Tv Tělesná výchova
Vl Vlastivěda 
Vv Výtvarná výchova 
Ze Zeměpis
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4 Učební plán 
4.1 Celkové dotace - přehled 

1. stupeň 2. stupeňVzdělávací oblast Předmět
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník

Dotace 
1. stupeň 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Dotace 
2. stupeň

Český jazyk a 
literatura

7+1 7+1 7+2 6+1 6+1 33+6 4 4 4 3+1 15+1

Německý jazyk    2 2 2 6

Jazyk a jazyková 
komunikace

Anglický jazyk 0+1 0+1 3+1 3 3+1 9+4 3+1 3 3 3 12+1
Matematika a její 
aplikace

Matematika 4 4+1 4+1 4 4 20+2 4 4 3+1 4 15+1

Informatika Informatika  0+1 1 1 2+1 1 1 1+1 1+1 4+2

Prvouka 2 2 2  6   

Přírodověda  2 1+1 3+1   

Člověk a jeho svět

Vlastivěda  1+1 1+1 2+2   

Dějepis    2 2 1+1 1+1 6+2Člověk a 
společnost Občanská a 

rodinná výchova
   1+1 1+1 1+1 1 4+3

Fyzika    2 1 2 1 6

Chemie     1+1 1+1 2+2

Přírodopis    2 2 1+1 1+1 6+2

Člověk a příroda

Zeměpis    2 2 1+1 1+1 6+2

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4Umění a kultura
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7 2 1+1 1 1 5+1
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Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 
1. stupeň

2. stupeň Dotace 
2. stupeň1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 3 3 2 2 10
Člověk a svět 
práce

Pracovní výchova 1 1 1 1 1 5 1 1 1 0+1 3+1

Celkem hodin 20 21 26 25 26 102+16 30 30 32 30 104+18
   

4.1.1 Poznámky k učebnímu plánu 

Matematika 
• využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech – odhady, měření a porovnávání velikostí a vzdáleností, orientace
• rozvíjení paměti žáků prostřednictvím numerických výpočtů
• rozvíjení logického myšlení a řešení matematických problémů
• rozvíjení abstraktního myšlení a využívání základních matematických pojmů a vztahů
• vnímání složitosti reálného světa a jeho porozumění
• provádění rozboru problému a plánu řešení, odhadování výsledků, volbě správného postupu k vyřešení problému a vyhodnocování správnosti výsledku 
vzhledem k podmínkám úlohy nebo problému
• přesné a stručné vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky
• rozvíjení spolupráce při řešení problémových úloh vyjadřujících situace z běžného života a využití v praxi a skutečnost, že k výsledku lze dospět různými 
způsoby
• rozvíjení soustavné sebekontroly, vytrvalosti a přesnosti
• orientace v problematice peněz a cen k odpovědnému spravování osobního rozpočt 
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5 Učební osnovy 
5.1 Český jazyk a literatura 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

8 8 9 7 7 4 4 4 4 55
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Český jazyk a literatura
Oblast Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících 1. i 2. stupně. Jeho obsahem je 

naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura stanovených Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a související očekávané výstupy průřezových témat. Český 
jazyk a literatura má mezi vyučovacími předměty stěžejní postavení. Dovednosti, které si v jeho rámci žáci 
osvojují, jsou důležité nejen pro vzdělávání v rámci oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ale umožňují 
získávání poznatků ve všech dalších oborech. Důraz je kladen na rozvoj komunikačních dovedností, tomu je 
podřízena i výuka gramatiky.  Na 1. stupni je cílem vytvořit žákům vzdělávací nástroje – čtení a psaní. 
Přitom klademe důraz na čtení s porozuměním. Žáci, kteří nastupují do školy, se již dokáží česky 
dorozumět. Snažíme se proto tuto jejich dovednost dále rozvíjet, obohacovat jejich slovní zásobu a 
seznamovat je se spisovnou podobou českého jazyka. Na 2. stupni je vzdělávání ve vyučovacím předmětu 
český jazyk a literatura  zaměřeno na rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu žáků. Podporuje 
jejich vyjádření reakcí a pocitů a pochopení role mluvčího v různých komunikačních situacích. Žáci jsou 
vedeni k porozumění různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů, k poznání záměru autora, 
hlavní myšlenky díla. Výuka literatury směřuje k vnímání literatury jako specifického zdroje poznání a 
prožitků. Při své práci žáci využívají různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, katalogy, bibliografie, 
internet) pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu vzdělávání a sebevzdělávání.

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 

Výuka probíhá v kmenových třídách nebo v odborných učebnách. Nejčastější formou výuky je vyučovací 
hodina. Součástí výuky je využívání audiovizuální techniky, spolupráce s místní veřejnou knihovnou, 
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Název předmětu Český jazyk a literatura
důležité pro jeho realizaci) návštěvy divadelních představení, výstav a dalších kulturních akcí.
Integrace předmětů • Český jazyk a literatura

Kompetence k učení:
- zvládá využívat způsoby, metody učení  
- rozumí čtenému, ústnímu a písemnému projevu  
- pracuje s informacemi  
- pracuje ve skupinách  
- pracuje s chybou  
- aktivně se účastní výchovně vzdělávacího procesu.  
- uvědomuje si smysl a význam mateřského jazyka, jeho jazykových a stylových útvarů a také umělecké     
 literatury  
- osvojí si v maximální možné míře dovednost užívat vhodné jazykové prostředky  
- zdokonalí se ve vyjadřování psanou a mluvenou formou  
- upevňuje si znalost jazykového systému, rozumí jazykovým pojmům  
- rozšiřuje znalosti z oblasti literární vědy a estetiky, rozumí pojmům z těchto oblastí a umí je správně 
používat  
- rozvíjí dovednost vlastního reálného hodnocení, učí se zaujímat postoj ke svému výkonu 
Kompetence k řešení problémů:
- upevňuje si dovednost vyhledat potřebné informace pro řešení úkolů, zvládá orientaci v jazykových, 
literárních příručkách a     informačních zdrojích  
- zdokonaluje své rozhodovací schopnosti při řešení problémových úloh vztahujících se k jazyku i k 
literatuře  
- zdokonaluje se v schopnosti vyjádřit svůj názor a obhájit své řešení, v případě chybného řešení se učí 
popsat důvody svého     rozhodnutí  
- učí se volit správné jazykové prostředky pro vlastní interpretaci a následné plnění zadání  
- zdokonaluje se ve schopnosti rozumět čtenému textu a ústnímu sdělení 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence komunikativní:
- přiměřeně svému věku formuluje a vyjadřuje v logickém sledu své myšlenky a názory  
- vyjadřuje se výstižně a kultivovaně v mluveném i psaném projevu 
- v rámci aktivního učení se zapojuje do rozhovorů  
- diskutuje, argumentuje, obhajuje, navrhuje, prezentuje svou práci zejména v samostatných i týmových 
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Název předmětu Český jazyk a literatura
projevech ústních i písemných, při jazykovém, slohovém i literárním poznávání, při speciálních mluvních 
cvičeních,  
- tvorbě vlastních odborných i literárních prací, při besedách o knihách, při divadelních představeních, 
filmech i výstavách, při veřejných vystoupeních ve škole i mimo ni  
- využívá při své práci širší informační systém  
– internet a veřejná media  
- zvládá komunikaci s odlišnými skupinami lidí 
- pomocí komunikace řeší obtížné a ohrožující situace 
  
Kompetence sociální a personální:
- spolupracuje ve skupině, přijímá svou roli, přispívá k dobrému výsledku práce skupiny, je aktivní a plní 
svěřené úkoly  
- zdokonaluje se ve schopnosti kooperovat při práci ve skupině, učí se argumentovat a neagresivně 
prosazovat svůj názor  
- učí se toleranci vůči názoru druhých, respektu a toleranci k ostatním  
- zdokonaluje se v hodnocení vlastní práce, neúspěch se učí využívat jako informaci pro nápravu 
Kompetence občanské:
- respektuje názory druhých  
- má možnost účastnit se školních i mimoškolních veřejných vystoupení a soutěží  
- uvědomuje si specifika českého národního prostředí i jiných kultur  
- pracuje s texty, které přispívají k rozvoji národní hrdosti a uvědomění si historického významu českého 
národa a českého prostředí  
- vytváří si vztah k literatuře a k čtenářství obecně, snaží se vytvářet vztah k literatuře jako životní hodnotě 
Kompetence pracovní:
- využívá znalosti a dovednosti získané v oboru Český jazyk a literatura k vlastnímu rozvoji  
- dodržuje hygienické normy při čtení, psaní a učení vůbec  
- uvědomuje si význam dobrých jazykových znalostí, užívá správně jazyk v psané i mluvené podobě  
- chápe význam schopnosti porozumět literárnímu textu a jeho kreativním aplikacím
Kompetence digitální:
- Interpretujeme s žáky informace za pomoci argumentů 
- Vedeme žáky k týmové práci při řešení problémů 
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Název předmětu Český jazyk a literatura
- Informační systémy školy využíváme s žáky, poukazujeme na výhody jejich používání 
- Klademe důraz na prevenci rizikového chování v kyberprostoru

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni individuálně známkou.
   

Český jazyk a literatura 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené 
se psaním

ČJ-1-1 si osvojuje základní hygienické návyky spojené se 
psaním

Sezení, držení tužky, umístění sešitu a jeho sklon
Hygiena zraku

ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně 
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný 
projev

ČJ-1-2 píše správné tvary písmen a číslic ve větší 
velikosti a liniatuře, správně spojuje písmena a slabiky, 
kontroluje vlastní písemný projev

Přípravné cviky pro uvolňování ruky při psaní
Kresebné cviky velkých tvarů
Čáry, oblouky, zátrhy, ovály, kličky, vlnovky
Dodržování kvalitativních znaků písma
Písmena, slabiky, slova

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

ČJ-1-3 píše jednotlivé prvky písmen a číslic, orientuje se 
v liniatuře, píše a spojuje písmena, slabiky a slova, 
používá správně interpunkční znaménka

Převádění slov a vět z podoby mluvené do podoby 
psané
Opis, přepis, diktát, autodiktát
Psaní velkých písmen na počátku věty a ve vlastních 
jménech

ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu 
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké 
samohlásky

ČJ-1-4 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení 
slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky

Přípravná sluchová a zraková cvičení
Správné čtení písmen a slabik
Věta, slovo, slabika, hláska (písmeno)
Živá abeceda, Slabikář, čítanky a časopisy pro malé 
čtenáře
Uvědomělé čtení snadných slov a krátkých vět se 
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Český jazyk a literatura 1. ročník

zřetelnou spisovnou výslovností
ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným 
pokynům přiměřené složitosti

ČJ-1-5 porozumí písemným nebo mluveným pokynům 
přiměřené složitosti

Srozumitelné vyjadřování

ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje svou 
nesprávnou nebo nedbalou výslovnost

ČJ-1-6 vyslovuje pečlivě, opravuje svou nesprávnou 
nebo nedbalou výslovnost, volí vhodné tempo řeči a v 
krátkých mluvených projevech správně dýchá

Srozumitelné vyjadřování

ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký 
mluvený projev

ČJ-1-7 tvoří srozumitelný krátký mluvený projev, vyjádří 
vlastní zkušenost

Volná reprodukce textu či dramatizace pohádky, 
povídky nebo básně
Prosba, poděkování, omluva, blahopřání

ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti 
a vypráví podle nich jednoduchý příběh

ČJ-1-8 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a 
vypráví podle nich jednoduchý příběh

Ilustrace literárních děl
Reprodukce textu

ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném 
frázování a tempu literární texty přiměřené věku

ČJ-1-9 čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a 
tempu literární texty přiměřené věku

Plynulé čtení snadných slov a krátkých vět se zřetelnou 
spisovnou výslovností
Přednes básně nebo úryvku prózy
Rozpočítávadla, hádanky, říkadla, přísloví, básně, 
pohádky

ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, 
odlišuje pohádku od ostatních vyprávění

ČJ-1-10 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, 
odlišuje pohádku od ostatních vyprávění

Plynulé čtení jednoduchého textu
Přednes básně nebo úryvku prózy

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu ČJ-1-11 vyjadřuje své pocity z přečteného textu, 
vyjadřuje vlastní prožitek

Oblíbená četba (pohádky a povídky ze života dětí)
Hodnocení vlastností literárních postav
Volná reprodukce textu či dramatizace pohádky, 
povídky nebo básně
Vyjádření vlastního prožitku

ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně 
dýchá a volí vhodné tempo řeči

ČJ-1-12 tvoří krátké souvislé projevy, osvojuje si 
mluvený a čtený projev

Výběr vhodných komunikačních prostředků a výrazů

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení smyslového vnímání, nonverbální komunikace.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Dorozumět se dá nejen slovy (nonverbální komunikace).
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Rozhodování, řešení problémů
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Český jazyk a literatura 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně 
dýchá a volí vhodné tempo řeči

ČJ-2-1 tvoří krátké souvislé projevy, procvičuje se v 
mluveném a čteném projevu

Výběr vhodných komunikačních prostředků a výrazů
Věta – jednotka jazykového projevu
Věta jednoduchá, souvětí

ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v 
rozhovoru
ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje 
mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i 
zvukové prostředky

ČJ-2-2 určuje pořádek slov ve větě, určuje správný sled 
vět v řeči mluvené a v psaném projevu, odlišuje a 
zdůvodňuje druhy vět, psaní vět se znaménky, rozlišuje 
druhy vět podle postoje mluvčího

Souvislý mluvený projev
Věta – jednotka jazykového projevu
Druhy vět podle postoje mluvčího
Výběr vhodných jazykových prostředků
Členění jazykového projevu

ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje svou 
nesprávnou nebo nedbalou výslovnost

ČJ-2-3 vyslovuje pečlivě, rozlišuje hlásky, vyslovuje 
krátké a dlouhé samohlásky, opravuje svou nesprávnou 
nebo nedbalou výslovnost

Srozumitelné vyjadřování
Slovo, slabika, hláska, písmeno
Rozdělení hlásek
Samohlásky, souhlásky, dvojhlásky
Souhlásky znělé a neznělé
Slabikotvorné r,l

ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální 
prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních 
situacích

ČJ-2-4 osvojuje si oslovení, pozdravy, poděkování, 
prosbu, omluvu

Souvislý mluvený projev
Komunikační situace: omluva, žádost, vzkaz, zpráva

ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty 
přiměřeného rozsahu a náročnosti
ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném 
frázování a tempu literární texty přiměřené věku

ČJ-2-5 plynule čte s porozuměním,
čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu 
literární texty přiměřené věku,
přednáší krátké básně a reprodukuje pohádky či krátké 
příběhy

Plynulé čtení jednoduchých vět
Užívání správného slovního přízvuku
Uplatnění přirozené intonace
Hlasité a tiché čtení s porozuměním
Přednes básní
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ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu
ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, 
odlišuje pohádku od ostatních vyprávění

ČJ-2-6 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje 
pohádku od ostatních vyprávění,
vyjadřuje vlastní prožitek z četby

Poslech četby, poezie, prózy
Dramatizace pohádky nebo povídky
Vyprávění pohádek a povídek o dětech
Řešení hádanek a slovních hříček
Volná reprodukce textu

ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti 
a vypráví podle nich jednoduchý příběh
ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, 
odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle 
pokynů učitele a podle svých schopností

ČJ-2-7 orientuje se v textu čítanky či v jiném textu 
vhodném pro děti
rozpoznává spojitost textu s ilustrací,
dodržuje posloupnost dějů na základě pozorování,
pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele 
a podle svých schopností

Vyprávění pohádek
Volná reprodukce textu
Výtvarný doprovod – ilustrace, ilustrátor
Ilustrace literárních děl
Seznámení se základy literatury
Poezie: báseň, verš, rým, rytmus, přízvuk, přednes
Próza: vyprávění, vypravěč, příběh, děj
Divadlo: jeviště, herec, divák, maňásci, loutky

ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené 
se psaním

ČJ-2-8 dodržuje požadavky na hygienické a pracovní 
návyky

Základní hygienické návyky při psaní

ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně 
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný 
projev

ČJ-2-9 píše písmena a číslice podle normy psaní v 
přirozené velikosti a liniatuře a dodržuje sklon písma,
správně spojuje písmena, slabiky, zachovává rozestup 
písmen, píše jednoduchý text,
dodržuje požadavky na čitelnost, úhlednost, celkovou 
úpravu projevu,
správně užívá velká písmena ve slovech a větách a 
diakritická znaménka,
dělí slova na konci řádku

Dodržování jednotlivých tvarů písmen a číslic
Psaní psacích písmen podle tvarových skupin s 
důrazem na štíhlost písmen tvarově si podobných a na 
rozestupy písmen ve slovech
Umisťování diakritických znamének
Význam slabiky při dělení slov

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

ČJ-2-10 napíše adresu, přání Aplikační cvičení, psaní adres, dopisu, pozdravu
Úprava písemnosti – nadpis, odstavec

ČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí 
vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy

ČJ-2-11 spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými 
spojkami a jinými spojovacími výrazy

Věta jednoduchá a souvětí
Grafická podoba věty a souvětí
Spojení dvou nebo více vět
Spojky a jejich funkce
Spojovací výrazy
Interpunkční znaménka

ČJL-3-2-02 porovnává významy slov, zvláště slova ČJ-2-12 porovnává významy slov, zvláště slova Slovní význam – slova nadřazená, podřazená, 
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opačného významu a slova významem souřadná, 
nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná

opačného významu a slova významem souřadná, 
nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná,
porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – 
děj, věc, okolnost, vlastnost

souřadná, slova protikladná

ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a 
měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve 
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě 
– mimo morfologický šev; velká písmena na začátku 
věty a v typických případech vlastních jmen osob, 
zvířat a místních pojmenování

ČJ-2-13 rozlišuje hlásky,
odůvodňuje a píše správně slova: s i/y po tvrdých i 
měkkých souhláskách; slova se skupinami dě, tě, ně, bě, 
pě, vě, mě, ú/ů – mimo morfologický šef; velká písmena 
na začátku věty a v typických případech vlastních jmen 
osob, zvířat a místních pojmenování;
osvojuje si psaní párových souhlásek na konci slov

Nauka o slově
Dělení hlásek, dvojhlásky
Slabikotvorné r,l
Dělení souhlásek
Tvdé a měkké souhlásky
Psaní u-ú-ů
Párové souhlásky na konci slov
Psaní ě
Psaní velkých písmen na začátku věty a znaménka za 
větami

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Poznáváme své spolužáky ve třídě, ve škole.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Pečujeme o dobré vztahy ve třídě.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Verbální a neverbální komunikace.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Soutěživost jako lidská přirozenost. Hry na zaměření kooperace a kompetice.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Evropa a svět.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení smyslového vnímání, pozornost, soustředění.

   

Český jazyk a literatura 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
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• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty 
přiměřeného rozsahu a náročnosti

ČJ-3-1 využívá získané čtenářské dovednosti a návyky při 
četbě jednoduchých textů, dbá na intonaci a správný 
přízvuk; čte plynule souvětí a věty, předčítá a čte 
výrazně hlasitě, orientuje se v textu

Plynulé čtení souvětí a vět
Členění textu, tiché čtení, hlasité čtení
Četba uměleckých, populárních a naukových textů

ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném 
frázování a tempu literární texty přiměřené věku

ČJ-3-2 přednáší básně a reprodukuje pohádky a krátké 
příběhy; čte plynule text, dbá na správný přízvuk a 
intonaci

Recitace básnického textu
Dramatizace pohádky, povídky

ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje svou 
nesprávnou nebo nedbalou výslovnost

ČJ-3-3 pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou 
nebo nedbalou výslovnost

Vypravuje pohádku nebo povídku, přednáší báseň 
nebo úryvek prózy

ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti 
a vypráví podle nich jednoduchý příběh

ČJ-3-4vypravuje podle osnovy (podle obrázků), dodržuje 
posloupnost dějů na základě pozorování, využívá 
jednoduchou osnovu

Vypravování
Osnova textu

ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, 
odlišuje pohádku od ostatních vyprávění

ČJ-3-5 vyjadřuje svůj postoj k přečtenému textu Tvořivé činnosti s literárním textem

ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, 
odlišuje pohádku od ostatních vyprávění

ČJ-3-6 seznamuje se se základními pojmy literatury Seznámení se základy literatury
Poezie: báseň, verš, rým, rytmus, přízvuk, přednes 
(recitace), přirovnání
Próza: vyprávění, vypravěč, příběh, děj, pohádka, 
povídka, bajka, pověst
Divadlo: jeviště, herec, divák, maňásci, loutky
Výtvarný doprovod – ilustrace, ilustrátor

ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle 
pokynů učitele a podle svých schopností

ČJ-3-7 pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů 
učitele a podle svých schopností

Seznámení se základy literatury
Poezie: báseň, verš, rým, rytmus, přízvuk, přednes 
(recitace), přirovnání
Próza: vyprávění, vypravěč, příběh, děj, pohádka, 
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povídka, bajka, pověst
Divadlo: jeviště, herec, divák, maňásci, loutky
Výtvarný doprovod – ilustrace, ilustrátor

ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký 
mluvený projev

ČJ-3-8 tvoří krátký mluvený projev na základě vlastních 
zážitků

Vypravování

ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně 
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný 
projev

ČJ-3-9 upevňuje správné tvary písmen a číslic v souladu 
s normou psaní, píše podle normy psaní v přirozené 
velikosti a liniatuře, dodržuje sklon písma a správný 
rozestup písmen, automatizuje psací pohyb a hygienické 
návyky správného psaní, dodržuje úpravu písemného 
projevu, odstraňuje individuální nedostatky v 
kvalitativních i kvantitativních znacích písma

Písmo, liniatura, přirozená velikost, sklon písma a 
rozestup písmen, tvary písmen
Abeceda

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

ČJ-3-10 procvičuje písemné formy společenského styku 
– dopis, pohlednice, učí se vyplňovat poštovní formuláře

Jednoduché formy psaného projevu, krátký dopis, 
tiskopisy- složenka

ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje svou 
nesprávnou nebo nedbalou výslovnost

ČJ-3-11 správně používá párové souhlásky v jiných 
tvarech téhož slova nebo ve slovech příbuzných

Párové souhlásky uvnitř slov

ČJL-3-2-03 porovnává a třídí slova podle zobecněného 
významu – děj, věc, okolnost, vlastnost

ČJ-3-12 třídí slova, porovnává významy slov, řadí slova 
podle abecedy

Abeceda

ČJL-3-2-02 porovnává významy slov, zvláště slova 
opačného významu a slova významem souřadná, 
nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná

ČJ-3-13 určí kořen slov, tvoří slova příbuzná, vyhledává v 
textu slova příbuzná, slova významem podobná a 
protikladná

Stavba slova
Význam slov, slova protikladná, synonyma

ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a 
měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve 
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě 
– mimo morfologický šev; velká písmena na začátku 
věty a v typických případech vlastních jmen osob, 
zvířat a místních pojmenování

ČJ-3-14 pamětně si osvojuje vyjmenovaná slova a 
používá je při zdůvodňování psaní i/y po obojetných 
souhláskách

Vyjmenovaná slova
Vlastní jména

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru ČJ-3-15 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru Slovní druhy – ohebné, neohebné
ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné 
gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen 
a sloves

ČJ-3-16 skloňuje podstatná jména, rozlišuje jednotné a 
množné číslo, rozlišuje rod mužský (životný a neživotný), 
ženský a střední, určuje pád podstatných jmen; u sloves 
určuje osobu, číslo a čas

Podstatná jména – rod, číslo, pád
Slovesa – osoba, číslo, čas
Přídavná jména

ČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí ČJ-3-17 odliší větu jednoduchou od souvětí, spojuje věty Souvětí, věta jednoduchá, spojky, spojovací výrazy
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vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy do souvětí pomocí vhodných spojek a jiných spojovacích 
výrazů

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Hodnoty, postoje, praktická etika – Chováme se zodpovědně

   

Český jazyk a literatura 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou 
výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační 
situace

ČJ-4-1 rozlišuje slova spisovná a nespisovná Slova spisovná a nespisovná

ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné 
tvary

ČJ-4-2 užívá spisovného jazyka a porovnává ho s 
nespisovným

Slova spisovná a nespisovná

ČJL-5-2-01 porovnává významy slov, zvláště slova 
stejného nebo podobného významu a slova 
vícevýznamová

ČJ-4-3 porovnává význam slov Význam slov

ČJL-5-2-01 porovnává významy slov, zvláště slova 
stejného nebo podobného významu a slova 
vícevýznamová

ČJ-4-4 rozlišuje slova citově zabarvená Slova citově zabarvená

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

ČJ-4-5 orientuje se ve stavbě slova Stavba slova, kořen, předpona a příponová část

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

ČJ-4-6 rozlišuje předponu, kořen, příponovou část Předpony, předložky
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ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, 
předponovou a koncovku

ČJ-4-7 poznává koncovku Předpony, předložky

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

ČJ-4-8 poznává rozdíl mezi předponami a předložkami a 
chápe rozdílnost v psaní

Předpony, předložky

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

ČJ-4-9 píše uvědoměle i, y po obojetných souhláskách Vyjmenovaná slova

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

ČJ-4-10 poznává slova příbuzná Vyjmenovaná slova

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a 
využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém 
mluveném projevu

ČJ-4-11 určuje slovní druhy plnovýznamových slov Slovní druhy, ohebné a neohebné

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a 
využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém 
mluveném projevu

ČJ-4-12 určuje rozdíl mezi ohebnými a neohebnými 
slovními druhy

Slovní druhy, ohebné a neohebné

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

ČJ-4-13 skloňuje podstatná jména v jednotném i 
množném čísle

Skloňování podstatných jmen
Tvary slov

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

ČJ-4-14 rozlišuje a určuje vzory podstatných jmen Vzory podstatných jmen

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a 
využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém 
mluveném projevu
ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných 
souhláskách

ČJ-4-15 určuje jednotlivé mluvnické kategorie 
podstatných jmen

Mluvnické kategorie podstatných jmen

Časování sloves, infinitivČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, 
předponovou a koncovku

ČJ-4-16 časuje slovesa
Tvary slov, Mluvnické kategorie sloves, Slovesný 
způsob oznamovací rozkazovací

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

ČJ-4-17 poznává slovesa, infinitiv sloves, určité slovesné 
tvary a slovesné způsoby

Časování sloves, infinitiv

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a 
využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém 
mluveném projevu

ČJ-4-18 orientuje se v určování slovních druhů Slovní druhy, tvary slov

ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v ČJ-4-19 určuje podmět a přísudek Základní skladebné dvojice: podmět a přísudek
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neúplné základní skladební dvojici označuje základ 
věty
ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v 
neúplné základní skladební dvojici označuje základ 
věty
ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle 
potřeby projevu je obměňuje
ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického 
pravopisu

ČJ-4-20 respektuje shodu podmětu s přísudkem Shoda podmětu a přísudku

ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí, 
vhodně změní větu jednoduchou v souvětí

ČJ-4-21 rozlišuje větu jednoduchou a souvětí Stavba věty jednoduché
Souvětí

ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí, 
vhodně změní větu jednoduchou v souvětí

ČJ-4-22 pracuje s větou holou Stavba věty jednoduché
Souvětí

ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost 
jednoduchého sdělení

ČJ-4-23 odlišuje řeč přímou od uvozovací Přímá řeč

ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě 
vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s 
dodržením časové posloupnosti

ČJ-4-24 sestavuje osnovu projevu Vyprávění: osnova, členění textu

ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě 
vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s 
dodržením časové posloupnosti

ČJ-4-25 zvolí vhodný nadpis Nadpis

ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě 
vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s 
dodržením časové posloupnosti

ČJ-4-26 člení text na odstavce Nadpis

ČJL-5-1-05 vede správně dialog, telefonický rozhovor, 
zanechá vzkaz na záznamníku

ČJ-4-27 vyjadřuje se v jednoduchých formách 
společenského úředního styku

Telefonování, Vzkaz ústní a písemný

ČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a 
tempo podle svého komunikačního záměru

ČJ-4-28 uplatňuje osobitý rukopis při dodržení 
úhlednosti, čitelnosti a plynulosti písemného projevu

Písemné formy úředního styku

ČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a 
tempo podle svého komunikačního záměru

ČJ-4-29 snaží se výstižně a stručně telefonovat
napíše vzkaz, informaci
vyplní jednoduché tiskopisy

Písemné formy úředního styku

ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v ČJ-4-30 dodržuje základní hygienické a pracovní návyky Písemné formy společenského styku
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textu vhodném pro daný věk, podstatné informace 
zaznamenává

Pozvánka

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

ČJ-4-31 správně zachází s grafickými psacími materiály a 
pomůckami

Blahopřání
Dopis
Telegram

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

ČJ-4-32 provádí kontrolu napsaného textu Adresa

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

ČJ-4-33 píše správně adresu, pohlednici, dopis, 
blahopřání, pozvání, oznámení

Adresa

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

ČJ-4-34 napíše dopis s vhodným oslovením a adresou
dokáže vypsat údaje ze slovníku

Forma e-mailové pošty
Výpisky

ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné 
texty potichu i nahlas

ČJ-4-35 čte správně a plynule, se správným přízvukem 
větným i slovním

Výcvik čtení a přednesu
Práce s textem

ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost 
jednoduchého sdělení

ČJ-4-36 správně intonuje a frázuje
čte rychle i potichu

Praktické naslouchání (zdvořilé, vyjádření kontaktu s 
partnerem); věcné naslouchání (pozorné, 
soustředěné, aktivní – zaznamenat slyšené, reagovat 
otázkami)

ČJ-4-37 čte s porozuměním
 dokáže reprodukovat obsah textu 

Praktické naslouchání (zdvořilé, vyjádření kontaktu s 
partnerem); věcné naslouchání (pozorné, 
soustředěné, aktivní – zaznamenat slyšené, reagovat 
otázkami)

ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého 
sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta

ČJ-4-38 využívá poznatků z četby v dalších školních 
činnostech

Praktické naslouchání (zdvořilé, vyjádření kontaktu s 
partnerem); věcné naslouchání (pozorné, 
soustředěné, aktivní – zaznamenat slyšené, reagovat 
otázkami)

ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává 
je

ČJ-4-39 odlišuje verš od prózy
rozlišuje umělecký a neumělecký text

Umělecký a neumělecký text
Literární pojmy: bajka, přirovnání, próza, poezie

ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy uměleckých a 
neuměleckých textů

ČJ-4-40 zhodnotí postavy literárního díla a určí jejich 
vzájemný vztah

Próza
Poezie pro děti, autoři píšící pro děti poezii a prózu

ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů 
používá elementární literární pojmy

ČJ-4-41 obdivuje hrdiny dětských seriálů, doporučí 
ostatním četbu některých z knih, nebo zhlédnutí 
divadelního představení

Referát o knize
Hodnocení postav, literární hrdina, hlavní postava
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ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů 
používá elementární literární pojmy

ČJ-4-42 rozumí literárním pojmům: přirovnání, 
zosobnění, bajka, próza, poezie

Próza
Poezie pro děti, autoři píšící pro děti poezii a prózu

ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých 
schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma

ČJ-4-43 využívá vhodných jazykových prostředků
vypravuje pohádku
vystihuje podstatu textu
používá pojem dramatizace
dramatizuje děj pohádky

Pohádka, dramatizace

ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých 
schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma

ČJ-4-44 vyjadřuje své pocity z poslechu pořadu, divadla 
nebo televizních představení

Divadelní představení
Rozhlasový pořad

ČJ-4-45 všímá si rozdílů zpracování textu krásné 
literatury a uměleckonaučné literatury, používá pojem 
encyklopedie 

TV pořad pro děti
Významní autoři našeho regionu, Encyklopedie

ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává 
je

ČJ-4-46 dokáže vyjádřit své dojmy s četby Hlasité a tiché čtení

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Učíme se být v pohodě každý sám se sebou.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Vzájemné poznávání se ve třídě/ve skupině. Rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání východ v odlišnostech. Chyby při poznávání lidí. 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost, naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin. Multikulturalita současného světa.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Chápání podstaty mediálního sdělení - reklama. Rozlišení zábavních (bulvárních) prvků.

   

Český jazyk a literatura 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů
• Kompetence k učení
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence komunikativní
• Kompetence občanské
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• Kompetence digitální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJL-5-2-01 porovnává významy slov, zvláště slova 
stejného nebo podobného významu a slova 
vícevýznamová

ČJ-5-1 využívá jazyka jako nástroje k ústnímu i 
písemnému dorozumívání
vytváří si vztah k jazyku

Národní jazyk, mateřský jazyk-jako nástroj 
dorozumívání

ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou 
výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační 
situace

ČJ-5-2 využívá průběžně spisovnou výslovnost a 
pravopis

Spisovný a nespisovný jazyk

ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné 
tvary

ČJ-5-3 osvojuje si spisovnou výslovnost Spisovný a nespisovný jazyk

ČJL-5-2-01 porovnává významy slov, zvláště slova 
stejného nebo podobného významu a slova 
vícevýznamová

ČJ-5-4 určuje mluvnické kategorie podstatných jmen
odvozuje slova příponami a předponami

Stavba slova-kořen, předpona, příponová část.
Slovní druhy

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

ČJ-5-5 využívá správných koncovek
osvojuje si užívání slovních druhů

Koncovky podstatných jmen
Určování mluvnických kategorií

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a 
využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém 
mluveném projevu

ČJ-5-6 skloňuje podstatná jména
určuje vzory podstatných jmen

Určování mluvnických kategorií
Skloňování podstatných jmen v jednotném i množném 
čísle

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a 
využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém 
mluveném projevu

ČJ-5-7 používá předložky s, z Vzory podstatných jmen

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

ČJ-5-8 užívá vyjmenovaná slova i slova příbuzná Dělení slov po slabikách
Vyjmenovaná slova a slova příbuzná
Souhláskové skupiny
Předložky s, z a předpony s-, z-
Skupiny slabik bě, pě, vě, mě, mně

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a 
využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém 
mluveném projevu

ČJ-5-9 využívá přídavná jména při stylistickém projevu 
ústním i písemném
rozeznává druhy přídavných jmen
určuje mluvnické kategorie přídavných jmen
skloňuje přídavná jména

Přídavná jména
Druhy přídavných jmen
Skloňování přídavných jmen
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ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a 
využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém 
mluveném projevu

ČJ-5-10 určuje mluvnické kategorie sloves
nezaměňuje mluvnické kategorie podstatných jmen a 
sloves
časuje slovesa
nalézá slovesa ve větách
rozlišuje určité tvary od infinitivů

Slovesa
Mluvnické kategorie sloves
Časování sloves v různých časech
Infinitiv, určité tvary sloves
Tvary podmiňovacího způsobu

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a 
využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém 
mluveném projevu

ČJ-5-11 nalézá v textu zájmena
pracuje se zájmeny
nahrazuje podstatná jména a přídavná jména zájmeny
skloňuje zájmena osobní
určuje zájmena osobní

Zájmena
Druhy zájmen
Zájmena osobní
Skloňování zájmen osobních

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a 
využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém 
mluveném projevu

ČJ-5-12 rozlišuje číslovky v textu
skloňuje základní číslovky

Číslovky
Druhy číslovek
Skloňování číslovek základních

ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v 
neúplné základní skladební dvojici označuje základ 
věty

ČJ-5-13 pracuje s různými typy souvětí
určuje věty jednoduché a souvětí

Věta jednoduchá, souvětí
Základní větné členy

ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí, 
vhodně změní větu jednoduchou v souvětí

ČJ-5-14 spojuje věty jednoduché a souvětí
osvojuje si shodu podmětu s přísudkem

Podmět vyjádřený, nevyjádřený, několikanásobný
Shoda podmětu s přísudkem
Podmět vyjádřený, nevyjádřený, několikanásobný
Shoda podmětu s přísudkem

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

ČJ-5-15 určuje základní větné členy

Shoda podmětu s přísudkem
ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle 
potřeby projevu je obměňuje

ČJ-5-16 Používá základní pravidlo interpunkce a využívá 
jej praxi

Interpunkce ve větách

ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné 
texty potichu i nahlas

ČJ-5-17 používá Pravidla českého jazyka a Stručnou 
mluvnici českou

Práce s textem odborným a naukovým
Slovníky-vyhledávání informací

ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v 
textu vhodném pro daný věk, podstatné informace 
zaznamenává

ČJ-5-18 vyzná se ve slovníku Spisovné češtiny
používá různé encyklopedie a orientuje se v nich

Práce se slovníkem Spisovné češtiny, Pravidly českého 
pravopisu a Stručnou mluvnicí českou
Práce s encyklopediemi

ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost 
jednoduchého sdělení

ČJ-5-19 orientuje se ve slovnících
vyhledává podstatné a důležité informace
vyjadřuje své názory a pocity

Práce s přednesem a s předčítáním

ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého ČJ-5-20 hovoří souvisle o přečteném textu Základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření 
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sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta zdokonaluje se čtení
pracuje s textem

hlasu, výslovnost)

ČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a 
tempo podle svého komunikačního záměru

ČJ-5-21 čte naukové texty
předčítá, recituje

Základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření 
hlasu, výslovnost)

ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost 
jednoduchého sdělení

ČJ-5-22 vyplňuje běžné tiskopisy
využívá moderní technologie v komunikaci

Tiskopisy-poštovní poukázky, průvodky, podací lístky
e-mail

ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v 
textu vhodném pro daný věk, podstatné informace 
zaznamenává

ČJ-5-23 napíše dopis bez gramatických chyb
zachází s grafickými psacími materiály a pomůckami
dodržuje základní hygienické a pracovní návyky
uplatňuje osobitý rukopis při dodržení úhlednosti, 
čitelnosti a plynulosti písemného projevu
provádí kontrolu napsaného textu
opisuje a přepisuje text
píše v přirozené velikosti a liniatuře se správným 
sklonem písma a rozestupem

Dopis-jeho členění
Opis a přepis textu

ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v 
textu vhodném pro daný věk, podstatné informace 
zaznamenává
ČJL-5-2-01 porovnává významy slov, zvláště slova 
stejného nebo podobného významu a slova 
vícevýznamová

ČJ-5-24 vypravuje zážitky, příběhy
rozšiřuje si slovní zásobu

Vyprávění zážitku, příběhu, obsahu knihy nebo 
události

ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou 
výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační 
situace

ČJ-5-25 sestavuje osnovu textu
popisuje věci a události

Osnova textu

ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého 
sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta
ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné 
tvary
ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých 
schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma

ČJ-5-26 popisuje věci a události Vyprávění zážitku, příběhu, obsahu knihy nebo 
události

ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého 
sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta

ČJ-5-27 odlišuje vyprávění literárního a faktického
rozlišuje méně podstatné od nepodstatného

Literární pojmy
Knihy, jejich vydání

ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné ČJ-5-28 vyjadřuje hlavní myšlenku literárního díla Referáty o knihách
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Český jazyk a literatura 5. ročník

tvary porovnává ilustrace různých výtvarníků
ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v 
textu vhodném pro daný věk, podstatné informace 
zaznamenává
ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost 
jednoduchého sdělení
ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává 
je
ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy uměleckých a 
neuměleckých textů
ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů 
používá elementární literární pojmy

ČJ-5-29 hodnotí různá vydání knih Porovnání literárních děl dle výtvarníků a různých 
vydání

ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává 
je

ČJ-5-30 orientuje se v nabídce literatury
poznává základy literatury

Základy literatury: poezie, próza, lyrika, epika, bajka

ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy uměleckých a 
neuměleckých textů

ČJ-5-31 rozlišuje poezii a prózu
rozlišuje epiku a lyriku

Próza-čas, prostředí, děje povídky, postavy, řeč autora, 
řeč postav

ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů 
používá elementární literární pojmy

ČJ-5-32 poznává bajku Film: loutkový, kreslený, hraný

ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých 
schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma

ČJ-5-33 hodnotí u prózy čas, prostředí, děj, postavy, řeč 
autora i hlavních postav

Televizní inscenace

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

ČJ-5-34 hodnotí reklamy Reklama

ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává 
je

ČJ-5-35 obohacuje si slovní zásobu
navštíví divadelní představení pro děti

Divadlo-komické, tragické, konflikt a jeho řešení
Kulturní život v regionu

ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých 
schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma
ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy uměleckých a 
neuměleckých textů
ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů 
používá elementární literární pojmy

ČJ-5-36 navštěvuje městskou či žákovskou knihovnu Kulturní život v regionu
Seznámení s regionální literaturou a autory
Městská knihovna
Žákovská knihovna

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
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Český jazyk a literatura 5. ročník

Péče o dobré vztahy - Vztah, působení mezi dvěma a více subjekty, které na sebe navzájem působí. Chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima 
druhého. Lidská práva jako regulativ vztahů. Vztahy a naše skupina (práce s přirozenou dynamikou dané třídy).
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Komunikujeme a spolupracujeme ve skupinách.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Svobodně se vyjadřujeme.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Článek do  školního časopisu, kroniky apod..

   

Český jazyk a literatura 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá 
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří 
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z 
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o 
text přednese referát

ČJ-6-1S v textu vyhledává nejpodstatnější fakta a klíčová 
slova, vyjádří vlastními slovy klíčové myšlenky textu; 
vytvoří osnovu; rozčlení text do odstavců; vytvoří 
výpisky a výtah; dokáže text na základě poznámkového 
aparátu reprodukovat

Práce s textem – klíčová slova, osnova, výpisky, výtah

ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a 
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem 
ke svému komunikačnímu záměru

ČJ-6-2S vyjadřuje se jasně, stručně, srozumitelně; v 
komunikaci odlišuje spisovný a nespisovný projev; odliší 
a vytvoří zprávu a oznámení; napíše e-mail se všemi 
jeho náležitostmi

Jednoduché komunikační žánry – zpráva, oznámení, 
pozvánka, SMS, e-mail

ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, 
jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
komunikační situaci

ČJ-6-3S dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými 
prostředky (spisovný a nespisovný jazyk) vhodnými pro 
danou komunikační situaci

Běžná komunikace ve škole i mimo ni (obchod, nákup, 
úřad, telefonický rozhovor, rozhovor s přáteli atp.)



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Čtu, bádám, objevuji 

43

Český jazyk a literatura 6. ročník

ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na 
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním 
pravidel mezivětného navazování

ČJ-6-4S odliší rozdíl mezi dopisem osobním a úředním, 
při psaní dodržuje formální grafickou podobu dopisu; 
umí napsat adresu

Dopis osobní a úřední

ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na 
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním 
pravidel mezivětného navazování

ČJ-6-5S uspořádá informace v textu s ohledem
na jeho účel; popisuje věcně, jasně, srozumitelně a 
názorně; umí popsat předmět a osobu

Popis předmětu a osoby

ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i 
improvizovaném vhodně užívá verbálních, 
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči

ČJ-6-6S vhodně využívá verbálních a neverbálních 
prostředků i paralingvistických prostředků řeči; dbá na 
obsah sdělení, na jazykovou správnost a slohovou 
vhodnost

Mluvený projev – připravený i improvizovaný projev, 
samostatná a skupinová vystoupení, cvičení s prvky 
dramatizace, kultivované vyjádření vlastních názorů a 
prožitků, běžná komunikace

ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke 
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k 
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému 
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů

ČJ-6-7S rozvíjí svou fantazii, tvůrčí originalitu a 
pisatelské schopnosti; seznámí se s průběhem tvorby 
vlastního textu (příprava – osnova – koncept – úpravy – 
čistopis); tvoří samostatně nebo ve skupinách vlastní 
autorské texty; své texty sdílí se spolužáky, podporuje 
tvůrčí atmosféru, respektuje originalitu cizích textů, cizí 
práce oceňuje a jejich autory nezesměšňuje

Pisatelství a jeho rozvoj
Pisatelské dílny a pisatelské úkoly
Tvůrčí psaní

ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou 
češtinu a zdůvodní jejich užití

ČJ-6-1J rozlišuje útvary národního jazyka; odliší v textu 
nespisovné prvky, odhadne, proč jich bylo použito, a 
nahradí je spisovnými ekvivalenty

Obecné poučení o jazyce
Rozvrstvení národního jazyka

ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého 
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími 
slovníky a příručkami

ČJ-6-2J objasní, k čemu slouží PČP a SSČ; vyhledává v 
nich hesla, najde význam slova ve slovníku

Práce s jazykovými příručkami

ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná 
cizí slova

ČJ-6-3J v projevu aplikuje znalosti o zvukové stránce 
jazyka; spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí 
slova; vyslovuje zřetelně a jasně

Pravidla výslovnosti
Zvuková stránka jazyka

ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné 
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné 
komunikační situaci

ČJ-6-4J zařazuje slova ke slovním druhům; třídí ohebné 
slovní druhy dle různých kritérií; určí mluvnické 
kategorie podstatných a přídavných jmen a sloves; 
správně tvoří a píše tvary podstatných a přídavných 
jmen podle vzorů, tvary zájmen osobních a 
přivlastňovacích, tvary číslovek dva, oba, tři, čtyři, tvary 
sloves; stupňuje adjektiva, umí napsat číslovky slovy a 

Tvarosloví
Podstatná jména
Přídavná jména
Zájmena
Číslovky
Slovesa
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Český jazyk a literatura 6. ročník

číslicí
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v souvětí

ČJ-6-5J odliší větu jednoduchou a souvětí; rozezná 
základní a rozvíjející větné členy; určí větné členy ve 
větě

Skladba
Věta jednoduchá a souvětí
Větné členy

ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis 
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve 
větě jednoduché i souvětí

ČJ-6-6J správně píše i/y po souhláskách tvrdých, 
měkkých a obojetných; v koncovkách jmen; správně 
píše předpony s-, z-, vz- , předložky s, z; skupiny bě/bje, 
pě, vě/vje, mě/mně; velká písmena při označování osob, 
měst a ulic; koncovku v přísudku (shoda přísudku s 
podmětem)

Pravopis

ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při 
tvorbě vhodných jazykových projevů podle 
komunikační situace

ČJ-6-7J při produkci mluvených i psaných jazykových 
projevů respektuje komunikační situaci a pravidla 
jazykové normy

Jazykové projevy

ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své 
četby, návštěvy divadelního nebo filmového 
představení a názory na umělecké dílo

ČJ-6-1L buduje si vztah ke knize, k čtení, a to domácí a 
školní četbou rozličných literárních druhů a žánrů; ústně 
i písemně formuluje dojmy a postřehy z četby (ale i z 
divadelního nebo filmového představení), vystihne, čím 
ho četba zaujala, poučila, pobavila apod., jak obohatila 
jeho myšlení, názory nebo životní postoje

Knihy, audio knihy, filmová a divadelní představení
Tvořivé činnosti s literárním textem
Formulace dojmů z četby
Čtenářské karty (zápisy z četby)

ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, 
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a 
vlastními slovy interpretuje smysl díla

ČJ-6-2L vlastními slovy reprodukuje obsah čteného či 
poslouchaného textu; rozlišuje základní kostru příběhu; 
sestaví osnovu příběhu

Četba, poslech a rozbor textu
Reprodukce textu

ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, 
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a 
vlastními slovy interpretuje smysl díla

ČJ-6-3L vědomě podporuje rozvoj vlastní čtenářské 
gramotnosti, čte texty a pracuje s nimi různými formami 
a metodami podle pokynů učitele; dodržuje pravidla 
čtenářské dílny; vede si zápisy k četbě; aktivně se 
účastní diskusí o četbě; sdílí čtenářské zkušenosti, 
zážitky a názory

Rozvoj čtenářské gramotnosti
Práce s textem metodami RWCT
Čtenářské lekce
Čtenářské dílny
Čtenářské burzy
Čtenářské karty (zápisy z četby)

ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v 
literárním, dramatickém i filmovém zpracování

ČJ-6-4L vyzkouší si dramatizaci prozaického textu, 
výrazný přednes/čtení prozaického textu, recitaci básně

Dramatizace textu
Recitace

ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých 
schopností a na základě osvojených znalostí základů 
literární teorie

ČJ-6-5L vymýšlí a domýšlí příběhy inspirované četbou; 
vytváří jednoduché příběhy podle pravidel literárního 
žánru; vytvoří výtvarný doprovod k textu

Tvorba vlastních textů
Tvorba vlastních ilustrací
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Český jazyk a literatura 6. ročník

ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, 
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné 
představitele

ČJ-6-6L rozumí pojmům literatura, skutečnost, fikce; zná 
funkce literatury, chápe její význam pro svůj život; 
rozpozná literární formy, druhy a žánry; orientuje se v 
knize, najde kapitolu pomocí obsahu, informaci pomocí 
rejstříku

Literární teorie – literární formy, druhy, žánry
Práce s knihou

ČJL-9-3-09 vyhledává informace v různých typech 
katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích

ČJ-6-7L absolvuje exkurzi do knihovny a instruktáž, jak si 
v knihovně vyhledávat knihy

Exkurze do knihovny

ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, 
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné 
představitele

ČJ-6-8L rozumí pojmu ústní lidová slovesnost, chápe její 
hodnotu a odkaz dnešku; zná význam některých rčení; 
na základě typických znaků rozpozná mýty, báje, 
pověsti, pohádky, bajky, balady, u některých zná 
příklady autorů a děl

Ústní lidová slovesnost – dětská říkadla, jazykolamy, 
hádanky, pořekadla, přísloví, pranostiky, mýty, báje, 
pověsti, pohádky, bajky, balady

ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného 
individuálního stylu autora

ČJ-6-9L seznámí se s texty význačných děl nebo autorů 
daného období

Starověká literatura – báje a pověsti

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Verbální a neverbální komunikace
Paralingvistické aspekty řeči
Jednoduché komunikační žánry
Běžná komunikace ve škole i mimo ni
Mluvený projev
Formulace dojmů z četby, diskuze o četbě a textech
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Skupinová práce
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Pisatelství a jeho rozvoj
Tvorba vlastních literárních textů
Mluvený projev
Dramatizace textu
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Český jazyk a literatura 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke 
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k 
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému 
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů

ČJ-7-1S zná stavbu vyprávění a s ohledem na ni vytvoří 
koherentní text, dodrží následnost dějových složek, 
správně graficky zapíše přímou řeč; dokáže používat 
vhodné jazykové prostředky k dosažení dějového napětí

Vypravování
Psaní přímé řeči

ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na 
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním 
pravidel mezivětného navazování

ČJ-7-2S vystihne v charakteristice povahu a podobu 
člověka; rozlišuje charakteristiku vnější a vnitřní, přímou 
a nepřímou; najde v textech krásné literatury 
charakteristiku postav; zpracuje charakteristiku s 
použitím vhodných jazykových prostředků

Charakteristika vnější a vnitřní
Charakteristika literární postavy

ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na 
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním 
pravidel mezivětného navazování

ČJ-7-3S rozlišuje životopis strukturovaný a souvislý; 
dokáže sestavit strukturovaný životopis podle ustálené 
formy; rozumí využití a významu CV při hledání 
zaměstnání

Životopis strukturovaný a souvislý

ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i 
improvizovaném vhodně užívá verbálních, 
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči

ČJ-7-4S vhodně využívá verbálních a neverbálních 
prostředků i paralingvistických prostředků řeči; dbá na 
obsah sdělení, na jazykovou správnost a slohovou 
vhodnost

Mluvený projev – připravený i improvizovaný projev, 
samostatná a skupinová vystoupení, cvičení s prvky 
dramatizace, kultivované vyjádření vlastních názorů a 
prožitků, běžná komunikace

ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke 
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k 
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému 
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů

ČJ-7-5S rozvíjí svou fantazii, tvůrčí originalitu a 
pisatelské schopnosti; dodržuje postup tvorby textu; 
tvoří samostatně nebo ve skupinách vlastní autorské 
texty; své texty sdílí se spolužáky, podporuje tvůrčí 
atmosféru, respektuje originalitu cizích textů, cizí práce 
oceňuje a jejich autory nezesměšňuje

Pisatelství a jeho rozvoj
Pisatelské dílny a pisatelské úkoly
Tvůrčí psaní

ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá ČJ-7-1J rozlišuje slova jednoznačná a mnohoznačná; Význam slov
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nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a 
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená 
pojmenování, zvláště ve frazémech

rozpozná a umí tvořit synonyma, homonyma, antonyma 
a aktivně je používá; odlišuje samostatná slova a 
sousloví; chápe vztah mezi slovy významově 
nadřazenými a podřazenými; v textu najde odborné 
termíny

Synonyma, homonyma, antonyma
Slova podřazená, nadřazená, jednoznačná, 
mnohoznačná
Odborné termíny

ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá 
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a 
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená 
pojmenování, zvláště ve frazémech

ČJ-7-2J vysvětlí princip tvoření slov v češtině; vysvětlí 
význam běžných iniciálových zkratek; vysvětlí principy 
obohacování slovní zásoby; chápe stavbu slova a vztah 
slov příbuzných

Slovní zásoba a tvoření slov
Obohacování slovní zásoby
Stavba slova
Slova příbuzná

ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné 
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné 
komunikační situaci

ČJ-7-3J rozlišuje pravidelné a duálové tvary typu oči – 
oka, uši – ucha; správně tvoří a užívá duálové tvary; 
rozlišuje slovesný rod trpný a činný a umí jej použít; 
stupňuje příslovce a správně píše jejich tvary; rozlišuje 
neohebné slovní druhy; pozná slovnědruhová 
homonyma

Tvarosloví
Neohebné slovní druhy

ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v souvětí

ČJ-7-4J určí větné členy a jejich druhy; rozliší větu 
jednočlennou a dvojčlennou, větné ekvivalenty; 
rozlišuje věty hlavní a vedlejší v jednoduchém souvětí; 
určí druhy vět vedlejších; nahrazuje větné členy 
vedlejšími větami a naopak a posoudí jejich stylistickou 
hodnotu; správně klade čárku ve větě jednoduché a v 
jednoduchém souvětí

Skladba
Věta jednočlenná a dvojčlenná, větný ekvivalent
Věta a souvětí
Základní a rozvíjející větné členy
Souvětí podřadné – druhy vedlejších vět
Interpunkce

ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis 
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve 
větě jednoduché i souvětí

ČJ-7-5J správně píše velká písmena ve víceslovných 
názvech; v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, 
slovotvorný, morfologický a základy pravopisu 
syntaktického ve větě jednoduché i souvětí

Pravopis
Psaní velkých písmen

ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své 
četby, návštěvy divadelního nebo filmového 
představení a názory na umělecké dílo

ČJ-7-1L buduje si vztah ke knize, k čtení, a to domácí a 
školní četbou rozličných literárních druhů a žánrů; ústně 
i písemně formuluje dojmy a postřehy z četby (z film. a 
div. představení), vystihne, čím ho četba zaujala, 
poučila, pobavila apod., jak obohatila jeho myšlení, 
názory, životní postoje

Knihy, audio knihy, filmová a divadelní představení
Tvořivé činnosti s literárním textem
Formulace dojmů z četby
Čtenářské karty (zápisy z četby)

ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, 
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a 

ČJ-7-2L vlastními slovy reprodukuje obsah čteného či 
poslouchaného textu; popíše a charakterizuje postavy, 

Četba, poslech a rozbor textu
Reprodukce textu
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vlastními slovy interpretuje smysl díla zaujme hodnotící postoj k jejich chování Charakteristika postav
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, 
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a 
vlastními slovy interpretuje smysl díla

ČJ-7-3L vědomě podporuje rozvoj vlastní čtenářské 
gramotnosti, čte texty a pracuje s nimi různými formami 
a metodami podle pokynů učitele; dodržuje pravidla 
čtenářské dílny; vede si zápisy k četbě; aktivně se 
účastní diskusí o četbě; sdílí čtenářské zkušenosti, 
zážitky a názory

Rozvoj čtenářské gramotnosti
Práce s textem metodami RWCT
Čtenářské lekce
Čtenářské dílny
Čtenářské burzy
Čtenářské karty (zápisy z četby)

ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v 
literárním, dramatickém i filmovém zpracování

ČJ-7-4L vyzkouší si dramatizaci prozaického textu, 
výrazný přednes/čtení prozaického textu, recitaci básně; 
porovná různá ztvárnění téhož námětu různými autory a 
formami; porovná filmové a divadelní adaptace s 
původními předlohami

Dramatizace textu
Recitace
Adaptace literární díla
Srovnání literárních děl se stejnou tématikou

ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých 
schopností a na základě osvojených znalostí základů 
literární teorie

ČJ-7-5L vymýšlí a domýšlí příběhy inspirované četbou; 
vytváří jednoduché příběhy podle pravidel literárního 
žánru; vytvoří výtvarný doprovod k textu

Tvorba vlastních textů
Tvorba vlastních ilustrací

ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, 
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a 
vlastními slovy interpretuje smysl díla

ČJ-7-6L při četbě věnuje pozornost jazykové stránce díla; 
v poezii nalézá básnické prostředky; v básni umí určit její 
druh a žánr, počet slok a veršů, druh rýmu

Jazyk literárního díla
Básnické prostředky v poezii, rým a jeho druhy

ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného 
individuálního stylu autora

ČJ-7-7L seznámí se s texty význačných děl nebo autorů 
daného období

Středověká literatura - četba, poslech a rozbor textů 
význačných děl nebo autorů pro dané období

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Verbální a neverbální komunikace
Paralingvistické aspekty řeči
Mluvený projev
Formulace dojmů z četby, diskuze o četbě a textech
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Skupinová práca
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Pisatelství a jeho rozvoj
Tvorba vlastních literárních textů
Mluvený projev
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Český jazyk a literatura 7. ročník

Dramatizace textu
   

Český jazyk a literatura 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá 
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří 
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z 
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o 
text přednese referát

ČJ-8-1S orientuje je v odborném textu, chápe jeho 
význam; procvičuje zhuštěné vyjadřování, rozlišuje 
(ne)podstatné informace v textu; pořídí k textu 
poznámkový aparát (výpisky, výtah, osnova) a na jeho 
základě umí text reprodukovat; rozpoznává fakta od 
názorů; fakta se učí ověřovat v dostupných 
informačních zdrojích; učí se uvádět zdroje informací, 
zapsat bibliografii knihy a citaci

Odborný styl – jazykové prostředky, výklad, práce s 
odborným textem (výpisky, výtah, osnova), práce se 
zdroji (bibliografie, citace)

ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá 
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří 
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z 
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o 
text přednese referát

ČJ-8-2S připraví si referát, dbá na vhodné jazykové 
prostředky, věcnost a sdělnost informací; s oporou v 
písemné přípravě přednese před třídou kratší 
připravený referát

Referát

ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu 
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí 
otázek nebo porovnáváním s dostupnými 
informačními zdroji

ČJ-8-3S rozezná subjektivní prvky v úvaze a odliší ji od 
výkladu; rozpozná fakta od názorů; využije své 
zkušenosti a formuluje své názory; zpracuje krátké 
zamyšlení na blízké téma

Jednoduchá úvaha

ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na 
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním 
pravidel mezivětného navazování

ČJ-8-4S napíše jednoduchou žádost, objednávku;
učí se vyplňovat formuláře (např. přihláška)

Úřední písemnosti, formuláře
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Český jazyk a literatura 8. ročník

ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i 
improvizovaném vhodně užívá verbálních, 
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči

ČJ-8-5S vhodně využívá verbálních a neverbálních 
prostředků i paralingvistických prostředků řeči; dbá na 
obsah sdělení, na jazykovou správnost a slohovou 
vhodnost

Mluvený projev – připravený i improvizovaný projev, 
samostatná a skupinová vystoupení, cvičení s prvky 
dramatizace, kultivované vyjádření vlastních názorů a 
prožitků, běžná komunikace

ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke 
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k 
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému 
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů

ČJ-8-6S rozvíjí svou fantazii, tvůrčí originalitu a 
pisatelské schopnosti; tvoří samostatně nebo ve 
skupinách vlastní autorské texty; své texty sdílí se 
spolužáky, podporuje tvůrčí atmosféru, respektuje 
originalitu cizích textů, cizí práce oceňuje a jejich autory 
nezesměšňuje

Pisatelství a jeho rozvoj
Pisatelské dílny a pisatelské úkoly
Tvůrčí psaní

ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné 
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné 
komunikační situaci

ČJ-8-1J správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary 
slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační 
situaci; rozlišuje slovesný vid dokonavý a nedokonavý, je 
si vědom významového rozdílu; rozlišuje spojky 
souřadicí a podřadicí; chápe funkci částic a citoslovcí a 
jejich vliv na funkci a význam věty; správně klade čárku 
u citoslovcí

Tvarosloví
Slovesa
Neohebné slovní druhy

ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v souvětí

ČJ-8-2J pomocí otázek určí větné členy a jejich druhy 
(včetně Pk volný a těsný, Pk několikanásobný a 
postupně rozvíjející, druhy PU), graficky zakreslí stavbu 
věty jednoduché; pozná přístavek a odděluje ho čárkou; 
odliší souvětí souřadné a podřadné; pomocí otázek určí 
druhy vět vedlejších; rozezná významové vztahy 
(poměry) mezi větami hlavními v souvětí; produkuje 
věty s logickým pořádkem slov; správně klade čárku ve 
složitějších typech souvětí

Skladba
Stavba věty jednoduché, větné členy
Grafické znázornění stavby věty jednoduché
Souvětí podřadné
Souvětí souřadné
Interpunkce ve složitějším souvětí

ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis 
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve 
větě jednoduché i souvětí

ČJ-8-3J v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, 
slovotvorný, morfologický a základy pravopisu 
syntaktického ve větě jednoduché i souvětí

Pravopis

ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při 
tvorbě vhodných jazykových projevů podle 
komunikační situace

ČJ-8-4J při produkci mluvených i psaných jazykových 
projevů respektuje komunikační situaci a pravidla 
jazykové normy

Jazykové projevy

ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své 
četby, návštěvy divadelního nebo filmového 

ČJ-8-1L buduje si vztah ke knize, k čtení, a to domácí a 
školní četbou rozličných literárních druhů a žánrů; ústně 

Knihy, audio knihy, filmová a divadelní představení
Tvořivé činnosti s literárním textem
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představení a názory na umělecké dílo i písemně formuluje dojmy a postřehy z četby (z film. a 
div. představení), vystihne, čím ho četba zaujala, 
poučila, pobavila apod., jak obohatila jeho myšlení, 
názory, životní postoje

Formulace dojmů z četby
Čtenářské karty (zápisy z četby)

ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, 
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a 
vlastními slovy interpretuje smysl díla

ČJ-8-2L vlastními slovy reprodukuje obsah čteného či 
poslouchaného textu; popíše a charakterizuje postavy, 
zaujme hodnotící postoj k jejich chování

Četba, poslech a rozbor textu
Reprodukce textu
Charakteristika postav

ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, 
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a 
vlastními slovy interpretuje smysl díla

ČJ-8-3L vědomě podporuje rozvoj vlastní čtenářské 
gramotnosti, čte texty a pracuje s nimi různými formami 
a metodami podle pokynů učitele; dodržuje pravidla 
čtenářské dílny; vede si zápisy k četbě; aktivně se 
účastní diskusí o četbě; sdílí čtenářské zkušenosti, 
zážitky a názory

Rozvoj čtenářské gramotnosti
Práce s textem metodami RWCT
Čtenářské lekce
Čtenářské dílny
Čtenářské burzy
Čtenářské karty (zápisy z četby)

ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v 
literárním, dramatickém i filmovém zpracování

ČJ-8-4L vyzkouší si dramatizaci prozaického textu, 
výrazný přednes/čtení prozaického textu, recitaci básně; 
porovná různá ztvárnění téhož námětu různými autory a 
formami; porovná filmové a divadelní adaptace s 
původními předlohami

Dramatizace textu
Recitace
Adaptace literární díla
Srovnání literárních děl se stejnou tématikou

ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých 
schopností a na základě osvojených znalostí základů 
literární teorie

ČJ-8-5L vymýšlí a domýšlí příběhy inspirované četbou; 
vytváří jednoduché příběhy podle pravidel literárního 
žánru; vytvoří výtvarný doprovod k textu

Tvorba vlastních textů
Tvorba vlastních ilustrací

ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného 
individuálního stylu autora

ČJ-8-6L seznámí se s texty význačných děl nebo autorů 
daného období; u zvláště výrazných autorů rozpozná 
individuální autorský styl

Česká a světová literatura 19. století - četba, poslech a 
rozbor textů význačných děl nebo autorů pro dané 
období

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Verbální a neverbální komunikace
Paralingvistické aspekty řeči
Mluvený projev
Formulace dojmů z četby, diskuze o četbě a textech
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Skupinová práce
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
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Pisatelství a jeho rozvoj
Tvorba vlastních literárních textů
Mluvený projev
Dramatizace textu

   

Český jazyk a literatura 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, 
jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
komunikační situaci

ČJ-9-1S způsob mluvy a jazykové prostředky účelně 
přizpůsobuje komunikační situaci, dbá na obsah sdělení, 
na jazykovou správnost a slohovou vhodnost, vhodně 
užívá neverbálních prostředků i paralingvistických 
prostředků řeči

Formální a neformální komunikace

ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a 
komunikační záměr partnera v hovoru

ČJ-9-2S rozlišuje funkce sdělení, komunikační záměr 
partnera, objektivní a subjektivní sdělení; je si vědom 
toho, co všechno ovlivňuje sdělení; pojmenovává 
slohové postupy a útvary, zná charakteristiky funkčních 
stylů

Nauka o slohu
Slohotvorní činitelé
Funkční styly
Slohové postupy a útvary

ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v 
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj

ČJ-9-3S orientuje se v tisku, rozpozná objektivní a 
subjektivní přístup k informací, fakta od názoru, bulvární 
tisk a seriózní tisk; pojmenuje znaky bulváru, zhodnotí 
jeho funkci a cíle; učí se ověřovat informace a zdroje; 
porovnávat dostupné zdroje, rozpoznat manipulaci a 
dezinformaci; rozpozná základní publicistické útvary, 
jejich znaky a funkce; vytvoří zprávu, reportáž a fejeton

Publicistický styl
Masmédia, tisk, mediální gramotnost.
Zpráva, komentovaná zpráva, reportáž, fejeton
Manipulace, dezinformace, hoax
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ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá 
zásad komunikace a pravidel dialogu

ČJ-9-4S vytváří prostředí pro diskusi a kultivovanou 
konfrontaci názorů; při diskusi respektuje pravidla 
diskuse, je aktivní, argumentuje, umí naslouchat, dbá na 
kultivované a jazykově správné vyjádření svého názoru; 
připraví si interview

Mluvené projevy – diskuse, interview

ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke 
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k 
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému 
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů

ČJ-9-5S rozvíjí svou fantazii, tvůrčí originalitu a 
pisatelské schopnosti; tvoří samostatně nebo ve 
skupinách vlastní autorské texty; své texty sdílí se 
spolužáky, podporuje tvůrčí atmosféru, respektuje 
originalitu cizích textů, cizí práce oceňuje a jejich autory 
nezesměšňuje

Pisatelství a jeho rozvoj
Pisatelské dílny a pisatelské úkoly
Tvůrčí psaní

ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou 
češtinu a zdůvodní jejich užití

ČJ-9-1J srovnáním jazykového materiálu určí jazykovou 
příbuznost slovanských jazyků; porozumí slovenskému 
textu, přeloží do češtiny; identifikuje rysy obecné 
češtiny, rozpozná v textu slangové výrazy, uvádí vlastní 
příklady a posoudí jejich funkčnost v textu

Obecný výklad o jazyce – původ a vývoj jazyka, 
jazykové rodiny, útvary národního jazyka, současná 
podoba češtiny, podobnost češtiny a slovenštiny

ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého 
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími 
slovníky a příručkami

ČJ-9-2J objasní, k čemu slouží PČP a SSČ; vyhledá hesla v 
PČP a SSČ a správně interpretuje informaci nalezenou v 
jazykové příručce

Práce s jazykovými příručkami

ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná 
cizí slova

ČJ-9-3J správně tvoří a užívá tvary cizích vlastních jmen, 
obecných slov přejatých; správně píše velká písmena ve 
vlastních jménech a názvech

Podstatná jména

ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné 
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné 
komunikační situaci

ČJ-9-4J rozezná slovesné třídy a vzory; rozpozná v textu 
přechodníky a zdůvodní jejich užití v textech

Slovesa

ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v souvětí

ČJ-9-5J upevní dříve získané znalosti týkající stavby věty 
a souvětí; graficky zachytí stavbu souvětí, tvoří souvětí 
podle zadaného schématu; seznámí se s některými 
zvláštnosti větného členění a s polovětnými 
konstrukcemi, chápe jejich použití v projevu; správně 
klade interpunkci ve složitějším souvětí; respektuje 
hlavní zásady tvorby české věty z hlediska slovosledu

Skladba
Zvláštnosti větného členění
Polovětné konstrukce
Interpunkce ve složitějším souvětí
Slovosled v české větě

ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis ČJ-9-6J zopakuje a upevní dříve získané znalosti v oblasti Shrnutí a opakování učiva 2. stupně
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lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve 
větě jednoduché i souvětí

zvukové stránky jazyka, nauky o slově, tvarosloví; v 
písemném projevu zvládá pravopis lexikální, 
slovotvorný, morfologický i syntaktický;
seznámí s podobou standardizovaných testů jednotné 
přijímací zkoušky; cvičně si některé zkusí vyplnit

Pravopis
Nácvik standardizovaných testů

ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své 
četby, návštěvy divadelního nebo filmového 
představení a názory na umělecké dílo

ČJ-9-1L buduje si vztah ke knize, k čtení, a to domácí a 
školní četbou rozličných literárních druhů a žánrů; ústně 
i písemně formuluje dojmy a postřehy z četby (z film. a 
div. představení), vystihne, čím ho četba zaujala, 
poučila, pobavila apod., jak obohatila jeho myšlení, 
názory, životní postoje

Knihy, audio knihy, filmová a divadelní představení
Tvořivé činnosti s literárním textem
Formulace dojmů z četby
Čtenářské karty (zápisy z četby)

ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, 
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a 
vlastními slovy interpretuje smysl díla

ČJ-9-2L vlastními slovy reprodukuje obsah čteného či 
poslouchaného textu; stručně vystihne místo a čas děje 
a hlavní děj, základní kostru příběhu, námět, sestaví 
osnovu příběhu; popíše a charakterizuje postavy, 
zaujme hodnotící postoj k jejich chování; jednoduchou 
formou dokáže (ústní i písemnou formou) interpretovat 
kratších i delších texty

Četba, poslech a rozbor textu
Struktura literárního díla (námět, hlavní hrdina, 
charakteristika postav, prostředí, děj)
Reprodukce textu a vlastní četby
Interpretace textu a vlastní četby

ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, 
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a 
vlastními slovy interpretuje smysl díla

ČJ-9-3L vědomě podporuje rozvoj vlastní čtenářské 
gramotnosti, čte texty a pracuje s nimi různými formami 
a metodami podle pokynů učitele; dodržuje pravidla 
čtenářské dílny; o textech mluví a píše tak, že je patrno, 
že text četl vnímavě, s prožitkem a porozuměním; klade 
si otázky, které ho v souvislosti s přečteným textem 
napadají; učí se předvídat vývoj děje; vede si zápisy k 
četbě a aktivně se účastní diskusí o četbě, knihách; sdílí 
svoje čtenářské zkušenosti, zážitky a názory

Rozvoj čtenářské gramotnosti
Práce s textem metodami RWCT
Čtenářské lekce
Čtenářské dílny
Čtenářské burzy
Čtenářské karty (zápisy z četby)

ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v 
literárním, dramatickém i filmovém zpracování

ČJ-9-4L vyzkouší si dramatizaci prozaického textu, 
výrazný přednes/čtení prozaického textu, recitaci básně; 
porovná různá ztvárnění téhož námětu různými autory a 
formami; porovná filmové a divadelní adaptace s 
původními předlohami

Dramatizace textu
Recitace
Adaptace literární díla
Srovnání literárních děl se stejnou tématikou

ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých 
schopností a na základě osvojených znalostí základů 

ČJ-9-5L vymýšlí a domýšlí příběhy inspirované četbou; 
vytváří jednoduché příběhy podle pravidel literárního 

Tvorba vlastních textů
Tvorba vlastních ilustrací
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literární teorie žánru; vytvoří výtvarný doprovod k textu
ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich 
významné představitele v české a světové literatuře

ČJ-9-6L seznámí se s texty význačných děl nebo autorů 
daného období; uvádí základní literární směry a jejich 
významné představitele české a světové literatury

Česká a světová literatura 20. a 21. století - četba, 
poslech a rozbor textů význačných děl nebo autorů 
pro dané období

ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného 
individuálního stylu autora

ČJ-9-7L seznámí se s texty význačných děl nebo autorů 
daného období

Drama a dramatická tvorba - četba, poslech a rozbor 
textů význačných děl nebo autorů

ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, 
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné 
představitele

ČJ-9-8L rozlišuje literární formy, druhy a žánry, porovná 
je i jejich funkci; přiměřeně svým znalostem užívá při 
práci s textem literárně teoretickou terminologii; v 
poezii dokáže poznat básnické prostředky

Literární teorie

ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, 
svůj názor doloží argumenty

ČJ-9-9L rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, 
věcnou a uměleckou, svůj názor doloží argumenty

Hodnota literárního díla

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Verbální a neverbální komunikace
Paralingvistické aspekty řeči
Formální a neformální komunikace
Masmédia - manipulace, dezinformace
Mluvený projev
Diskuze, interview
Formulace dojmů z četby, diskuze o četbě a textech
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Skupinová práce
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
Mediální výchova a mediální gramotnost
Autor mediálního sdělení
Ověřování zdroje informací
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Mediální výchova a mediální gramotnost
Útvary publicistického stylu a jejich tvorba
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Mediální výchova a mediální gramotnost
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Útvary publicistického stylu, jejich znaky a vztah k realitě
Slohotvorní činitelé
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
Mediální výchova a mediální gramotnost
Zpravodajské útvary
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Mediální výchova a mediální gramotnost
Orientace v tisku, bulvární a seriozní zpravodajství
Mediální sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Pisatelství a jeho rozvoj
Tvorba vlastních literárních textů
Mluvený projev
Dramatizace textu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Mediální výchova a mediální gramotnost
Masmédia a společnost
Manipulace, dezinformace, hoax, reklama

    

5.2 Německý jazyk  

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 0 0 0 0 2 2 2 6
   Povinný Povinný Povinný
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Název předmětu Německý jazyk
Oblast Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika předmětu Německý jazyk je v soustavě předmětů zařazen do kategorie Další cizí jazyk. Cílem je utvářet v dětech

pozitivní vztah k jazyku jedné z našich sousedních zemí a kultuře německy mluvících jazykových oblastí,
vzbudit vědomí, byť zatím omezených, možností, které jim jeho porozumění nabízí a zájem pro jeho další
studium.
V předmětu se uplatňuje mimo jiné audiovizuální výuka. V prvním roce výuky němčiny jde především o
osvojení zvukové stránky jazyka a vybudování základů řečových dovedností. Ve druhém pak o rozvíjení
zvukové podoby, komunikativních dovedností, upevnění a prohloubení o něco náročnější gramatické
struktury jazyka, tak aby došlo ke zvládnutí úrovně A1 společného referenčního rámce. Větší pozornost se
věnuje ortografické stránce. Žáci se učí porozumět známým výrazům každodenního života, základním
frázím, které umí rovněž vhodně použít. Učí se jednoduchým způsobem se domluvit s partnerem, který je
ochoten v dané situaci pomoci. Prací na zadních aktivitách odpovídajících jazykovým znalostem se žáci
seznamují s německými reáliemi.

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

V 7. -9. třídě je hodinová dotace 2 vyučovací hodiny. Výuka tohoto předmětu probíhá v
jazykové učebně (angličtina, němčina, čeština). Ta je z technického hlediska vybavena interaktivní tabulí,
projektorem, reproduktory a vyučující využívá pro výuku notebook. Učebna dále disponuje odpovídajícími
výukovými materiály: slovníky, doplňkové materiály… Žáci si učebnice pro výuku jazyka nekupují, ale mají je
zapůjčené ze školy, pracovní sešity používají vlastní.

Integrace předmětů • Další cizí jazyk
Kompetence k učení:
- vybírat a využívat vhodné způsoby a metody pro efektivní a příjemné učení (učebnice, film, hudba, 
četba,způsoby práce osvojené během výuky...)
- plánovat učení a organizovat jej
- vyhledávat a třídit informace (práce s dvojjazyčným slovníkem a dalšími informačními zdroji), vedení
vlastního slovníčku
- propojovat témata a znalosti získané ve výuce s praktickým životem
- posoudit vlastní pokrok, zhodnotit výsledky svého učení, uvědomění si důležitosti dalšího studia jazyka
pro vlastní život

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k řešení problémů:
- vnímat a pochopit problém, nebát se komunikovat v cizím jazyce
- prostřednictvím naučeného vhodně reagovat na situace ze skutečného života
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- vyhledat informace vhodné k jeho řešení, řešit jej a nechat se odradit možným nezdarem
- pracovat s různými informačními zdroji, porozumět různým typům textů na odpovídající úrovni díky
znalostem a dovednostem získaným i v dalších předmětech nebo vlastním životě, prací na projektech a
zadaných úkolech
- uvědomovat si zodpovědnost za vlastní rozhodnutí, dokáže je zhodnotit
Kompetence komunikativní:
- porozumět a komunikovat (využívat získané komunikativní dovednosti, tedy započít, vést i ukončit
konverzaci) na odpovídající úrovni v německém jazyce
- vhodně reagovat, jednoduše formulovat myšlenky
- rozumět různým typům textů a záznamů na odpovídající úrovni, reagovat na ně, využívat k vlastnímu
rozvoji a k aktivnímu zapojení se do vzniklých situací, produkovat je (texty)
- využívat informační a komunikační prostředky
Kompetence sociální a personální:
- podílet se na utváření a fungování pravidel ve spolupráci s učitelem a ostatními, dodržovat zásady
slušného chování
- vytvářet příjemné prostředí
- požádat o pomoc, pomáhat druhým, nechat si pomoci, respektovat názor a schopnosti druhých
- vytvářet si pozitivní a reálnou představu o sobě samém podporující samostatný rozvoj, osvojovat si
sociální role
Kompetence občanské:
- respektovat názory ostatních, prezentovat vlastní a diskutovat na odpovídající úrovni
- rozhodovat se a být zodpovědný za své učení, chování a svá rozhodnutí
- mít pozitivní vztah k tradici a kultuře nejen naší, ale i německé
Kompetence pracovní:
- efektivně organizovat svou práci, prezentovat ji
- adekvátně používat potřebné materiály (učebnice, slovníky, další informační zdroje, vybavení...)
- dodržovat vymezená pravidla, plnit povinnosti a závazky, adaptovat se na změněné či nové pracovní
podmínky
- využívat znalostí a zkušeností z jazyka pro vlastní rozvoj a tím pro svou budoucnost
Kompetence digitální:
- Vzděláváme pomocí her, experimentů a diskusí 
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Název předmětu Německý jazyk
- Umožňujeme ovládat běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; 
- Vedeme žáky k týmové práci při řešení problémů 
- Při práci v předmětech využíváme různý kancelářský software (textový editor, tabulkový procesor, 
program pro prezentaci 
- Soustavně poukazujeme na bezpečné zacházení s technologiemi
- Využívá je při učení i při zapojení do života školy a do společnosti, 
- Neustále poukazujeme při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí na etické 
jednání

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni individuálně známkami nebo slovním hodnocením.
   

Německý jazyk 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence komunikativní
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou 
výslovností a reaguje na ně

N-7-1 pozdraví, představí se, rozumí jednoduchým 
otázkám, reaguje na ně

Pozdravy, představení se, bydliště, původ, záliby

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

N-7-2 porozumí poslechu k osvojovanému tématu a 
zachytí konkrétní informace

Záliby, rodina, hudba

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů N-7-3 vede jednoduchou konverzaci na osvojované 
téma

Větná stavba věty oznamovací a tázací Číslovky do 
tisíce Zájmeno man Pravidla německé výslovnosti

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 

N-7-4 vypráví o sobě a svých blízkých, přivlastňuje 
jednotlivým osobám

Zápor nicht Přivlastňovací zájmena mein a dein 2. pád 
osobních jmen Spojky



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Čtu, bádám, objevuji 

60

Německý jazyk 7. ročník

volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
podobné otázky pokládá

N-7-5 zvládne se představit a zjistit obdobné informace 
od spolužáka

Tvorba otázek – zjišťovací a doplňovací Časování 
sloves heißen, wohnen, kommen Časování sloves 
haben, sein a mögen

DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním 
nápisům a orientačním pokynům

N-7-6 porozumí jednoduchým slovům na informačních 
tabulích, reaguje na směrovky, rozumí časovému údaji

Vlevo/vpravo Předložky – in, aus, um, am

DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které se vztahují k běžným tématům

N-7-7 zvládá grafickou podobu jazyka Člen určitý

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři N-7-8 vyplní formulář základními údaji Jméno, věk, bydliště, původ, jazyk
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Rozvíjení smyslů, především sluchu (nápodoba výslovnosti); trénování paměti pomocí nové slovní zásoby; základy time-managementu (rozvržení času pro školu, volný 
čas, spánek a jiné povinnosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Reálie německojazyčných zemí, vhled do života mladých Němců
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Natáčení rozhovoru; výroba plakátu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Uvědomění sebe sama (co rád dělám, co mám rád, vyjádření názoru na školní předměty a další předměty lidského zájmu); učební návyky
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Reálie německojazyčných zemí, vhled do života mladých Němců, země Evropy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Poznávání spolužáků (jejich zájmy, oblíbené školní předměty, základní údaje jako jméno, věk atd.), vytváření třídních přehledů a statistik

   

Německý jazyk 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence sociální a personální
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Německý jazyk 8. ročník

• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou 
výslovností a reaguje na ně

N-8-1 rozumí pokynům učitele v rozkazovacím způsobu Rozkazovací způsob

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

N-8-2 rozlišuje školní pomůcky Školní pomůcky Člen neurčitý Záporka kein

DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových textech týkajících se každodenních 
témat

N-8-3 zvládá porozumět rozhovorům na téma škola, 
jídlo a další již osvojená témata

Činnosti ve škole - Rozvrh hodin

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů N-8-4 objedná si jídlo Spojky souřadné Formální oslovení Časování sloves 
essen, nehmen Konjunktiv slovesa mögen

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat

N-8-5 vypráví o sobě a svých blízkých, přivlastňuje 
jednotlivým osobám i skupinám

Přivlastňovací zájmena

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat

N-8-6 mluví o svých povinnostech a povolání Povolání, povinnosti Časování způsobových sloves 
(müssen, können)

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
podobné otázky pokládá

N-8-7 při výpovědích časuje některá silná slovesa a 
používá členy

Členy ve 3. a 4. pádu Osobní zájmena ve 4. pádu 
Množné číslo Rozlišování rodů jmen Domácí mazlíčci 
Vybraná silná slovesa

DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním 
nápisům a orientačním pokynům

N-8-8 rozumí údajům o poloze, rozlišuje význam 
vyjádřený různými pády

Předložky se 3. a 4. pádem Vazba es gibt

DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které se vztahují k běžným tématům

N-8-9 orientuje se v jídelním lístku Jídlo a nápoje Školní pomůcky Barvy

DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu, 
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu, a 
vyhledá v něm požadovanou informaci

N-8-10 odpoví na otázky k textu, rozlišuje pravdivost 
výpovědí

Časové příslovce četnost
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Německý jazyk 8. ročník

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři N-8-11 zvládne doplnit formulář o další údaje Domácí mazlíčci Oblíbené jídlo
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

N-8-12 zvládne sepsat popis domu či školy Místnosti ve škole a v domě

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Reálie německojazyčných zemí, vhled do života mladých Němců
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Reálie německojazyčných zemí, vhled do života mladých Němců, země Evropy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Ochrana životního prostředí, angažovanost mladých lidí a neziskových organizací
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Život v německojazyčných zemí, životní styl Němců
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Ochrana životního prostředí, angažovanost mladých lidí a neziskových organizací

   

Německý jazyk 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní
• Kompetence občanské
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových textech týkajících se každodenních 
témat

N-9-1 rozumí popisu cesty Orientace ve městě Dopravní prostředky

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů N-9-2 zvládne domluvit termín schůzky Slovosled tázací věty
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Německý jazyk 9. ročník

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat

N-9-3 vypráví o své osobě, a to i v minulém čase Préteritum sloves sein a haben Nepřímý pořádek slov 
ve větě oznamovací Způsobová slovesa (wollen, 
dürfen)

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
podobné otázky pokládá

N-9-4 odpovídá na dotazy týkající se oblečení Tázací zájmeno welcher Oblečení

DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu, 
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu, a 
vyhledá v něm požadovanou informaci

N-9-5 zvládne přeložit text na osvojovaná a již osvojená 
témata

Počasí, roční období Denní režim Slovesa se změnou 
kmenové samohlásky Slovesa s odlučitelnou 
předponou

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

N-9-6 vytvoří pozvánku či blahopřání Udání polohy a času Řadové číslovky Sloveso werden 
Vybraná osobní zájmena ve 3. pádu

DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné 
sdělení

N-9-7 zvládne napsat krátký osobní dopis Osobní dopis

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Reálie německojazyčných zemí, vhled do života mladých Němců, země Evropy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Doprava a její druhy, doprava ekologická
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Reálie německojazyčných zemí, vhled do života mladých Němců
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Tolerance a pochopení odlišností jedinců, netolerantní historie Německa
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5.3 Anglický jazyk 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

1 1 4 3 4 4 3 3 3 26
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Anglický jazyk
Oblast Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika předmětu Ve výuce v 1.-2. ročníku jde především o probuzení zájmu o učení se cizímu jazyku a vytváření pozitivního 

vztahu k tomuto vyučovacímu předmětu a zejména o rozvoj vhodných učebních postupů a strategií, které 
se mají stát základem pro celoživotní učení. Pozornost se věnuje převážně rozvoji dovedností poslechu a 
mluvení, pro něž se využívá audioorální metody a jiných aktivizujících metod. Základem výuky ve 3. - 9. 
ročníku je rozvoj jazykových dovedností - konverzace, poslech, čtení a psaní. Důraz je kladen na 
komunikativní schopnosti žáka s cílem dorozumět se s cizincem v běžných životních situacích a pohovořit o 
jednoduchých tématech. Důležitou součástí výuky je proto také poslech s porozuměním, porozuměním 
čtenému textu přiměřené obtížnosti a jeho reprodukce. Žáci se seznamují s reáliemi anglicky mluvících 
zemí, pracují na projektech a přiměřeně obtížných úkolech s cílem rozšiřovat a prohlubovat znalost cizího 
jazyka ve všech jeho aspektech. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Výuka v 1.-2. ročníku má dotaci 1 hodinu týdně, probíhá v kmenové třídě. Pro výuku je využíváno video,
DVD, internet a audiovizuální technika.
Výuka v 3. – 9. ročníku má dotaci 3 hodiny týdně.Probíhá
v jazykové učebně , v multimediální učebně, v počítačové učebně, s využitím videa, DVD, internetu a
audiovizuální techniky.

Integrace předmětů • Cizí jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení:
- chápe, jak je důležité pro další studium i pro život komunikovat v cizím jazyce
- umí propojovat naučená témata s praktickým životem
- pracuje s dvojjazyčným slovníkem
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Název předmětu Anglický jazyk
- procvičuje si vedení vlastních slovníčků
- učitel pracuje s žáky různými metodami ( komunikativní metoda, činnostní vyučování,...) a organizačními
formami (frontální výuka, práce ve dvojicích, skupinová práce) a tím je vede k vlastnímu výběru
vhodného učebního stylu;
Kompetence k řešení problémů:
- nebojí se mluvit anglicky s cizími lidmi
- učí se, jak vhodně reagovat v situaci z reálného života
- řeší praktické problémy každodenního života
- vypracovává projekty, při kterých vyhledává znalosti z jiných předmětů
- rozvíjí kritické myšlení při čtení různorodých cizojazyčných textů
Kompetence komunikativní:
- porozumí jednoduchému sdělení či promluvě v angličtině
- umí zformulovat jednoduché myšlenky v angličtině
- má prostor pro ústní i písemné vyjádření a sebeprezentaci zadaných úkolů
- umí započít, vést a ukončit konverzaci na přiměřené téma ve dvojici nebo ve skupině
- ve slyšeném nebo čteném textu rozpozná hlavní téma, obsah a určí klíčová místa
Kompetence sociální a personální:
- pracuje v dvojicích, skupinách, učí se vzájemně spolupracovat a osvojovat si různé styly práce
- v jednoduchých situacích si umí vyžádat pomoc nebo poskytnout radu
- dodržuje pravidla pro práci v týmu, ve skupinách a dodržuje zásady slušného chování
- učí se rozeznávat a osvojovat sociální role
Kompetence občanské:
- je zodpovědný za vlastní učení, vlastní projevy a činy
- získávat představu o zvycích v anglicky mluvících zemích a porovnávat je s našimi
- uvědomuje si význam kulturního dědictví
Kompetence pracovní:
- samostatně pracovat s dvojjazyčným a výkladovým slovníkem,
- využívá anglického jazyka k získávání informací z různých oblastí
- rozvíjet dovednost prezentace vlastní práce, sebehodnocení a osobního pokroku
Kompetence digitální:
- Při výuce používáme aktivní činnosti, a to jak při práci s IT technikou či bez ní 
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Název předmětu Anglický jazyk
- Vzděláváme pomocí her a diskusí - Interpretujeme s žáky informace za pomoci argumentů 
- Umožňujeme ovládat běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby 
- Žáci popisují a analyzují problém a hledají jeho řešení - Vedeme žáky k týmové práci při řešení problémů 
- Při práci v AJ využíváme různý kancelářský software (textový editor, tabulkový procesor, program pro 
prezentaci)

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou individuálně hodnoceni známkami nebo slovním hodnocením.
   

Anglický jazyk 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů
• Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
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

AJ-1-1 se orientuje v jednoduchých pokynech učitele Pozdravy, barvy, čísla 1-10, věci ve třídě, školní 
pomůcky, části těla, jídlo, zvířata, rodina, oblečení

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

AJ-1-2 reaguje na slovní zásobu ze známé tematické 
oblasti v přiměřeném rozsahu

Pozdravy, barvy, čísla 1-10, věci ve třídě, školní 
pomůcky, části těla, jídlo, zvířata, rodina, oblečení

CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se 
kterými se v průběhu výuky setkal

AJ-1-3 správně vyslovuje anglická slovíčka Pozdravy, barvy, čísla 1-10, věci ve třídě, školní 
pomůcky, části těla, jídlo, zvířata, rodina, oblečení

CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu

AJ-1-4 se orientuje v pomalému a správně 
vyslovovanému dialogu

Pozdravy, barvy, čísla 1-10, věci ve třídě, školní 
pomůcky, části těla, jídlo, zvířata, rodina, oblečení

CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně 
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální 

AJ-1-5 zapojí se do jednoduchého dialogu oslovení, 
reakce na oslovení, přivítání

Pozdravy, barvy, čísla 1-10, věci ve třídě, školní 
pomůcky, části těla, jídlo, zvířata, rodina, oblečení
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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

AJ-1-6 sdělí jednoduché informace o sobě Pozdravy, barvy, čísla 1-10, věci ve třídě, školní 
pomůcky, části těla, jídlo, zvířata, rodina, oblečení

AJ-1-7 zopakuje básničku, říkanku, zpívá písničky Pozdravy, barvy, čísla 1-10, věci ve třídě, školní 
pomůcky, části těla, jídlo, zvířata, rodina, oblečení

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Komunikace v cizím jazyce
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Práce ve skupinách a soutěže

   

Anglický jazyk 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
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

AJ-2-1 se orientuje jednoduchým pokynům učitele Slovesa, barvy - vzory, místnosti v domě, dopravní 
prostředky, části těla, dny v týdnu, zvířata, povolání, 
počasí

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

AJ-2-2 mluví s využitím slovní zásoby ze známé 
tematické oblasti v přiměřeném rozsahu

Slovesa, barvy - vzory, místnosti v domě, dopravní 
prostředky, části těla, dny v týdnu, zvířata, povolání, 
počasí

CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se AJ-2-3 správně vyslovuje Slovesa, barvy - vzory, místnosti v domě, dopravní 
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kterými se v průběhu výuky setkal prostředky, části těla, dny v týdnu, zvířata, povolání, 
počasí

CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu

AJ-2-4 se orientuje v pomalém a správně 
vyslovovanému dialogu

Slovesa, barvy - vzory, místnosti v domě, dopravní 
prostředky, části těla, dny v týdnu, zvířata, povolání, 
počasí

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

AJ-2-5 sdělí jednoduché informace o sobě, jméno, věk, 
aktuální náladu

Slovesa, barvy - vzory, místnosti v domě, dopravní 
prostředky, části těla, dny v týdnu, zvířata, povolání, 
počasí

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

AJ-2-6 zapojí se do jednoduchého dialogu Slovesa, barvy - vzory, místnosti v domě, dopravní 
prostředky, části těla, dny v týdnu, zvířata, povolání, 
počasí

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

AJ-2-7 popíše jednotlivé oblíbené věci Slovesa, barvy - vzory, místnosti v domě, dopravní 
prostředky, části těla, dny v týdnu, zvířata, povolání, 
počasí

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

AJ-2-8 zopakuje básničku, říkanku, zpívá písničky Slovesa, barvy - vzory, místnosti v domě, dopravní 
prostředky, části těla, dny v týdnu, zvířata, povolání, 
počasí

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Komunikace v cizím jazyce
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Práce ve skupinách a soutěže

   

Anglický jazyk 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
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• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
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

AJ-3-1 čte a vyslovuje srozumitelně jednotlivá slova, 
reprodukuje slovní zásobu ze známé tematické oblasti v 
přiměřeném rozsahu

Osobní informace, čísla 1-20, lidské tělo, jídlo, 
místnosti v domě, zvířata, sport, záliby a činnosti ve 
volném čase, oblíbené věci
• Osobní zájmena
• Rozkazovací způsob
• Kladná a negativní odpověď
• Sloveso ,,have got“ kladná věta, záporná věta, 
odpověď
• Sloveso „to be“ a „like“ kladná věta, záporná větaˇ, 
odpověď
• Předložky IN/ON
• Přivlastňovací „´s“
• Vazba There is or are

CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se 
kterými se v průběhu výuky setkal

AJ-3-2 pozdraví a krátce a představí, rozumí 
jednoduchým pokynům učitele, zeptá se a jednoduše 
odpoví na dotaz na jméno/ věk osoby a omluví se, klade 
krátké ano/ne otázky k ověření správnosti svého 
odhadu

Abeceda, osobní informace, čísla 1-100, lidské tělo, 
jídlo, místnosti v domě, zvířata, sport, záliby a činnosti 
ve volném čase, oblíbené věci, měsíce v roce, Vánoce, 
Halloween
• Osobní zájmena
• Rozkazovací způsob
• Kladná a negativní odpověď
• Sloveso ,,have got“ kladná věta, záporná věta, 
odpověď
• Sloveso „to be“ a „like“ kladná věta, záporná větaˇ, 
odpověď
• Předložky IN/ON
• Přivlastňovací „´s“
Vazba There is or are

CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého AJ-3-3 píše jednoduchá slova a věty dle předlohy a Abeceda, osobní informace, čísla 1-100, lidské tělo, 
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psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu přečte je, pojmenuje věci, které mu jsou blízké, a napíše 
je

jídlo, místnosti v domě, zvířata, sport, záliby a činnosti 
ve volném čase, oblíbené věci, měsíce v roce, Vánoce, 
Halloween
• Osobní zájmena
• Rozkazovací způsob
• Kladná a negativní odpověď
• Sloveso ,,have got“ kladná věta, záporná věta, 
odpověď
• Sloveso „to be“ a „like“ kladná věta, záporná větaˇ, 
odpověď
• Předložky IN/ON
• Přivlastňovací „´s“
Vazba There is or are

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

AJ-3-4 reaguje na jednoduché, každodenně užívané 
příkazy a žádosti, rozumí pomalému a správně 
vyslovovanému dialogu, vymění si s partnerem 
informace

Abeceda, osobní informace, čísla 1-100, lidské tělo, 
jídlo, místnosti v domě, zvířata, sport, záliby a činnosti 
ve volném čase, oblíbené věci, měsíce v roce, Vánoce, 
Halloween
• Osobní zájmena
• Rozkazovací způsob
• Kladná a negativní odpověď
• Sloveso ,,have got“ kladná věta, záporná věta, 
odpověď
• Sloveso „to be“ a „like“ kladná věta, záporná větaˇ, 
odpověď
• Předložky IN/ON
• Přivlastňovací „´s“
Vazba There is or are

CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož 
slova či slovního spojení

AJ-3-5 s pomocí učitele vyhledá slovíčka ve slovníku 
učebnice.

Abeceda, osobní informace, čísla 1-100, lidské tělo, 
jídlo, místnosti v domě, zvířata, sport, záliby a činnosti 
ve volném čase, oblíbené věci, měsíce v roce, Vánoce, 
Halloween
• Osobní zájmena
• Rozkazovací způsob
• Kladná a negativní odpověď
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• Sloveso ,,have got“ kladná věta, záporná věta, 
odpověď
• Sloveso „to be“ a „like“ kladná věta, záporná větaˇ, 
odpověď
• Předložky IN/ON
• Přivlastňovací „´s“
Vazba There is or are

CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a 
vizuální předlohy

AJ-3-6 s pomocí učitele nebo učebnice nacvičuje psaní 
slov a ve větě

Abeceda, osobní informace, čísla 1-100, lidské tělo, 
jídlo, místnosti v domě, zvířata, sport, záliby a činnosti 
ve volném čase, oblíbené věci, měsíce v roce, Vánoce, 
Halloween
• Osobní zájmena
• Rozkazovací způsob
• Kladná a negativní odpověď
• Sloveso ,,have got“ kladná věta, záporná věta, 
odpověď
• Sloveso „to be“ a „like“ kladná věta, záporná větaˇ, 
odpověď
• Předložky IN/ON
• Přivlastňovací „´s“
Vazba There is or are

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Poznávání kultury anglicky mluvících zemí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Žák komunikuje v cizím jazyce
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Žák soutěží a spolupracuje ve skupinách

   

Anglický jazyk 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
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• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností

AJ-4-1 rozumí smyslu přiměřeně obtížných nahrávek, 
rozumí hledané informaci v nahrávce, rozumí 
jednoduchým pokynům učitele a reaguje na ně

Abeceda, osobní informace, čísla 1-100, lidské tělo, 
jídlo, místnosti v domě, místa ve městě, zdraví, 
nemocnice, TV program, záliby a činnosti ve volném 
čase, zvířata, Vánoce, Halloween
• Vazba There is or are
• Sloveso ,,have got“ kladná věta, záporná věta, 
odpověď
• Kladné a záporné příkazy
• Určování času, otázky
• Přítomný čas průběhový v kladné větě, v záporu a v 
otázce

CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, 
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici 
vizuální oporu

AJ-4-2 vyhledává známá slova a věty v jednoduchých 
textech, přikazuje známá slova a věty k obrázkům, 
porozumí smyslu jednoduchých vět vztahujících se k 
osvojovaným tématům

Abeceda, osobní informace, čísla 1-100, lidské tělo, 
jídlo, místnosti v domě, místa ve městě, zdraví, 
nemocnice, TV program, záliby a činnosti ve volném 
čase, zvířata, Vánoce, Halloween
• Vazba There is or are
• Sloveso ,,have got“ kladná věta, záporná věta, 
odpověď
• Kladné a záporné příkazy
• Určování času, otázky
• Přítomný čas průběhový v kladné větě, v záporu a v 
otázce

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

AJ-4-3 vyhledává známá slova a věty v jednoduchých 
textech, přikazuje známá slova a věty k obrázkům, 
porozumí smyslu jednoduchých vět vztahujících se k 
osvojovaným tématům

Abeceda, osobní informace, čísla 1-100, lidské tělo, 
jídlo, místnosti v domě, místa ve městě, zdraví, 
nemocnice, TV program, záliby a činnosti ve volném 
čase, zvířata, Vánoce, Halloween
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• Vazba There is or are
• Sloveso ,,have got“ kladná věta, záporná věta, 
odpověď
• Kladné a záporné příkazy
• Určování času, otázky
• Přítomný čas průběhový v kladné větě, v záporu a v 
otázce

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů AJ-4-4 aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, 
pozdraví, rozloučí se, poskytne, požadovanou informaci 
použije základní zdvořilostní obratle velmi krátkých a 
pomalu vedených rozhovorech

Abeceda, osobní informace, čísla 1-100, lidské tělo, 
jídlo, místnosti v domě, místa ve městě, zdraví, 
nemocnice, TV program, záliby a činnosti ve volném 
čase, zvířata, Vánoce, Halloween
• Vazba There is or are
• Sloveso ,,have got“ kladná věta, záporná věta, 
odpověď
• Kladné a záporné příkazy
• Určování času, otázky
• Přítomný čas průběhový v kladné větě, v záporu a v 
otázce

CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat

AJ-4-5 jednoduše popíše obrázek, zopakuje říkanku či 
básničku z paměti, sdělí informace o členech své rodiny, 
kamarádech a spolužácích

Abeceda, osobní informace, čísla 1-100, lidské tělo, 
jídlo, místnosti v domě, místa ve městě, zdraví, 
nemocnice, TV program, záliby a činnosti ve volném 
čase, zvířata, Vánoce, Halloween
• Vazba There is or are
• Sloveso ,,have got“ kladná věta, záporná věta, 
odpověď
• Kladné a záporné příkazy
• Určování času, otázky
• Přítomný čas průběhový v kladné větě, v záporu a v 
otázce

CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá

AJ-4-6 aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, 
pozdraví, rozloučí se, poskytne, požadovanou informaci 
použije základní zdvořilostní obratle velmi krátkých a 
pomalu vedených rozhovorech

Abeceda, osobní informace, čísla 1-100, lidské tělo, 
jídlo, místnosti v domě, místa ve městě, zdraví, 
nemocnice, TV program, záliby a činnosti ve volném 
čase, zvířata, Vánoce, Halloween
• Vazba There is or are
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• Sloveso ,,have got“ kladná věta, záporná věta, 
odpověď
• Kladné a záporné příkazy
• Určování času, otázky
• Přítomný čas průběhový v kladné větě, v záporu a v 
otázce

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

AJ-4-7 napíše jednoduchá slovní spojení a věty, ve 
kterých se představí, uvede svůj věk, kde bydlí, co dělá, 
vlastní, umí, má rád a nerad

Abeceda, osobní informace, čísla 1-100, lidské tělo, 
jídlo, místnosti v domě, místa ve městě, zdraví, 
nemocnice, TV program, záliby a činnosti ve volném 
čase, zvířata, Vánoce, Halloween
• Vazba There is or are
• Sloveso ,,have got“ kladná věta, záporná věta, 
odpověď
• Kladné a záporné příkazy
• Určování času, otázky
• Přítomný čas průběhový v kladné větě, v záporu a v 
otázce

CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z 
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální 
oporu

AJ-4-8 rozpozná známá slova a slovní spojení, činnosti 
nebo číselné a časové údaje,
porozumí významu slov, slovních spojení a 
jednoduchých vět, které se vztahují k tématům z 
běžného života, má-li k dispozici vizuální oporu

Abeceda, osobní informace, čísla 1-100, lidské tělo, 
jídlo, místnosti v domě, místa ve městě, zdraví, 
nemocnice, TV program, záliby a činnosti ve volném 
čase, zvířata, Vánoce, Halloween
• Vazba There is or are
• Sloveso ,,have got“ kladná věta, záporná věta, 
odpověď
• Kladné a záporné příkazy
• Určování času, otázky
• Přítomný čas průběhový v kladné větě, v záporu a v 
otázce

CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v 
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným 
tématům

AJ-4-9-najde konkrétní Inko v krátkém jednoduchém 
textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům

Abeceda, osobní informace, čísla 1-100, lidské tělo, 
jídlo, místnosti v domě, místa ve městě, zdraví, 
nemocnice, TV program, záliby a činnosti ve volném 
čase, zvířata, Vánoce, Halloween
• Vazba There is or are
• Sloveso ,,have got“ kladná věta, záporná věta, 
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odpověď
• Kladné a záporné příkazy
• Určování času, otázky
• Přítomný čas průběhový v kladné větě, v záporu a v 
otázce

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Poznávání kultury anglicky mluvících zemí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Žák komunikuje v cizím jazyce
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Žák soutěží a spolupracuje ve skupinách
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Cestování 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Tradice dané země

   

Anglický jazyk 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností

AJ-5-1 nalezne známá slova a věty v jednoduchých 
textech, např. o rodině a volném čase; rozumí krátkým a 
jednoduchým pokynům v textu;

Abeceda Číslovky 1 – 100, telefonní čísla Země a 
národnosti Domov, rodina a moji kamarádi Oblíbené 
věci Čas: hodiny, dny v týdnu, měsíce v roce Škola a 
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vyučovací předměty Volný čas a záliby Dům, pokoj 
Město, budovy, obchody Nákupy Halloween, Vánoce
Množné číslo nepravidelných podstatných jmen
Abeceda Číslovky 1 – 100, telefonní čísla Země a 
národnosti Domov, rodina a moji kamarádi Oblíbené 
věci Čas: hodiny, dny v týdnu, měsíce v roce Škola a 
vyučovací předměty Volný čas a záliby Dům, pokoj 
Město, budovy, obchody Nákupy Halloween, Vánoce
Množné číslo nepravidelných podstatných jmen

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

AJ-5-2 vyhledá informace k jednoduchému tématu v 
časopise nebo na webové stránce; pochopí obsah a 
smysl jednoduchého dialogu a nahrávky;

Neurčitý člen
Osobní a přivlastňovací zájmena
Sloveso to be v kladné větě, v záporu a v otázce 
Sloveso to have got v kladné větě, v záporu a v otázce 
Sloveso can v kladné větě, v záporu a v otázce
Vazba there is, there are
Přítomný čas prostý, průběhový

CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, 
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici 
vizuální oporu

AJ-5-3 zachytí konkrétní informace, porozumí tématu 
velmi krátkého a jednoduchého poslechového textu, 
který se vztahuje k osvojovaným tématům, má-li k 
dispozici vizuální nebo zvukovou oporu

Abeceda Číslovky 1 – 100, telefonní čísla Země a 
národnosti Domov, rodina a moji kamarádi Oblíbené 
věci Čas: hodiny, dny v týdnu, měsíce v roce Škola a 
vyučovací předměty Volný čas a záliby Dům, pokoj 
Město, budovy, obchody Nákupy Halloween, Vánoce
Množné číslo nepravidelných podstatných jmen 
Rozkazovací způsob
Přítomný čas prostý, průběhový

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů AJ-5-4 účastní se jednoduchých a pomalu vedených 
rozhovorů, ve kterých poskytne konkrétní informace o 
sobě, dalších osobách, zvířatech, předmětech, 
činnostech, nebo se na podobné informace zeptá za 
použití jednoduchých slovních spojení a otázek

Abeceda Číslovky 1 – 100, telefonní čísla Země a 
národnosti Domov, rodina a moji kamarádi Oblíbené 
věci Čas: hodiny, dny v týdnu, měsíce v roce Škola a 
vyučovací předměty Volný čas a záliby Dům, pokoj 
Město, budovy, obchody Nákupy Halloween, Vánoce
Množné číslo nepravidelných podstatných jmen
Rozkazovací způsob
Osobní a přivlastňovací zájmena
Sloveso to be v kladné větě, v záporu a v otázce 
Sloveso to have got v kladné větě, v záporu a v otázce 
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Sloveso can v kladné větě, v záporu a v otázce
Vazba there is, there are
Přítomný čas prostý, průběhový

CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat

AJ-5-5 popíše skutečnosti, se kterými se běžně setkává 
(např. předměty, zvířata, činnosti), ústně i písemně 
reprodukuje hlavní myšlenky textu s pomocí obrázku 
nebo osnovy; na základě poslechu krátké konverzace 
shrne její obsah

Abeceda Číslovky 1 – 100, telefonní čísla Země a 
národnosti Domov, rodina a moji kamarádi Oblíbené 
věci Čas: hodiny, dny v týdnu, měsíce v roce Škola a 
vyučovací předměty Volný čas a záliby Dům, pokoj 
Město, budovy, obchody Nákupy Halloween, Vánoce
Osobní a přivlastňovací zájmena
Přítomný čas prostý, průběhový

CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá

AJ-5-6 mluví krátkými větami v zadané roli, pozdraví, 
zeptá se a odpoví na otázky a rozloučí se; mluví o tom, 
co má a nemá rád, co se mu líbí a nelíbí

Abeceda Číslovky 1 – 100, telefonní čísla Země a 
národnosti Domov, rodina a moji kamarádi Oblíbené 
věci Čas: hodiny, dny v týdnu, měsíce v roce Škola a 
vyučovací předměty Volný čas a záliby Dům, pokoj 
Město, budovy, obchody Nákupy Halloween, Vánoce
Množné číslo nepravidelných podstatných jmen 
Rozkazovací způsob
Osobní a přivlastňovací zájmena
Sloveso to be v kladné větě, v záporu a v otázce 
Sloveso to have got v kladné větě, v záporu a v otázce 
Sloveso can v kladné větě, v záporu a v otázce
Vazba there is, there are
Tázací zájmena a příslovce
Přítomný čas prostý, průběhový

CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v 
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným 
tématům

AJ-5-7 najde konkrétní informace (např. o předmětech, 
osobách, zvířatech, činnostech nebo číselných a 
časových údajích) v krátkém jednoduchém textu

Abeceda Číslovky 1 – 100, telefonní čísla Země a 
národnosti Domov, rodina a moji kamarádi Oblíbené 
věci Čas: hodiny, dny v týdnu, měsíce v roce Škola a 
vyučovací předměty Volný čas a záliby Dům, pokoj 
Město, budovy, obchody Nákupy Halloween, Vánoce
Neurčitý člen
Sloveso to be v kladné větě, v záporu a v otázce 
Sloveso to have got v kladné větě, v záporu a v otázce 
Sloveso can v kladné větě, v záporu a v otázce
Vazba there is, there are
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Tázací zájmena a příslovce
Přítomný čas prostý, průběhový

CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z 
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální 
oporu

AJ-5-8 rozpozná známá slova a slovní spojení, porozumí 
významu slov, slovním spojení a jednoduchých vět

Abeceda Číslovky 1 – 100, telefonní čísla Země a 
národnosti Domov, rodina a moji kamarádi Oblíbené 
věci Čas: hodiny, dny v týdnu, měsíce v roce Škola a 
vyučovací předměty Volný čas a záliby Dům, pokoj 
Město, budovy, obchody Nákupy Halloween, Vánoce

CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá

AJ-5-9 porozumí tématu krátkého textu, který se 
vztahuje k tématům z běžného života a je podpořen 
obrazem (např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak, 
obrázek nebo text znázorňující téma nebo obsah 
daného textu

Rozkazovací způsob
Osobní a přivlastňovací zájmena

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

AJ-5-10 napíše jednoduchá slovní spojení a věty, ve 
kterých představí členy své rodiny, kamarády a 
spolužáky, uvede jejich věk, kde bydlí, co dělají, vlastní, 
umí, mají rádi/neradi sestaví s použitím slov, 
jednoduchých slovních spojení a vět krátký pozdrav, 
dotaz či vzkaz, ve kterém sdělí konkrétní informace 
nebo se na ně zeptá za použití základních zdvořilostních 
obratů (např. oslovení, pozdrav, rozloučení, 
poděkování)

Abeceda Číslovky 1 – 100, telefonní čísla Země a 
národnosti Domov, rodina a moji kamarádi Oblíbené 
věci Čas: hodiny, dny v týdnu, měsíce v roce Škola a 
vyučovací předměty Volný čas a záliby Dům, pokoj 
Město, budovy, obchody Nákupy Halloween, Vánoce
Neurčitý člen
Sloveso to be v kladné větě, v záporu a v otázce 
Sloveso to have got v kladné větě, v záporu a v otázce 
Sloveso can v kladné větě, v záporu a v otázce
Vazba there is, there are
Tázací zájmena a příslovce
Přítomný čas prostý, průběhový

CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře AJ-5-11 doplní informace číselné i nečíselné povahy 
(např. číslice, slova, slovní spojení), které se týkají jeho 
osoby, rodiny a kamarádů, zvířat nebo předmětů, které 
ho bezprostředně obklopují, a činností, které běžně 
vykonává

Abeceda Číslovky 1 – 100, telefonní čísla Země a 
národnosti Domov, rodina a moji kamarádi Oblíbené 
věci Čas: hodiny, dny v týdnu, měsíce v roce Škola a 
vyučovací předměty Volný čas a záliby Dům, pokoj 
Město, budovy, obchody Nákupy Halloween, Vánoce
Osobní a přivlastňovací zájmena

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Žák komunikuje v cizím jazyce



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Čtu, bádám, objevuji 

79

Anglický jazyk 5. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
žák soutěží a spolupracuje ve skupinách
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Poznávání kultury anglicky mluvících zemí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Cestování
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Kultura dané země

   

Anglický jazyk 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
komunikační funkce jazyka a typy textů: samostatný 
ústní projev - představování se
komunikační funkce jazyka a typy textů: samostatný 
ústní projev - rozhovor o zvířatech
komunikační funkce jazyka a typy textů: samostatný 
ústní projev - dialog v restauraci, objednávání

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích

Aj - 6 – 1 dialog – žák se zapojí do jednoduchých 
rozhovorů

samostatný ústní či písemný projev - plánování 
programu, výběr představení, zakoupení lístků, popis 
města

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných tématech

Aj - 6 – 2 popíše zvíře, předmět či osobu (P) pravopis: hláskování, velká písmena
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komunikační funkce jazyka a typy textů: samostatný 
ústní projev - představování se
pravopis: používání apostrofu
komunikační funkce jazyka a typy textů: samostatný 
ústní projev - rozhovor o zvířatech
písemný projev: popis osoby
komunikační funkce jazyka a typy textů: samostatný 
ústní projev - dialog v restauraci, objednávání

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

pravopis: používání because
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně

Aj - 6 – 3 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou 
výslovností a reaguje na ně. (R, P)

poslech rozhovoru, radiového programu, vyprávění

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně

Aj- 6- 4 žák umí získat informace z vhodného zdroje poslech rozhovoru, radiového programu, vyprávění

lexikologie: názvy budov a institucí, popis krajinyCJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v 
jednoduchých každodenních autentických materiálech

Aj - 6 – 6 Rozumí jednoduchým informačním nápisům a 
orientačním pokynům.(R) čte článek v učebnici a rozumí mu

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení

Aj - 6 – 7 rozumí krátkému jednoduchému textu, má k 
dispozici vizuální oporu a vyhledá v něm požadovanou 
informaci. (R)

čte článek v učebnici a rozumí mu

sloveso být;
osobní, přivlastňovací a ukazovací zájmena, pořádek 
slov, otázky,
sloveso mít;
jednotné a množné číslo podstatných jmen, přídavná 
jména – popis, krátké odpovědi, slovesa mít rád a 
nemít rád ve vazbě s gerundiem,
osobní a předmětová zájmena,
existenciální vazba,
předložky místa,

Aj – 6- 8 žák rozumí základním gramatickým principům 
angličtiny a umí je používat při vlastní tvorbě řeči či 
textu

neurčitý člen, určitý člen
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some, any,
frekvenční příslovce,
pořádek slov v otázce,
sloveso moci (can),
příslovečná určení způsobu
gramatika: slovesa mít rád a nemít rád ve vazbě s 
gerundiem, osobní a předmětová zájmena

CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři Aj- 6- 9 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři písemný projev: osobní profil
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných tématech

Aj 6 - 10 žák srozumitelně vyslovuje a je si vědom 
nepravidelností v anglické výslovnosti

fonetika: hláskování, slovní přízvuk, výslovnost hlásek 
specifických pro angličtinu

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat

lexikologie: věci ve školní tašce a ve třídě, barvy, země 
a národnosti, číslovky a čas, rodina, osobní údaje

lexikologie: části těla člověka a zvířeteCJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných tématech

Aj- 6- 11 žák rozumí slovům z probíraných tematických 
celků a umí je samostatně použít při vlastní textové 
produkce, ať už ústní či písemné

lexikologie: jídlo a volnočasové aktivity
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Žák se seznámí s názvy národností a zemí, jejich kulturou, cizí kuchyně, vybrané momenty z historie anglicky mluvících zemí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Vztahy v rodině, téma rodina
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Osobní profil, vzhled
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Sopky, život v jejich blízkosti, popis krajiny
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Zdravý životní styl
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Téma škola
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Anglický jazyk 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
fonetika: výslovnost koncovky /d/, /t/, /ɪd/, koncovky -
ing

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích

Aj - 7- 1 Dialog – žák se zapojí do jednoduchých 
rozhovorů, odpovídá na jednoduché otázky, sdělí 
jednoduchým způsobem základní informace komunikační funkce jazyka a typy textů: získávání 

informací, plánování, jízdní řád
fonetika: výslovnost koncovky /d/, /t/, /ɪd/, koncovky -
ing

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných tématech

Aj - 7- 2 Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném 
čase a dalších osvojovaných tématech

lexikologie: bydlení, volný čas, sport, pocity a nálady, 
cestování, reálie zemí příslušných jazykových oblastí, 
počasí, nákupy a móda, počasí, hodnotící přídavná 
jména

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích

Aj - 7- 3 Domluví se na času schůzky a na společný 
program.

lexikologie: bydlení, volný čas, sport, pocity a nálady, 
cestování, reálie zemí příslušných jazykových oblastí, 
počasí, nákupy a móda, počasí, hodnotící přídavná 
jména

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích

Aj - 7- 4 Zjistí a předá informací o dopravě. komunikační funkce jazyka a typy textů: získávání 
informací, plánování, jízdní řád

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace

Aj - 7- 5 Rozumí krátkému jednoduchému textu, má k 
dispozici vizuální oporu a vyhledá v něm požadovanou 
informaci.

čte článek v učebnici a rozumí mu

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

Aj - 7- 6 Napíše jednoduchý vzkaz či zprávu písemný projev: psaní jednoduché zprávy, pokynů, 
psaní emailu, příběh

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, Aj - 7- 7 Žák rozumí základním gramatickým principům čas přítomný prostý a průběhový,
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volném čase a dalších osvojovaných tématech
was were
čas minulý prostý,
pravidelná a nepravidelná slovesa,
vazba going to,

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

angličtiny a umí je používat při vlastní tvorbě řeči či 
textu

muset a nemuset
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat

Aj - 7- 8 Rozumí slyšenému mluvenému projevu poslech rozhovoru, informačního textu.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Sport, jeho role v životě člověka
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Sporty anglicky mluvících zemí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Žák porovnává předměty z historie a současnosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Žák spolupracuje při skupinové práci, uvědomuje si výhody spolupráce, komunikuje svůj názor ve skupině
Žák soutěží
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Žák komunikuje v cizím jazyce
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Žák popisuje zážitky z cestování po cizích zemí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Žák tvoří plakát

   

Anglický jazyk 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Čtu, bádám, objevuji 

84

Anglický jazyk 8. ročník

• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
druhy filmů a TV programů
druhy neobvyklých sportů, plánování programu, 
dovednosti v přírodě

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích

Aj - 8- 1 Dialog – žák se zapojí do jednoduchých 
rozhovorů, odpovídá na jednoduché otázky, sdělí 
jednoduchým způsobem základní informace a sám se je 
dozví slovesa spojená s objevováním, druhy přírodních 

katastrof, některá jídla
druhy filmů a TV programů
druhy neobvyklých sportů, plánování programu, 
dovednosti v přírodě
slovesa spojená s objevováním, druhy přírodních 
katastrof, některá jídla
slovesa spojená s pohybem, přídavná jména popisující 
vlastnosti

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných tématech

Aj - 8- 2 Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném 
čase a dalších osvojovaných tématech

slovesa spojená s financemi, vyjadřování množství, 
popis komponentů a příslušenství počítače, fyzikální 
jednotky

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích

Aj - 8- 3 Plánuje společnou sportovní aktivitu druhy neobvyklých sportů, plánování programu, 
dovednosti v přírodě
druhy filmů a TV programů
druhy neobvyklých sportů, plánování programu, 
dovednosti v přírodě
slovesa spojená s objevováním, druhy přírodních 
katastrof, některá jídla
slovesa spojená s pohybem, přídavná jména popisující 
vlastnosti

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace

Aj - 8- 4 Rozumí krátkému jednoduchému textu, má k 
dispozici vizuální oporu a vyhledá v něm požadovanou 
informaci.

slovesa spojená s financemi, vyjadřování množství, 
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Anglický jazyk 8. ročník

popis komponentů a příslušenství počítače, fyzikální 
jednotky
čte článek, rozumí jeho obsahu

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

Aj - 8- 5 Napíše jednoduchý vzkaz či zprávu Psaní životopisu, jednoduché recenze na film či pořad 
TV, vypravování.

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 
osoby, místa a věci ze svého každodenního života

mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k 
realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány 
elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a 
porozumění):
čas přítomný prostý,
existenciální vazba there is/ there are,
frekvenční příslovce
opakování času přítomného prostého a průběhového
čas přítomný průběhový pro vyjádření současnosti i 
budoucnosti
čas minulý prostý,
pravidelná a nepravidelná slovesa,
příslovce s minulým časem,
mohl by/nemohl by (could/couldn’t)
čas minulý prostý a průběhový,
časové výrazy when/while
stupňování přídavných jmen,
neurčitý člen,

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

Aj - 8- 6 Žák rozumí základním gramatickým principům 
angličtiny a umí je používat při vlastní tvorbě řeči či 
textu

some, any,
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat

Aj - 8- 7 Rozumí slyšenému mluvenému projevu výslovnost konkrétních fonémů typických pro 
angličtinu
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Anglický jazyk 8. ročník

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Verbalizace pocitů člověka ve vztahu k druhému. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Skupinová práce, soutěže.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Evropské tradice a zvyky, oslavy svátků. Popis charakteru člověka.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Volba životního stylu. 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Evropská kuchyně ve vztahu k místu jejího vzniku. Přírodní katastrofy. Evropští učenci z historie. Britské legendy. Evropské tradice a zvyky, oslavy svátků. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Komunikace o pocitech člověka. 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Dobrodružství a přežití v divočině jako součást péče o duševní zdraví člověka. 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Dobrodružství a přežití v divočině jako součást péče o duševní zdraví člověka. Evropská kuchyně ve vztahu k místu jejího vzniku. Objevitelství vzdálených světů. Přírodní 
katastrofy. Britské legendy. Britské legendy. Evropské tradice a zvyky, oslavy svátků. 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Katastrofy a mírnění jejich dopadů. Ekologie- tvorba skleníků k záchraně ohrožených rostlinných druhů. 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Evropská kuchyně ve vztahu k místu jejího vzniku. Britské legendy. Evropské tradice a zvyky, oslavy svátků. 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Vliv televize na názory teenagerů, preference televizních pořadů. Role kina v životě člověka. Vliv sledování médií na duševní zdraví člověka. Role hudby.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Hudební preference v souvislosti s generačními rozdíly.

   

Anglický jazyk 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
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Anglický jazyk 9. ročník

• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích

Aj - 9- 1 Dialog – žák se zapojí do jednoduchých 
rozhovorů, odpovídá na jednoduché otázky, sdělí 
jednoduchým způsobem základní informace a sám se je 
dozví

samostatný ústní projev - vyjadřování preferencí, 
dávání instrukcí, žádost o radu, rozhovor o probraném 
tématu

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných tématech

Aj - 9- 2 Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném 
čase a dalších osvojovaných tématech

lexikální oblasti: finance, technologie, zaměstnání, 
zdraví, hudba, ekologie, volný čas

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích

Aj - 9- 3 Dává instrukce, žádá o radu, plánuje program samostatný ústní projev - vyjadřování preferencí, 
dávání instrukcí, žádost o radu, rozhovor o probraném 
tématu

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace

Aj - 9- 4 Rozumí krátkému jednoduchému textu, má k 
dispozici vizuální oporu a vyhledá v něm požadovanou 
informaci.

lexikální oblasti: finance, technologie, zaměstnání, 
zdraví, hudba, ekologie, volný čas

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

Aj - 9- 5 Napíše jednoduchý vzkaz či zprávu písemný projev: popis předmětu, dopis, dotazník, 
email

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných tématech

stupňování přídavných jmen,

neurčitý člen,
some, any,
vyjadřování množství
opakování vazby going to,
muset/nemuset (must/mustn’t)
měl bych/neměl bych (should/shouldn’t)

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

Aj - 9- 6 Žák rozumí základním gramatickým principům 
angličtiny a umí je používat při vlastní tvorbě řeči či 
textu

čas budoucí will/won’t,
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reálná podmínka v budoucnosti – 1. kondicionál
čas předpřítomný,
používání ever/never
opakování časů,
časová příslovce
fonetika: výslovnost konkrétních anglických fonémů, 
větný přízvuk, výslovnost stažených tvarů

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat

Aj - 9- 7 Rozumí slyšenému mluvenému projevu

lexikální oblasti: finance, technologie, zaměstnání, 
zdraví, hudba, ekologie, volný čas

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Tvorba osobního rozpočtu, plánování budoucnosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Doporučení a rady
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Charita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Ekologické chování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Práce ve skupinách, soutěže
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Žák komunikuje v cizím jazyce
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
Apartheid
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Role her a relaxace v lidském životě
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5.4 Matematika 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

4 5 5 4 4 4 4 4 4 38
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Matematika
Oblast Matematika a její aplikace
Charakteristika předmětu Předmět prolíná celým základním vzděláváním. Učí žáky matematické gramotnosti, pomáhá naučit dovednostem, 

které žáci využijí v praktickém životě. Každý matematický pojem má postupný vývoj a dotváří se, takže jednotlivé 
celky na sebe navazují. Matematika rozvíjí paměť, logiku, abstraktní myšlení, prostorovou představivost, tvořivost a 
odhad. Učí žáky základům rýsování, zdokonalení grafického projevu a přesnosti v rýsování. Tím přispívá k pracovitosti, 
kritičnosti, kreativitě, postupně rozvíjí rysy osobnosti. Žáci jsou postupně vedeni k přesnosti, sebekontrole a 
samostatnosti.   

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tematické okruhy. Tematický okruh "Čísla a 
početní operace" na prvním stupni dále prohlubuje okruh "Číslo a proměnná" na druhém stupni. Žáci si osvojují 
aritmetické operace, učí se získávat číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním. Seznamují 
se s pojmem proměnná a s její rolí při matematizaci reálných situací. V dalším tematickém okruhu "Geometrie v 
rovině a v prostoru" žáci určují a znázorňují geometrické útvary a geometricky modelují reálné situace, hledají 
podobnosti a odlišnosti útvarů, které se vyskytují všude kolem nás, uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině 
(resp. v prostoru), učí se porovnávat, odhadovat, měřit délku, velikost úhlu, obvod a obsah (resp. povrch a objem), 
zdokonalovat svůj grafický projev. V tematickém okruhu "Závislosti, vztahy a práce s daty" žáci rozpoznávají určité 
typy změn a závislostí, které jsou projevem běžných jevů reálného světa, a seznamují se s jejich reprezentacemi. 
Uvědomují si změny a závislosti známých jevů. Tyto změny a závislosti žáci analyzují z tabulek, diagramů a grafů, v 
jednoduchých případech je konstruují a vyjadřují matematickým předpisem nebo je podle možností modelují. 
Zkoumání těchto závislostí směřuje k pochopení pojmu funkce. Důležitou součástí matematického vzdělávání jsou 
"Nestandardní aplikační úlohy a problémy", jejichž řešení může být do značné míry nezávislé na znalostech a 
dovednostech školské matematiky, ale při němž je nutné uplatnit logické myšlení. Žáci se učí řešit problémové situace 
a úlohy z běžného života, pochopit a analyzovat problém, utřídit údaje a podmínky, provádět situační náčrty a řešit 
optimalizační úlohy Vyučovací předmět má časovou dotaci 5 vyučovacích hodin týdně v 1. - 5. ročníku a 4 vyučovací 
hodiny týdně v 6. - 9. ročníku.  
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Název předmětu Matematika
Integrace předmětů • Matematika a její aplikace

Kompetence k učení:
- používá různé metody a postupy řešení 
- používá matematické znaky, symboly a termíny 
- používá vhodné učební pomůcky 
- rozvíjí logické myšlení a srozumitelně argumentuje 
- vytváří si vlastní pohled na matematické vědy 
Kompetence k řešení problémů:
- hodnotí a posuzuje problémy, učí se pracovat s chybou 
- vyhledává různé způsoby a postupy řešení problémových úkolů, učí se hledat řešení pomocí znázornění či 
manipulaci s modely 
- získává dovednosti v postupech geometrických konstrukcí 
- využívá možnost vypracovat úlohy v libovolném pořadí 
Kompetence komunikativní:
- učí se vyjadřovat své myšlenky a názory 
- navrhuje různé možnosti řešení úloh, své návrhy se učí obhajovat, srozumitelně interpretovat, logicky a 
přesně argumentovat 
- při práci ve skupinkách si osvojuje návyk naslouchat názorům ostatních a vhodně reagovat na jejich názor 
- čte grafy a jiné diagramy 
Kompetence sociální a personální:
- při skupinové práci se učí vnímat svou roli ve skupině, svůj vliv na kvalitu práce, je veden k zodpovědnosti 
za práci skupiny 
- úlohy řešené ve skupinách přispívají k vytváření schopnosti vyslechnout názor ostatních, zvážit názory 
jiných a kriticky porovnat s názorem vlastním, vhodně rozděluje úlohy ve skupině 
- vytváří si reálné představy o sobě samém, o svých schopnostech, učí se ovládat své chování, rozvíjí 
sebekontrolu, vytrvalost a přesnost
Kompetence občanské:
- v rámci různých forem činnosti se učí respektovat názory ostatních 
- rozvíjí ohleduplnost a takt 
- učí se zodpovědně rozhodovat při řešení daných situací 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence pracovní:
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Název předmětu Matematika
- při práci s učebnicí a učebními pomůckami získává pracovní návyky 
- učí se pracovat a zacházet s různými učebními pomůckami – kalkulačka, pravítko, kružítko, tak, aby je 
úmyslně nepoškozoval a také tak, aby se vyhnul možnému nebezpečí úrazu při manipulaci s nimi 
- získává dovednosti při plánování a při postupu práce – např.: geometrická konstrukce 
- učí se dovednosti vytvořit model prostorového geometrického útvaru 
- učí se být vytrvalý, přesný a zodpovědný za svou práci
Kompetence digitální:
- Rozvíjíme u žáků informatické myšlení pomocí nejrůznějších úloh. 
- Při výuce používáme aktivní činnosti, a to jak při práci s IT technikou či bez ní. 
- Vzděláváme pomocí her, experimentů a diskusí. 
- Vedeme žáky k týmové práci při řešení problémů.

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

• využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech – odhady, měření a 
porovnávání velikostí a vzdáleností, orientace
• rozvíjení paměti žáků prostřednictvím numerických výpočtů
• rozvíjení logického myšlení a řešení matematických problémů
• rozvíjení abstraktního myšlení a využívání základních matematických pojmů a vztahů
• vnímání složitosti reálného světa a jeho porozumění
• provádění rozboru problému a plánu řešení, odhadování výsledků, volbě správného postupu k vyřešení 
problému a vyhodnocování správnosti výsledku vzhledem k podmínkám úlohy nebo problému
• přesné a stručné vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky
• rozvíjení spolupráce při řešení problémových úloh vyjadřujících situace z běžného života a využití v praxi a 
skutečnost, že k výsledku lze dospět různými způsoby
• rozvíjení soustavné sebekontroly, vytrvalosti a přesnosti
• orientace v problematice peněz a cen k odpovědnému spravování osobního rozpočt

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni individuálně známkami.
   

Matematika 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
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Matematika 1. ročník

• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

M-1-1 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20, 
užívá a
zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Vztahy větší, menší, rovno a znaménka >, <, =

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na 
číselné ose

M-1-2 užívá lineární uspořádání, zobrazí číslo na číselné 
ose

Orientace na číselné ose, pojmy: před, za, hned před,
hned za, mezi
Číselná řada

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly

M-1-3 provádí zpaměti jednoduché početní operace s
přirozenými čísly do 20

Sčítání a odčítání v oboru 0-20 bez přechodu přes 10, 
seznámení se symboly,
matematickými značkami a zápisy, orientace a čtení
matematických zápisů

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci

M-1-4 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní
rovinné útvary a vyhledá ve svém okolí

Trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh

M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné 
útvary v rovině

M-1-5 je schopen rozeznat, popsat a třídit předměty 
podle tvaru, snaží se ztvárnit souměrné útvary v rovině

Vyhledávání určitých tvarů v okolí, třídění předmětů
podle tvaru, rovinné útvary: trojúhelník, čtverec,
obdélník a kruh

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků

M-1-6 s použitím přirozených čísel počítá předměty v 
daném souboru, podle přečteného zápisu je schopen 
tvořit soubory s daným počtem prvků

Manipulace s předměty, počítání prvků, čtení a zápis
čísel

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace

M-1-7 dokáže řešit a tvořit jednoduché slovní úlohy Slovní úlohy

   

Matematika 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
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Matematika 2. ročník

• Kompetence komunikativní
• Kompetence občanské
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

M-2-1 se seznamuje s přirozenými čísly do 100, učí se je 
zapsat a přečíst, orientuje se v číselné řadě a je schopen 
porovnání v tomto rozsahu

Čtení a zápis čísel, vztahy větší, menší, rovno a
znaménka >,<,=

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na 
číselné ose

M-2-2 je schopen používat a v rámci lineárního 
uspořádání zobrazit číslo na číselné ose

Orientace na číselné ose, pojmy: před, za, hned před,
hned za, mezi, určování desítek a jednotek, orientace
a pohyb ve čtvercové síti

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly

M-2-3 sčítá a odčítá ve stanoveném rozsahu s 
výhradním použitím paměti, upevňuje dovednost 
jednoduchými početními operacemi

Sčítání a odčítání v oboru 0-20 bez přechodu přes 10 a
s přechodem přes 10, sčítání a odčítání v oboru 0-100,
pamětné sčítání a odčítání

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace

M-2-4 snaží se zformulovat a řešit slovní úlohy na sčítání 
a odčítání, upevňuje si osvojené početní operace

Slovní úlohy

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace

M-2-5 učí se spojit dva početní výkony v rámci použití 
závorek, zformulovat a řešit takto řešitelnou slovní 
úlohu

Závorky, základní principy počítání se závorkami

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly

M-2-6 se seznamuje a osvojuje si použití malé násobilky 
včetně zápisu, prohlubuje dovednost řešit slovní úlohy 
postavené na práci s přirozenými čísly

Násobení a dělení v oboru malé násobilky (násobilka 
2,3, 4, 5, 10), pamětné násobení a dělení v oboru
násobilek, seznámení se symboly, matematickými
značkami a zápisy, řešení slovních úloh

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace

M-2-7 s použitím dosud osvojených početních operací 
prohlubuje a zdokonaluje dovednosti spojené s řešením 
slovních úloh

Násobení a dělení v oboru malé násobilky (násobilka 
2,3, 4, 5, 10), pamětné násobení a dělení v oboru
násobilek, seznámení se symboly, matematickými
značkami a zápisy, řešení slovních úloh

M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché 
převody jednotek času

M-2-8 se orientuje v čase, pokouší se nastavit dle zadání 
údaje na hodinách, seznamuje se s převody jednotek 
času (1 den = 24 hodin, 1 hodina = 60 minut, 1 minuta = 
60 sekund), je schopen sledovat čas v průběhu dne 

Hodiny, čas - určování času, převody jednotek času,
časové závislosti
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Matematika 2. ročník

podle činností
M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického 
života

M-2-9 se seznamuje základními jednotkami délky, 
hmotnosti a objemu, s jejich praktickým používáním, 
chápe rozdíly

Seznámení s jednotkami délky (cm, m), hmotnosti (kg)
a objemu (l)

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje 
délku úsečky

M-2-10 osvojuje si základní návyky při práci s pravítkem 
a tužkou, je si vědom rozdílů při tvorbě rovných a 
lomených nebo křivých čar, rozumí pojmu bod, úsečka, 
centimetr. odhaduje délku

Čáry křivé, rovné, lomené; bod, úsečka, krajní body
úsečky; jednotky délky- měření v cm

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci

M-2-11 rozezná, pojmenuje a popíše základní 
geometrické útvary a geom. tělesa, je schopen nacházet 
je ve svém okolí

Geometrické útvary, geometrická tělesa: krychle, 
kvádr, koule, válec, modelování geometrických
útvarů podle zadání

   

Matematika 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence občanské
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

M-3-1 prohlubuje znalosti s přirozenými čísly do 1000, 
učí se je zapsat a přečíst, orientuje se v číselné řadě a je 
schopen porovnání v tomto rozsahu

Čtení a zápis trojciferných čísel; vztahy větší, menší,
rovno a; znaménka >,<, =

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na 
číselné ose

M-3-2 je schopen používat a v rámci lineárního 
uspořádání zobrazit číslo na číselné ose

Orientace na číselné ose; pojmy: před, za, hned před,
hned za, mezi; určování stovek, desítek a jednotek

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly

M-3-3 sčítá a odčítá ve stanoveném rozsahu s 
výhradním použitím paměti, upevňuje dovednost 
používat malou násobilku, pracuje s jednoduchými 
početními operacemi

Sčítání a odčítání v oboru 0-1 000; násobení a dělení v
oboru malé násobilky (násobilka 6, 7, 8, 9, 10)
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Matematika 3. ročník

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace

M-3-4 se snaží zformulovat a řešit slovní úlohy na sčítání 
a odčítání, násobení a dělení, upevňuje si osvojené 
početní operace

Slovní úlohy z běžného života s užitím osvojených
početních operací

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci

M-3-5 navazuje na znalost základních geometrických 
tvarů a těles, popíše rovinné útvary a dokáže v reálu 
najít reprezentanty geometrických prvků

Tělesa - krychle, kvádr, koule, jehlan, kužel, válec

M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné 
útvary v rovině

M-3-6 rozezná souměrně rovinný obrazec Osová souměrnost

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje 
délku úsečky

M-3-7 zdokonaluje dovednost pracovat s pravítkem a 
tužkou, chápe výpočty obvodů pomocí součtu stran, 
dokáže měřit v cm a mm.

Rýsování úseček dané délky, měření délek stran 
rovinných útvarů, výpočet obvodu rovinných útvarů 
sečtením délek jeho stran, bod, přímka, polopřímka a 
úsečka – měření v cm a mm, převody jednotek

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci

M-3-8 rozezná, pojmenuje a popíše základní 
geometrické útvary a geom. tělesa, je schopen nacházet 
je ve svém okolí

Modelování geometrických útvarů podle zadání

M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché 
převody jednotek času

M-3-9 zdokonaluje svou orientaci v čase, seznamuje se 
symboly a jednotkami používanými při měření času, 
dokáže přečíst časový údaj a stejně tak ho zaznamenat

Určování času, převádění jednotek času; seznámení se
symboly, matematickými značkami a zápisy

M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického 
života

M-3-10 je schopen provádět měření a sledování délek, 
vah, teplot v praktickém životě za použití odpovídajících 
pomůcek.

Orientace a čtení matematických zápisů, pohyb ve
čtvercové síti, na číselné ose; měření délek (v budově,
na hřišti, v přírodě), vážení, měření
teploty, práce s údaji (jízdní řád)

M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti 
čísel

M-3-11 je schopen zpracovat zadané údaje do 
jednoduchých přehledů a tabulek

Sestavení a doplnění jednoduché tabulky

   

Matematika 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
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Matematika 4. ročník

• Kompetence digitální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání 
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady 
a kontroluje výsledky početních operací v oboru 
přirozených čísel

M-4-1 dokáže sdružovat čísla a měnit jejich pořadí při 
výpočtech

Velká násobilka, písemné násobení dvojciferným
číslem; dělení jednociferným číslem, dělení se 
zbytkem v oboru přirozených čísel

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel
M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady 
a kontroluje výsledky početních operací v oboru 
přirozených čísel

M-4-2 provádí písemné početní operace přirozených 
čísel

Velká násobilka, písemné násobení dvojciferným
číslem; dělení jednociferným číslem, dělení se 
zbytkem v oboru přirozených čísel

M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady 
a kontroluje výsledky početních operací v oboru 
přirozených čísel

M-4-3 procvičuje se v odhadu čísel a kontroluje si 
výsledky početních operací v oboru přirozených čísel, 
seznamuje se zaokrouhlováním přirozených čísel

Slovní úlohy s jednou a se dvěma početními
operacemi

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-4-4 si uvědomuje potřebnost matematických znalostí 
pro reálný život a učí se řešit problémy do značné míry 
nezávisle na obvyklých postupech a algoritmech školské 
matematiky

Slovní úlohy s netradičními postupy
Finanční gramotnost

M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve 
formě zlomku

M-4-5 seznamuje se a učí se znázornit vztah mezi 
celkem a jeho částí pomocí zlomku z reálného života, 
poznává z obrázků ½, ¼, 1/3, 1/10,…celku, skládá celek z 
jeho dané poloviny, čtvrtiny, třetiny…desetiny, 
porovnává zlomky se stejným jmenovatelem

Celek, část, zlomek, čitatel,
jmenovatel, zlomková čára

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá 
jednoduché konstrukce

M-4-6 učí se jednoduché konstrukce, znázorňuje a 
rýsuje rovinné útvary čtverec, obdélník, trojúhelník, 
kružnici

Rýsování geometrických útvarů (čtverec, obdélník,
trojúhelník, kružnice)

M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku 
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek 
jeho stran

M-4-7 znázorňuje grafický součet a rozdíl úseček, určuje 
délku lomené čáry, znázorní a určí obvod 
mnohoúhelníku sečtením délek všech stran

Délka úsečky, grafický rozdíl a součet úseček, obvod 
mnohoúhelníků, jednotky délky a jejich převody

M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice M-4-8 zvládne sestrojit rovnoběžky a kolmice Rovnoběžky, různoběžky, kolmice
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poznává základní jednotky obsahu a pomocí čtvercové 
sítě určuje obsah obrazce

Obsah čtverce a obdélníku, výpočty pomocí čtvercové 
sítě, převody jednotek obsahu

M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti 
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu 
souměrnosti útvaru překládáním papíru

M-4-9 poznává osově souměrné útvary, překládáním 
papíru rozpozná osu souměrnosti

Osová souměrnost

M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data M-4-10 vyhledává, třídí data, seznamuje se zápisem 
římských číslic

Římská číslice
Sbírání, třídění, vyhodnocování dat
Práce s údaji – čtení jízdních řádů a ceníků jízdného

M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a 
diagramy

M-4-11 snaží se zjistit jednotlivé údaje, pokouší se 
sestavit jednoduché tabulky a diagramy

Čtení informací z tabulek, grafů a diagramů, zaznačení 
informací do tabulek, grafů a diagramů

   

Matematika 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální
• Kompetence k řešení problémů

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání 
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

M-5-1 dokáže sdružovat čísla a měnit jejich pořadí při 
výpočtech

sčítání a odčítání čísel do řádu milionů

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

M-5-2 provádí v oboru přirozených čísel písemné 
početní operace

Písemné násobení jednociferným až trojciferným
číslem, dělení dvojciferným číslem

M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady 
a kontroluje výsledky početních operací v oboru 
přirozených čísel

M-5-3 v oboru přirozených čísel provádí odhady čísel a 
kontroluje si výsledky početních operací, zdokonaluje se 
v zaokrouhlování čísel

Zaokrouhlování na 1 000 000, 100 000, 10 000,

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje 
osvojené početní operace v celém oboru přirozených 
čísel

M-5-4 v oboru přirozených čísel vytváří a řeší úlohy, ve 
kterých uplatní osvojené početní operace

Slovní úlohy s jednou a se dvěma početními
operacemi
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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-5-5 pokouší se řešit praktické slovní úlohy jejichž 
řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých 
postupech a algoritmech školské matematiky

Slovní úlohy s netradičními postupy

M-5-1-06 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným 
jmenovatelem v oboru kladných čísel

M-5-6 si představí a vyjádří celek z jeho dané části 
(poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny) seznamuje 
se sčítáním a odčítáním zlomků se stejným 
jmenovatelem, zapisuje tyto početní operace

Sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem,
řešení a tvorba slovních úloh k určování celku z dané
poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny, výpočet
části zlomku z celku

M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na 
číselné ose desetinné číslo dané hodnoty

M-5-6 znázorňuje vztah mezi celkem a jeho částí – 
desetiny – seznámení s desetinným číslem v reálném 
životě, učí se číst a zapisovat desetinná čísla v řádu 
desetin a setin, snaží se znázornit a přečíst desetinná 
čísla, porovnává desetinná čísla v řádu desetin a setin

Číselná osa;
desetinné číslo, porovnání desetinných čísel

M-5-1-08 porozumí významu znaku „-„ pro zápis 
celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné 
ose

M-5-7 seznamuje se se zápornými čísly, vyznačuje je na 
číselné ose, zapisuje záporná čísla a poznává znak – pro 
odlišení záporných a kladných čísel, vyhledává využití 
záporných čísel v reálném životě

Číselná osa- kladná a záporná část, měření teploty,
vyjádření dlužné částky

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá 
jednoduché konstrukce

M-5-8 znázorňuje a rýsuje základní rovinné obrazce 
(čtverec, obdélník, trojúhelník, kružnice), užívá 
jednoduché konstrukce

Rýsování rovnostranného a rovnoramenného
trojúhelníku, čtverce, obdélníku, kružnice; rýsování
rovnoběžek a kolmic daným bodem

M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a 
užívá základní jednotky obsahu

M-5-9 zjišťuje obsah obrazce pomocí čtvercové sítě, 
užívá základní jednotky obsahu, převádí jednotky 
obsahu na základě názorných obrázků, seznamuje se s 
pojmy povrch a objem tělesa

Obsah čtverce, obdélníku, trojúhelníku; jednotky 
obsahu, převody jednotek obsahu
kvádru a krychle sečtením obsahů jejich podstav a 
stěn

M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data M-5-10 vyhledává a sbírá a třídí data Sbírání, třídění, vyhodnocování dat
M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a 
diagramy

M-5-11 čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy Čtení informací z tabulek, grafů a diagramů, zaznačení
informací do tabulek, grafů a diagramů

   

Matematika 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
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• Kompetence sociální a personální
• Kompetence komunikativní
• Kompetence občanské
• Kompetence digitální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu

M-6-1 porovnává desetinná čísla
provádí početní operace s desetinnými čísly
řeší slovní úlohy s desetinnými čísly

Číselná osa
Desetinná čísla – sčítání, odčítání, násobení a dělení
Slovní úlohy s desetinnými čísly

M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou 
přesností, účelně využívá kalkulátor

M-6-2 zaokrouhluje desetinná čísla
používá při výpočtech s desetinnými čísly kalkulátor

Zaokrouhlování desetinných čísel
Použití kalkulátoru při výpočtu s desetinnými čísly

M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím 
dělitelnosti v oboru přirozených čísel

M-6-3 určí násobky a dělitele čísla
rozezná prvočíslo a číslo složené
najde nejmenší společný dělitel čísel
najde největší společný násobek čísel

Násobek a dělitel
Znaky dělitelnosti
Rozklad na prvočísla
Společný dělitel a násobek
Největší společný dělitel
Nejmenší společný násobek

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-6-4 určí vnitřní a vnější úhly v trojúhelníku
použije trojúhelníkovou nerovnost

Vnitřní a vnější úhly v trojúhelníku
Trojúhelníková nerovnost

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary M-6-5 rozezná druhy trojúhelníků
určí těžnice, výšky a střední příčky v trojúhelníku

Klasifikace trojúhelník podle délek stran a podle 
velikosti úhlů
Těžnice trojúhelníku
Výška trojúhelníku
Střední příčka trojúhelníku

M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem M-6-6 změří velikost úhlu
provádí početní operace s úhly

Úhel a jeho velikost
Klasifikace úhlů
Měření úhlů
Početní operace s úhly

M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané 
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení 

M-6-7 sestrojí osu úsečky
sestrojí osu úhlu

Osa úsečky
Osa úhlu
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polohových a nepolohových konstrukčních úloh
M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve 
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově 
souměrný útvar

M-6-8 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové 
souměrnosti
určí osově souměrný útvar

Osová souměrnost
Osově souměrné útvary

M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové 
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti

M-6-9 pozná krychli a kvádr a určí jejich vlastnosti Krychle a kvádr a jejich vlastnosti

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles M-6-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch krychle a 
kvádru

Objem a povrch krychle a kvádru
Jednotky objemu

M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles M-6-11 načrtne a sestrojí síť krychle a kvádru Síť krychle a kvádru
M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles 
v rovině

M-6-12 načrtne a sestrojí obrázek krychle a kvádru Náčrtek a obraz krychle a kvádru

M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s využitím osvojeného matematického aparátu

M-6-13 řeší slovní úlohy na objem a povrch krychle a 
kvádru.

Slovní úlohy na objem a povrch krychle a kvádru

M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek 
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 
předkládaných nebo zkoumaných situací

M-6-14 řeší logické úlohy na číselné a obrázkové řady Číselné a obrázkové řady, rébusy

   

Matematika 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu

M-7-1 provádí početní operace v oboru racionálních 
čísel
provádí početní operace v oboru celých čísel

Krácení a rozšiřování zlomků
Porovnávání zlomků
Početní operace se zlomky
Kladná a záporná čísla
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Absolutní hodnota čísla
Početní operace s celými čísly

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)

M-7-2 převede desetinné číslo na zlomek a naopak
vyjádří část celku zlomkem a procentem

Převod mezi desetinným číslem a zlomkem
Vyjádření části celku zlomkem a procentem

M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace 
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů

M-7-3 používá vyjádření poměrem, pracuje s měřítkem 
map a plánů

Poměr a jeho vyjádření
Úpravy čísel v daném poměru
Postupný poměr
Dělení celku v daném poměru
Přímá a nepřímá úměra
Trojčlenka

M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro 
případ, že procentová část je větší než celek)

M-7-4 řeší úlohy na procenta
vypočítá úrok

Procenta
Výpočet procentové části, základu a počtu procent
Úrok

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel

M-7-5 používá zlomky k řešení úloh Slovní úlohy se zlomky

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

M-7-6 pozná přímou a nepřímou úměrnost Přímá a nepřímá úměrnost v trojčlence

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary Rovnoběžníky, druhy a vlastnosti
Lichoběžník a jeho vlastnosti

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

M-7-7 rozezná druhy čtyřúhelníků, načrtne je určí jejich 
vlastnosti

Konstrukce čtyřúhelníků
M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
základních rovinných útvarů

M-7-8 odhaduje a vypočítá obsah a obvod trojúhelníků 
a čtyřúhelníků

Obvody a obsahy rovnoběžníků
Obsah trojúhelníku
Obsah lichoběžníku

M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 
shodnosti a podobnosti trojúhelníků

M-7-9 užívá věty o shodnosti trojúhelníků k řešení úloh 
a v konstrukcích

Věty o shodnosti trojúhelníků
Konstrukce trojúhelníků
Trojúhelníková nerovnost

M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve 
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově 
souměrný útvar

M-7- 10 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve 
středové souměrnosti,
určí středově souměrný útvar

Středová souměrnost
Středově souměrné útvary

M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové 
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti

M-7-11 rozpozná hranoly a určí jejich vlastnosti Středová souměrnost
Středově souměrné útvary
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Hranoly a jejich vlastnosti
Druhy hranolů

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles M-7-12 vypočítá objem a povrch hranolu Objem a povrch hranolu
M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles M-7-13 načrtne hranoly a jejich sítě a určí jejich 

vlastnosti
Síť hranolu

M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles 
v rovině

M-7-14 načrtne a sestrojí hranoly, jejich sítě a určí jejich 
vlastnosti

Náčrtek a obraz hranolu

M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s využitím osvojeného matematického aparátu

M-7-15 řeší slovní úlohy na hranoly Slovní úlohy na objem a povrch hranolů

   

Matematika 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu

M-8-1 určí druhou mocninu a odmocninu čísla a 
číselného výrazu
určí třetí mocninu a odmocninu čísla a číselného výrazu

Druhá mocnina celých a desetinných čísel
Druhá odmocnina
Třetí mocnina celých a desetinných čísel
Třetí odmocnina
Výpočet druhé a třetí mocniny a odmocniny pomocí 
tabulek a kalkulačky

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-8-2 provádí početní operace s mnohočleny
upravuje mnohočleny na součin vytýkáním a užitím 
vzorců

Výraz a hodnota výrazu
Sčítání a odčítání mnohočlenů
Násobení mnohočlenů
Vzorce pro druhou mocninu dvojčlenu
Úpravy mnohočlenů na součin vytýkáním a užitím 
vzorců
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Matematika 8. ročník

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

M-8-3 řeší lineární rovnici a provede zkoušku jejího 
řešení
řeší slovní úlohy pomocí rovnic

Lineární rovnice
Zkouška rovnice
Slovní úlohy vedoucí na řešení rovnice

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-8-4 užívá Pythagorovu větu k výpočtu strany 
pravoúhlého trojúhelníka a k řešení geometrických úloh

Pythagorova věta
Výpočet přepony a odvěsny pravoúhlého trojúhelníka
Užití Pythagorovy věty v geometrických úlohách

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary M-8-5 rozezná kružnici, její poloměr a průměr Kružnice
Poloměr a průměr kružnice

M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
základních rovinných útvarů

M-8-6 vypočítá obvod a obsah kruhu a délku kružnice Délka kružnice, obvod a obsah kruhu
Výpočet poloměru kružnice

M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané 
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení 
polohových a nepolohových konstrukčních úloh

M-8-7 používá Thaletovu větu v konstrukci trojúhelníka Thaletova věta
Užití Thaletovy věty v konstrukci trojúhelníka

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary M-8-8 rozhodne o vzájemné poleze přímky a kružnice a 
dvou kružnic
načrtne a sestrojí kružnici a tečnu kružnice

Vzájemná poloha přímky a kružnice
Vzájemná poloha dvou kružnic
Konstrukce kružnice a její tečny

M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové 
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti

M-8-9 pozná válec a určí jeho parametry a vlastnosti Válec, poloměr a průměr válce
Vlastnosti válce

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles M-8-10 vypočítá objem a povrch válce Objem a povrch válce
M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles M-8-11 načrtne válec a jeho síť Síť válce
M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles 
v rovině

M-8-12 načrtne a sestrojí obraz válce Náčrtek a obraz válce

M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s využitím osvojeného matematického aparátu

M-8-13 řeší slovní úlohy na válce Slovní úlohy na objem a povrch válce

   

Matematika 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
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Matematika 9. ročník

• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální
• Kompetence komunikativní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav

M-9-1 upravuje lomené výrazy Rovnice s neznámou ve jmenovateli
Soustavy rovnic o dvou neznámých
Slovní úlohy vedoucí na řešení rovnic a jejich soustav
Základní úpravy lomeného výrazu

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

M-9-2 řeší rovnice s neznámou ve jmenovateli Rovnice s neznámou ve jmenovateli
Soustavy rovnic o dvou neznámých
Slovní úlohy vedoucí na řešení rovnic a jejich soustav
Základní úpravy lomeného výrazu

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

M-9-3 řeší soustavy rovnic, řeší reálné úlohy užitím 
rovnic

Rovnice s neznámou ve jmenovateli
Soustavy rovnic o dvou neznámých
Slovní úlohy vedoucí na řešení rovnic a jejich soustav
Základní úpravy lomeného výrazu

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

M-9-4 pozná přímou a nepřímou úměrnost Přímá a nepřímá úměrnost

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

M-9-5 napíše rovnici, vyplní tabulku a sestrojí graf pro 
přímou a nepřímou úměrnost

Funkce přímé úměrnosti
Funkce nepřímé úměrnosti
Tabulky a grafy přímé a nepřímé úměrnosti

M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím funkčních vztahů

M-9-6 v reálné situaci rozpozná funkční závislost a 
zapíše funkční vztah

Závislost veličin
Zápis funkce
Podobnost trojúhelníkůM-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 

shodnosti a podobnosti trojúhelníků
M-9-7 používá podobnost trojúhelníků k řešení 
geometrických úloh Náčrtek a síť jeh

Náčrtek a síť kužele
M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové 
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles

M-9-8 pozná a načrtne jehlan kužel a jejich sítě Jehlan a jeho vlastnosti
Kužel a jeho vlastnosti

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

Objem a povrch jehlanu
Objem a povrch kužele

M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy M-9-10 řeší slovní úlohy na objem a povrch jehlanu Jehlan ve slovních úlohách
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Matematika 9. ročník

s využitím osvojeného matematického aparátu řeší slovní úlohy na objem kužele Kužel ve slovních úlohách
M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost, 
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých 
tematických a vzdělávacích oblastí

M-9-11 řeší netradiční úlohy z matematiky Logické a netradiční geometrické úlohy
Úlohy na prostorou představivost
Logické řady a posloupnosti
Práce s daty, vyhledávání
Aritmetický průměr

M-9-2-02 porovnává soubory dat M-9-12 porovná data, čte data z grafů

Typy grafů
M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data M-9-13 vyhledává data a provede jednoduché 

zpracování
Práce s daty, vyhledávání
Aritmetický průměr

    

5.5 Informatika  

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 1 1 1 1 1 2 2 9
 Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Informatika
Oblast Informatika
Charakteristika předmětu Předmět informatika dává prostor všem žákům porozumět tomu, jak funguje počítač a informační systémy. 

Zabývá se automatizací, programováním, optimalizací činností, reprezentací dat v počítači, kódováním a 
modely popisujícími reálnou situaci nebo problém. Dává prostor pro praktické aktivní činnosti a tvořivé 
učení se objevováním, spoluprací, řešením problémů, projektovou činností. Pomáhá porozumět světu 
kolem nich, jehož nedílnou součástí digitální technologie jsou. 
Hlavní důraz je kladen na rozvíjení žákova informatického myšlení s jeho složkami abstrakce, algoritmizace 
a dalšími. Praktickou činnost s tvorbou jednotlivých typů dat a s aplikacemi vnímáme jako prostředek k 
získání zkušeností k tomu, aby žák mohl poznávat, jak počítač funguje, jak reprezentuje data různého typu, 
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Název předmětu Informatika
jak pracují informační systémy a jaké problémy informatika řeší. 
Škola je zaměřena na informatiku a technické směřování rozvoje žáků, proto jsou do výuky zařazeny 
základy robotiky jako aplikovaná oblast, propojující informatiku a programování s technikou, umožňují řešit 
praktické komplexní problémy, podporovat tvořivost a projektovou činnost a rozvíjet tak informatické 
myšlení. 
Škola klade důraz na rozvíjení digitální gramotnosti v ostatních předmětech, k tomu přispívá informatika 
svým specifickým dílem.

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Výuka probíhá na počítačích či noteboocích s myší, buď v PC učebně, nebo v běžné učebně s přenosnými 
notebooky, s připojením k internetu. Některá témata probíhají bez počítače. V řadě činností preferujeme 
práci žáků ve dvojicích u jednoho počítače, aby docházelo k diskusi a spolupráci. Žák nebo dvojice pracuje 
individuálním tempem. Výuka je orientována činnostně, s aktivním žákem, který objevuje, experimentuje, 
ověřuje své hypotézy, diskutuje, tvoří, řeší problémy, spolupracuje, pracuje projektově, konstruuje své 
poznání. Není kladen naprosto žádný důraz na pamětné učení a reprodukci.

Integrace předmětů • Informatika
Kompetence k učení:
- Vedeme žáky k poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních informačních a 
komunikačních technologií, k porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, 
přenosem, zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím.
- Učíme žáky porovnávat informace a poznatky z většího množství alternativních informačních zdrojů (za 
účelem dosahování větší věrohodnosti vyhledaných informací).
- Vedeme žáky k pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i 
sociálních jevů a procesů. 
- Učíme žáky pracovat s chybou 
- Učíme žáky v praxi využívat korekci textu pomocí vnitřních nástrojů vhodného softwaru
Kompetence k řešení problémů:
- Učíme žáky nebát se problémů; prakticky je vedeme k používání techniky v duchu myšlenky: „technika má 
sloužit nám a ne my jí“. 
- Vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit. 
- Podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů. 
- Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence komunikativní:
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Název předmětu Informatika
- Vedeme žáky využívat při interakci s počítačem logické a algoritmické myšlení. 
- Vedeme k tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své 
práce.
- V komunikaci pomocí informačních a komunikačních technologií se prioritně zaměřujeme na správné 
užívání českého (cizího jazyka) s ohledem na gramatiku a syntaxi. -
Klademe důraz na „kulturní úroveň“ komunikace. 
- Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (školní časopis, místní tisk, web, ppt. 
prezentace apod.).
Kompetence sociální a personální:
- Vedeme žáky k zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujících se na 
internetu a v jiných médiích. 
- Minimalizujeme používání frontální metody výuky a podporujeme vzájemnou spolupráci žáků. 
- Učíme žáky kriticky hodnotit práci svoji práci.. 
- Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují. -
Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, tak aby se vzájemně žáci 
nevyrušovali při tvořivé práci
Kompetence občanské:
- Netolerujeme záliby žáků v informacích, které mohou vést k sociálně patologickým jevům. 
- Nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity jako protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům. 
- Na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí. 
- Neustále monitorujeme chování žáků (především při práci s internetem), včas přijímáme účinná opatření. 
- Využíváme pomoci a zkušeností odborníků - výchovných poradců, PPP a uplatňujeme individuální přístup 
k žákům
- Rozumně a zodpovědně využíváme informačních zdrojů – s ohledem na jejich účinnost a vliv na osobnost 
jedince. - V hodnocení žáků (ve zřetelné převaze) uplatňujeme prvky pozitivní motivace. - Jsme vždy 
připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku
Kompetence pracovní:
- Vedeme žáky využíváním výpočetní techniky, aplikačního i výukového softwaru, ke zvýšení efektivnosti 
jejich učební činnosti a k racionálnější organizaci jejich práce. 
- Vedeme žáky k dodržování zásad bezpečnosti při práci s technikou napojenou na elektrickou síť. 
- Učíme žáky provádět základní údržbu hardwarového zařízení, vedeme je k šetrné práci s výpočetní 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Čtu, bádám, objevuji 

108

Název předmětu Informatika
technikou
Kompetence digitální:
- Rozvíjíme u žáků informatické myšlení pomocí nejrůznějších úloh 
- Při výuce používáme aktivní činnosti, a to jak při práci s IT technikou či bez ní 
- Vzděláváme pomocí her, experimentů a diskusí
- Používáme různé kódy při kódování informací 
- Interpretujeme s žáky informace za pomoci argumentů 
- Umožňujeme ovládat běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; 
- Žáci popisují a analyzují problém a hledají jeho řešení 
- Používáme algoritmické postupy
- Kriticky posuzujeme, spravujeme a sdílíme s žáky data různé povahy
- Vytváříme digitální obsah různých formátů 
- Vedeme žáky k týmové práci při řešení problémů 
- Při práci v předmětech využíváme různý kancelářský software (textový editor, tabulkový procesor, 
program pro prezentaci) 
- Informační systémy školy využíváme s žáky, poukazujeme na výhody jejich používání 
- Soustavně poukazujeme na bezpečné zacházení s technologiemi
- Klademe důraz na prevenci rizikového chování v kyberprostoru
- Využívá je při učení i při zapojení do života školy a do společnosti
- Předcházíme situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, 
- Předcházíme situacím s negativním dopadem na žákovo tělesné a duševní zdraví i zdraví ostatních 
- Neustále poukazujeme při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí na etické 
jednání 

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni individuálně známkami nebo slovním hodnocením.
   

Informatika 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů
• Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
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Informatika 3. ročník

• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
I-5-1-01 uvede příklady dat, která ho obklopují a která 
mu mohou pomoci lépe se rozhodnout; vyslovuje 
odpovědi na základě dat

I-3-1 umí zapnout a vypnout PC
umí se přihlásit a odhlásit ze školní počítačové sítě
orientuje se na počítačové klávesnici

Postup zapnutí a vypnutí PC
Postup přihlášení a odhlášení ze sítě práce s klávesnicí
Práce s myší, klávesnice, klik, dvojklik

I-5-1-01 uvede příklady dat, která ho obklopují a která 
mu mohou pomoci lépe se rozhodnout; vyslovuje 
odpovědi na základě dat

I-3-2 uvede příklady dat, která ho obklopují a která mu 
mohou pomoci lépe se rozhodnout; vyslovuje odpovědi 
na otázky, které se týkají jeho osoby na základě dat

Sběr, a záznam dat s využitím textu, čísla, barvy, tvaru, 
obrazu a zvuku; hodnocení získaných dat, vyvozování 
závěrů

I-5-1-02 popíše konkrétní situaci, určí, co k ní již ví, a 
znázorní ji

I-3-3 určí, k čemu informace z daného modelu slouží Využití obrazových modelů ke zkoumání, porovnávání 
a vysvětlování jevů kolem žáka

I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého 
typu

I-3-4 na základě typu souboru umí spustit určenou 
aplikaci a pracovat s daty

Zapnutí/vypnutí zařízení/aplikace
Ovládání myši
Kreslení čar, vybarvování
Používání ovladačů
Ovládání aplikací (schránka, krok zpět,
zoom)
Kreslení bitmapových obrázků
Psaní slov na klávesnici
Editace textu
Ukládání práce do souboru
Otevírání souborů
Přehrávání zvuku

I-5-3-01 v systémech, které ho obklopují, rozezná 
jednotlivé prvky a vztahy mezi nimi

I-3-5 v systémech, které ho obklopují, rozezná jednotlivé 
prvky

Přístupy a přihlašování do systémů
Uživatelské jméno a heslo
Editace textu
Ukládání práce do souboru
Osobní údaje
Využití digitálních technologií v různých
oborech

I-5-3-02 pro vymezený problém zaznamenává do 
existující tabulky nebo seznamu číselná i nečíselná 

I-3-6 pro vymezený problém, který opakovaně řešil, 
zaznamenává do existující tabulky nebo seznamu číselná 

Přístupy a přihlašování do systémů
Uživatelské jméno a heslo
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Informatika 3. ročník

data i nečíselná data Editace textu
Ukládání práce do souboru
Osobní údaje
Využití digitálních technologií v různých
oborech

   

Informatika 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého 
typu

I-4-1 pro svou práci používá doporučené aplikace, 
nástroje, prostředí

Software – programy (výukové programy a práce
s nimi), hardware – technické vybavení počítače

I-5-4-03 dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla pro 
práci s digitálními technologiemi

I-4-2 dodržuje pravidla nebo pokyny při práci s 
digitálním zařízením

Základní pojmy – informatika, bezpečnost práce a
rizika, péče o počítač

I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého 
typu

I-4-3 pojmenuje jednotlivá digitální zařízení, se kterými 
pracuje,
vysvětlí, k čemu slouží

Software a Hardware PC a software online

I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého 
typu

I-4-4 edituje digitální text, vytvoří obrázek
přehraje zvuk či video
uloží svoji práci do souboru, otevře soubor
používá krok zpět, zoom
řeší úkol použitím schránky

Zapnutí/vypnutí zařízení/aplikace
Ovládání aplikací (schránka, krok zpět,
zoom)
Kreslení bitmapových obrázků
Psaní slov na klávesnici
Editace textu
Ukládání práce do souboru
Otevírání souborů
Přehrávání zvuku
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I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého 
typu
I-5-4-02 propojí digitální zařízení, uvede možná rizika, 
která s takovým propojením souvisejí
I-5-4-03 dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla pro 
práci s digitálními technologiemi

I-4-5 uvede různé příklady využití digitálních technologií 
v zaměstnání rodičů
najde a spustí aplikaci, kterou potřebuje k práci
propojí digitální zařízení a uvede bezpečnostní rizika, 
která s takovým propojením souvisejí
pamatuje si a chrání své heslo,
přihlásí se ke svému účtu a odhlásí se z něj
při práci s grafikou a textem přistupuje k datům i
na vzdálených počítačích a spouští online aplikace
u vybrané fotografie uvede, jaké informace z ní lze 
vyčíst
v textu rozpozná osobní údaje
rozpozná zvláštní chování počítače a případně přivolá 
pomoc dospělého

Využití digitálních technologií v různých
oborech
Ergonomie, ochrana digitálního zařízení a
zdraví uživatele
Práce se soubory a jejich zabezpečení
Propojení technologií, internet
Sdílení dat, cloud
Technické problémy a přístupy k jejich
řešení (hlášení dialogových oken)
Uživatelské jméno a heslo

Osobní údaje

I-5-2-01 sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů
I-5-2-02 popíše jednoduchý problém, navrhne a popíše 
jednotlivé kroky jeho řešení
I-5-2-03 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce sestaví program; rozpozná opakující se vzory, 
používá opakování a připravené podprogramy
I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého 
typu
I-5-4-02 propojí digitální zařízení, uvede možná rizika, 
která s takovým propojením souvisejí
I-5-4-03 dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla pro 
práci s digitálními technologiemi

I-4-6 sestaví jednoduchý program v aplikaci Scratch
umí najít chybu v programu a opraví ji
upraví program pro příbuznou úlohu
používá opakování, události ke
spouštění programu

Aplikace blokového programování Scratch
Opakování příkazů
Ovládání klávesnicí – události

I-5-2-04 ověří správnost jím navrženého postupu či 
programu, najde a opraví v něm případnou chybu

I-4-7 umí najít chybu v programu a opraví ji Aplikace blokového programování Scratch

I-5-1-02 popíše konkrétní situaci, určí, co k ní již ví, a 
znázorní ji
I-5-1-03 vyčte informace z daného modelu

I-4-7 Sdělí informaci obrázkem
předá informaci zakódovanou pomocí textu či čísel
zakóduje/zašifruje a dekóduje/dešifruje text
zakóduje a dekóduje jednoduchý obrázek pomocí 
mřížky

Bitmapový grafický editor
Piktogramy, emodži
Kód
Přenos na dálku, šifra
Pixel, rastr, rozlišení
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obrázek složí z daných geometrických tvarů či 
navazujících
úseček

Tvary, skládání obrazce

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
Mediální sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Tvorba reklamy

   

Informatika 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
I-5-1-01 uvede příklady dat, která ho obklopují a která 
mu mohou pomoci lépe se rozhodnout; vyslovuje 
odpovědi na základě dat
I-5-3-02 pro vymezený problém zaznamenává do 
existující tabulky nebo seznamu číselná i nečíselná 
data

I-5-1 pracuje s texty, obrázky a tabulkami
v učebních materiálech
doplní posloupnost prvků
umístí data správně do tabulky
doplní prvky v tabulce
v posloupnosti opakujících se prvků
nahradí chybný za správný

Data, druhy dat
Doplňování tabulky a datových řad
Kritéria kontroly dat
Řazení dat v tabulce
Vizualizace dat v grafu

I-5-2-01 sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů I-5-2 v blokově orientovaném
programovacím jazyce sestaví
program pro ovládání postavy
v programu najde a opraví chyby
rozpozná opakující se vzory,

Data, druhy dat
Doplňování tabulky a datových řad
Kritéria kontroly dat
Řazení dat v tabulce
Vizualizace dat v grafu
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I-5-2-02 popíše jednoduchý problém, navrhne a popíše 
jednotlivé kroky jeho řešení
I-5-2-03 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce sestaví program; rozpozná opakující se vzory, 
používá opakování a připravené podprogramy

Aplikace blokového programování Scratch
Kreslení čar
Pevný počet opakování
Ladění, hledání chyb
Vlastní bloky a jejich vytváření
Změna vlastností postavy pomocí příkazu
Náhodné hodnoty
Čtení programů
Programovací projekt

I-5-2-04 ověří správnost jím navrženého postupu či 
programu, najde a opraví v něm případnou chybu

používá opakování, stanoví, co se
bude opakovat a kolikrát
vytvoří a použije nový blok
upraví program pro obdobný
problém

I-5-3-01 v systémech, které ho obklopují, rozezná 
jednotlivé prvky a vztahy mezi nimi

I-5-3 nalezne ve svém okolí systém
a určí jeho prvky
určí, jak spolu prvky souvis

Systém, struktura, prvky, vztahy

I-5-2-01 sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů
I-5-2-02 popíše jednoduchý problém, navrhne a popíše 
jednotlivé kroky jeho řešení
I-5-2-03 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce sestaví program; rozpozná opakující se vzory, 
používá opakování a připravené podprogramy
I-5-2-04 ověří správnost jím navrženého postupu či 
programu, najde a opraví v něm případnou chybu

I-5-4 v blokově orientovaném
programovacím jazyce sestaví
program řídící chování postavy
v programu najde a opraví chyby
rozpozná opakující se vzory,
používá opakování, stanoví, co se
bude opakovat a kolikrát
rozpozná, jestli se příkaz umístí
dovnitř opakování, před nebo za něj
vytváří, používá a kombinuje vlastní
bloky
přečte zápis programu a vysvětlí
jeho jednotlivé kroky
rozhodne, jestli a jak lze zapsaný
program nebo postup zjednodušit
cíleně využívá náhodu při volbě
vstupních hodnot příkazů

Kreslení čar
Pevný počet opakování
Ladění, hledání chyb
Vlastní bloky a jejich vytváření
Změna vlastností postavy pomocí příkazu
Náhodné hodnoty
Čtení programů
Programovací projekt

I-5-1-02 popíše konkrétní situaci, určí, co k ní již ví, a 
znázorní ji
I-5-1-03 vyčte informace z daného modelu

I-5-5 pomocí grafu znázorní vztahy mezi
objekty
pomocí obrázku znázorní jev

Graf, hledání cesty
Schémata, obrázkové modely
Model
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pomocí obrázkových modelů řeší
zadané problémy

I-5-2-01 sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů
I-5-2-02 popíše jednoduchý problém, navrhne a popíše 
jednotlivé kroky jeho řešení
I-5-2-03 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce sestaví program; rozpozná opakující se vzory, 
používá opakování a připravené podprogramy
I-5-2-04 ověří správnost jím navrženého postupu či 
programu, najde a opraví v něm případnou chybu

I-5-6 v blokově orientovaném
programovacím jazyce sestaví
program pro řízení pohybu a reakcí
postav
v programu najde a opraví chyby
používá události ke spuštění
činnosti postav
přečte zápis programu a vysvětlí
jeho jednotlivé kroky
upraví program pro obdobný
problém
ovládá více postav pomocí zpráv

Ovládání pohybu postav
Násobné postavy a souběžné reakce
Modifikace programu
Animace střídáním obrázků
Spouštění pomocí událostí
Vysílání zpráv mezi postavami
Čtení programů
Programovací projekt

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Pravidla komunikace.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Článek do časopisu, novin, kroniky školy apod.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
Mediální sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Tvorba reklamy

   

Informatika 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
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• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
I-9-1-02 navrhuje a porovnává různé způsoby 
kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu

I-6-1 rozpozná zakódované informace
kolem sebe
zakóduje a dekóduje znaky pomocí
znakové sady
zašifruje a dešifruje text pomocí
několika šifer
zakóduje v obrázku barvy více
způsoby
zakóduje obrázek pomocí základní
geometrických tvarů
zjednoduší zápis textu a obrázku,
pomocí kontrolního součtu ověří
úplnost zápisu
ke kódování využívá i binární čísla

Přenos informací, standardizované kódy
Znakové sady
Přenos dat, symetrická šifra
Identifikace barev, barevný model
Vektorová grafika
Zjednodušení zápisu, kontrolní součet
Binární kód, logické A a NEBO

I-9-1-01 získá z dat informace, interpretuje data, 
odhaluje chyby v cizích interpretacích dat
I-9-3-04 sám evidenci vyzkouší a následně zhodnotí její 
funkčnost, případně navrhne její úpravu

I-6-2 najde a opraví chyby u různých
interpretací týchž dat (tabulka
versus graf)
odpoví na otázky na základě dat
v tabulce
popíše pravidla uspořádání
v existující tabulce
doplní podle pravidel do tabulky
prvky, záznamy
navrhne tabulku pro záznam dat
propojí data z více tabulek či grafů

Data v grafu a tabulce
Evidence dat, názvy a hodnoty v tabulce
Kontrola hodnot v tabulce
Filtrování, řazení a třídění dat
Porovnání dat v tabulce a grafu
Řešení problémů s daty

I-9-3-01 vysvětlí účel informačních systémů, které 
používá, identifikuje jejich jednotlivé prvky a vztahy 
mezi nimi; zvažuje možná rizika při navrhování i 
užívání informačních systémů

I-6-3 popíše pomocí modelu alespoň
jeden informační systém, s nímž ve
škole aktivně pracují
pojmenuje role uživatelů a vymezí
jejich činnosti a s tím související

Školní informační systém, uživatelé,
činnosti, práva, databázové relace
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práva
I-9-2-01 po přečtení jednotlivých kroků algoritmu 
nebo programu vysvětlí celý postup; určí problém, 
který je daným algoritmem řešen
I-9-2-03 vybere z více možností vhodný algoritmus pro 
řešený problém a svůj výběr zdůvodní; upraví daný 
algoritmus pro jiné problémy, navrhne různé 
algoritmy pro řešení problému
I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho 
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program 
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá 
opakování, větvení programu, proměnné
I-9-2-06 ověří správnost postupu, najde a opraví v něm 
případnou chybu

I-6-4 v blokově orientovaném
programovacím jazyce sestaví
program, dbá na jeho čitelnost
a přehlednost
po přečtení programu vysvětlí, co
vykoná
ověří správnost programu, najde
a opraví v něm chyby
používá cyklus s pevným počtem
opakování, rozezná, zda má být
příkaz uvnitř nebo vně opakování,
vytváří vlastní bloky a používá je
v dalších programech
diskutuje různé programy pro
řešení problému
vybere z více možností vhodný
program pro řešený problém a svůj
výběr zdůvodní

Aplikace blokového programování Scratch
Vytvoření programu
Opakování
Podprogramy
Podmínka v programu

   

Informatika 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
I-9-2-01 po přečtení jednotlivých kroků algoritmu 
nebo programu vysvětlí celý postup; určí problém, 

I-7-1 v blokově orientovaném
programovacím jazyce sestaví

Aplikace blokového programování Scratch
Opakování s podmínkou
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který je daným algoritmem řešen
I-9-2-03 vybere z více možností vhodný algoritmus pro 
řešený problém a svůj výběr zdůvodní; upraví daný 
algoritmus pro jiné problémy, navrhne různé 
algoritmy pro řešení problému
I-9-2-06 ověří správnost postupu, najde a opraví v něm 
případnou chybu

přehledný program k vyřešení
problému
po přečtení programu vysvětlí, co
vykoná
ověří správnost programu, najde
a opraví v něm chyby
používá podmínky pro ukončení
opakování, rozezná, kdy je
podmínka splněna
spouští program myší, klávesnicí,
interakcí postav
vytváří vlastní bloky a používá je
v dalších programech
diskutuje různé programy pro řešení
problému
vybere z více možností vhodný
program pro řešený problém a svůj
výběr zdůvodní
hotový program upraví pro řešení
příbuzného problému

Události, vstupy
Objekty a komunikace mezi nimi

I-9-1-03 vymezí problém a určí, jaké informace bude 
potřebovat k jeho řešení; situaci modeluje pomocí 
grafů, případně obdobných schémat; porovná svůj 
navržený model s jinými modely k řešení stejného 
problému a vybere vhodnější, svou volbu zdůvodní

I-7-2 vysvětlí známé modely jevů, situací,
činností
v mapě a dalších schématech najde
odpověď na otázku
pomocí ohodnocených grafů řeší
problémy
pomocí orientovaných grafů řeší
problémy
vytvoří model, ve kterém znázorní
více souběžných činností

Standardizovaná schémata a modely
Ohodnocené grafy, minimální cesta grafu,
kostra grafu
Orientované grafy, automaty
Modely, paralelní činnosti

I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho 
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program 
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá 

I-7-3 spouští program myší, klávesnicí, interakcí postav
vytváří vlastní bloky a používá je v dalších programech
diskutuje různé programy pro řešení problému
vybere z více možností vhodný program pro řešený 

Větvení programu, rozhodování
Grafický výstup, souřadnice
Podprogramy s parametry
Proměnné
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opakování, větvení programu, proměnné problém a svůj výběr zdůvodní
hotový program upraví pro řešení příbuzného problému

I-9-1-04 zhodnotí, zda jsou v modelu všechna data 
potřebná k řešení problému; vyhledá chybu v modelu 
a opraví ji

I-7-4 pomocí orientovaných grafů řeší problémy
vytvoří model, ve kterém znázorní více souběžných 
činností

Propojení dat v tabulce s grafem

I-9-4-03 vybírá nejvhodnější způsob připojení 
digitálních zařízení do počítačové sítě; uvede příklady 
sítí a popíše jejich charakteristické znaky

I-7-5 zná pojmy pevná a bezdrátová síť, bluetooth
umí zabezpečit připojení k síti

Připojování periferií k PC, zabezpečení spojení

I-9-4-04 poradí si s typickými závadami a chybovými 
stavy počítače

I-7-6 orientuje se v chybových upozorněních počítače Oprava typických chyb aplikací v OS

I-9-4-05 dokáže usměrnit svoji činnost tak, aby 
minimalizoval riziko ztráty či zneužití dat; popíše 
fungování a diskutuje omezení zabezpečovacích řešení

I-7-7 používá přihlašování v účtech, umí rozlišit slabá a 
silná hesla
umí zálohovat nastavení a data

Uživatelské účty, místní účet
Zálohy dat

   

Informatika 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
I-9-2-03 vybere z více možností vhodný algoritmus pro 
řešený problém a svůj výběr zdůvodní; upraví daný 
algoritmus pro jiné problémy, navrhne různé 
algoritmy pro řešení problému
I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho 
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program 
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá 

I-8-1 podle návodu nebo vlastní tvořivostí
sestaví robota
upraví konstrukci robota
a otestuje jeho funkčnost
přečte program pro robota a najde
v něm případné chyby
ovládá výstupní zařízení a senzory
robota

Sestavení a oživení robota
Sestavení programu s opakováním, s
rozhodováním
Používání výstupních zařízení robota
(motory, displej, zvuk)
Používání senzorů (tlačítka, vzdálenost,
světlo/barva)
Čtení programu
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opakování, větvení programu, proměnné
I-9-2-06 ověří správnost postupu, najde a opraví v něm 
případnou chybu

vyřeší problém tím, že sestaví
a naprogramuje robota

Projekt Můj robot

I-9-2-02 rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a 
navrhne a popíše kroky k jejich řešení

Sestavení a oživení robota
Sestavení programu s opakováním, s
rozhodováním
Používání výstupních zařízení robota
(motory, displej, zvuk)
Používání senzorů (tlačítka, vzdálenost,
světlo/barva)
Čtení programu
Projekt Můj robot

I-9-2-06 ověří správnost postupu, najde a opraví v něm 
případnou chybu

I-8-2 navrhne postup pomocí aplikace blokového 
programování mBlock

Sestavení programu a oživení Micro:bitu
Ovládání LED displeje
Tlačítka a senzory náklonu
Připojení sluchátek, tvorba hudby
Orientace a pohyb Micro:bitu v prostoru
Propojení dvou Micro:bitů pomocí kabelu a
bezdrátově
Připojení a ovládání externích zařízení
z Micro:bitu

I-9-3-02 nastavuje zobrazení, řazení a filtrování dat v 
tabulce, aby mohl odpovědět na položenou otázku; 
využívá funkce pro automatizaci zpracování dat
I-9-3-03 vymezí problém a určí, jak při jeho řešení 
využije evidenci dat; na základě doporučeného i 
vlastního návrhu sestaví tabulku pro evidenci dat a 
nastaví pravidla a postupy pro práci se záznamy v 
evidenci dat

I-8-3 při tvorbě vzorců rozlišuje absolutní
a relativní adresu buňky
používá k výpočtům funkce
pracující s číselnými a textovými
vstupy (průměr, maximum, pořadí,
zleva, délka, počet, když)
řeší problémy výpočtem s daty
připíše do tabulky dat nový záznam
seřadí tabulku dat podle daného
kritéria (velikost, abecedně)
používá filtr na výběr dat z tabulky,
sestaví kritérium pro vyřešení úlohy
ověří hypotézu pomocí výpočtu,

Relativní a absolutní adresy buněk
Použití vzorců u různých typů dat
Funkce s číselnými vstupy
Funkce s textovými vstupy

Vkládání záznamu do databázové tabulky
Řazení dat v tabulce

Filtrování dat v tabulce
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porovnáním nebo vizualizací
velkého množství da

I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho 
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program 
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá 
opakování, větvení programu, proměnné

I-8-4 sestaví a naprogramuje robota pro splnění 
zadaného úkolu

Sestavení a oživení robota
Sestavení programu s opakováním, s
rozhodováním
Používání výstupních zařízení robota
(motory, displej, zvuk)
Používání senzorů (tlačítka, vzdálenost,
světlo/barva)
Čtení programu
Projekt Můj robot

I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho 
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program 
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá 
opakování, větvení programu, proměnné
I-9-2-06 ověří správnost postupu, najde a opraví v něm 
případnou chybu

I-8-5 sestaví program pro desku Makeblock MegaPi
a otestuje jej
přečte program, najde v něm chybu a odstraní ji
ovládá výstupní zařízení desky
používá vstupy ke spouštění a řízení běhu programu
připojí k desce další zařízení, které z desky ovládá
vyřeší problém naprogramováním desky Makeblock 
MegaPi

Aplikace blokového programování mBlock
Sestavení programu a robota
Tlačítka a senzory náklonu

   

Informatika 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
I-9-2-01 po přečtení jednotlivých kroků algoritmu 
nebo programu vysvětlí celý postup; určí problém, 

I-9-1 umí vysvětlit celý postup; určit problém, který je 
daným algoritmem řešení

Aplikace blokového programování mBlock
Sestavení programu s opakováním, s rozhodováním
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který je daným algoritmem řešen
I-9-2-02 rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a 
navrhne a popíše kroky k jejich řešení

I-9-2 dokáže rozdělit problém na jednotlivě řešitelné 
části a navrhne a popíše kroky
k jejich řešení

Sestavení robota s přidáním senzorových funkcí a 
automatickým rozhodováním provozu

I-9-2-03 vybere z více možností vhodný algoritmus pro 
řešený problém a svůj výběr zdůvodní; upraví daný 
algoritmus pro jiné problémy, navrhne různé 
algoritmy pro řešení problému

I-9-3 vybere vhodný algoritmus pro řešený problém a 
svůj výběr zdůvodní; upraví daný algoritmus pro jiné 
problémy, navrhne různé algoritmy pro řešení problému
Vybere z více možností vhodný program pro řešený 
problém a svůj výběr zdůvodní

Editace zvuku, změny kostýmů, pozadí v 
programovacím jazyce mBlock a Scratch

I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho 
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program 
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá 
opakování, větvení programu, proměnné

I-9-4 řeší problém jeho rozdělením na části pomocí 
vlastních bloků
Hotový program upraví pro řešení příbuzného problému
zvažuje přístupnost vytvořeného programu různým 
skupinám uživatelů a dopady na ně

Editace zvuku, změny kostýmů, pozadí v 
programovacím jazyce mBlock a Scratch

I-9-4-01 popíše, jak funguje počítač po stránce 
hardwaru i operačního systému; diskutuje o fungování 
digitálních technologií určujících trendy ve světě
I-9-4-02 ukládá a spravuje svá data ve vhodném 
formátu s ohledem na jejich další zpracování či přenos
I-9-4-03 vybírá nejvhodnější způsob připojení 
digitálních zařízení do počítačové sítě; uvede příklady 
sítí a popíše jejich charakteristické znaky

I-9-5 umí popsat, jak funguje počítač po stránce 
hardwaru i operačního systému;
diskutuje o fungování digitálních technologií určujících 
trendy ve světě
Diskutuje o funkcích operačního systému a popíše 
stejné a odlišné prvky některých z nich
Na příkladu ukáže, jaký význam má komprese dat
Popíše, jak fungují vybrané technologie z okolí, které 
považuje za inovativní
Na schematickém modelu popíše princip zasílání dat po 
počítačové síti
Vysvětlí vrstevníkovi, jak fungují některé služby 
internetu
Rozumí pojmům: Počítačová síť, komunikační protokoly, 
sdílení prostředků
Umí používat služby serveru a online aplikací
Používá vzdálenou správu PC a streamovacích aplikací

Hardware počítače: Základní deska, procesor, operační 
paměť, grafická karta, zvuková karta, síťová karta, 
zdroj napájení, pevný disk, záznamová média.
Periferie počítače: Tiskárny, audio a video zařízení, 
klávesnice, myš
OS Windows, Linuxové OS
Komprimace a dekomprimace souborů
Smart technologie, chytrá domácnost

Počítačové sítě:
Pevná a bezdrátová síť, protokoly a přenosy dat
Struktura LAN, WAN
Klient a server
Typy serverů a jejich služeb
Webové prohlížeče
Stream videa – využití aplikací při výuce, vzdálené 
správě

I-9-4-05 dokáže usměrnit svoji činnost tak, aby 
minimalizoval riziko ztráty či zneužití dat; popíše 
fungování a diskutuje omezení zabezpečovacích řešení

I-9-6 diskutuje o cílech a metodách hackerů
Diskutuje, čím vším vytváří svou digitální stopu

Bezpečnost na internetu, digitální stopa v internetu
Zabezpečení počítače, počítačové sítě
Zabezpečení domácího routeru pro zajištění domácí 
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Vytvoří myšlenkovou mapu prvků zabezpečení počítače 
a dat
Diskutuje o možnosti útoků na počítač, server.
Posoudí vhodné zabezpečení a zálohování dat

Chápe svou digitální stopu v internetu, archivy diskuzí v 
internetových chatech
Rozumí termínům sledování zařízení a sebe na internetu

Rozumí souhlasu se zpracováním osobních dat a jeho 
možného zneužití

sítě
Antivirové programy
Zálohování dat, cloudové zálohy

Digitální identita
Digitální stopa: sledování polohy zařízení, záznamy o 
přihlašování a pohybu po internetu, sledování
komunikace, informace o uživateli v souboru 
(metadata); sdílení a trvalost (nesmazatelnost) dat
Fungování a algoritmy sociálních sítí, vyhledávání a 
cookies
Souhlasy s cookies, souhlasy se zpracováním osobních 
údajů

    

5.6 Prvouka  

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

2 2 2 0 0 0 0 0 0 6
Povinný Povinný Povinný    

   

Název předmětu Prvouka
Oblast Člověk a jeho svět
Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast zahrnuje vyučovací předměty: 

- Prvouka (pouze na I. stupni – 1. až 3. ročník) 
- Přírodověda (pouze na I. stupni – 4. a 5. ročník) 
- Vlastivěda (pouze na I. stupni)

Obsahové, časové a organizační vymezení Prvouka rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané při výchově a v předškolním 
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Název předmětu Prvouka
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovat věci a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti. Poznávají 
sebe i své nejbližší okolí, učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi. Žáci si všímají krásy lidských výtvorů a 
přírodních jevů. Učí se vnímat svět kolem sebe a základní vztahy ve společnosti, chápat současnost jako 
výsledek minulosti a východisko budoucnosti. 
Vzdělávací obsah prvouky je členěn do pěti tematických okruhů: 
• Místo, kde žijeme (důraz je kladen na praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na 
utváření přímých zkušeností žáků) 
• Lidé kolem nás (osvojování a upevňování základů vhodného chování mezi lidmi, seznámení se základními 
právy a povinnostmi) 
• Lidé a čas (orientace v dějích a čase) 
• Rozmanitost přírody (poznávání rozmanitosti živé i neživé přírody) 
• Člověk a jeho zdraví (získávají základní poučení o zdraví a nemocích a o bezpečném chování v různých 
životních situacích) Prvouka se vyučuje jako samostatný předmět v 1. - 3. ročníku s časovou dotací 2 hodiny 
týdně. Výuka je realizována v kmenových učebnách, v terénu a v různých institucích (muzea, hvězdárny, 
ZOO atd.).

Integrace předmětů • Člověk a jeho svět
Kompetence k učení:
- žáci jsou vedeni k objevování a poznávání sebe i světa kolem 
- žáci se učí samostatně si organizovat a řídit vlastní učení, využívat přitom nejnovější informační zdroje, 
odbornou literaturu a školní knihovnu 
- žáci se učí hodnotit svou práci a zaznamenávat pokrok v učení 
- učitel motivuje žáky k otevřenosti v oblasti poznávání, nabízí žákům různé způsoby, metody a strategie 
učení • učitel vede žáky k prožitku vlastního úspěchu, a tím je motivuje do dalšího učení
Kompetence k řešení problémů:
- žáci vnímají nejrůznější situace, kriticky přemýšlí o jejich příčinách, hledají optimální řešení 
- učitel předkládá poznatky v podobě, která podněcuje žáky k hledání a formulování problémů 
- učitel umožňuje žákům navrhnout a porovnávat různá řešení 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence komunikativní:
- žáci se výstižně a kultivovaně vyjadřují 
- žáci si rozšiřují slovní zásobu v osvojovaných tématech 
- žáci využívají moderní komunikační technologie 
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- učitel vede žáky k samostatnému a sebevědomému vystupování a efektivní komunikaci 
Kompetence sociální a personální:
- žáci vyjadřují pozitivní vztah k sobě i okolí 
- žáci pracují ve skupinách na základě vzájemného respektu a dohodnutých pravidel 
- učitel posiluje samostatné a odpovědné chování žáků, vede je k oceňování názorů svých i druhých 
Kompetence občanské:
- žáci prostřednictvím poznávání rozdílných kultur dochází k toleranci a pochopení mezi lidmi 
- učitel vede žáky k utváření ohleduplného vztahu k lidem, přírodě a ke kulturním a historickým hodnotám 
Kompetence pracovní:
- žáci dbají na dodržování pracovních i bezpečnostních pravidel 
- žáci jsou vedeni k utváření pracovních návyků při samostatné i skupinové práci 
- učitel vede žáky k bezpečnému používání nástrojů a zařízení 
- učitel motivuje žáky k tomu, aby získané znalosti a návyky využili k efektivnější a bezpečnější práci
Kompetence digitální:
- Rozvíjíme u žáků informatické myšlení pomocí nejrůznějších úloh 
- Při výuce používáme aktivní činnosti, a to jak při práci s IT technikou či bez ní 
- Vzděláváme pomocí her, experimentů a diskusí
- Používáme různé kódy při kódování informací 
- Interpretujeme s žáky informace za pomoci argumentů 
- Žáci popisují a analyzují problém a hledají jeho řešení

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni individuálně známkami.
   

Prvouka 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
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• Kompetence digitální
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

Škola- orientace v prostředí místa bydliště a školy, 
činnosti ve škole, okolí školy, bezpečná cesta do školy, 
riziková místa a situace, pravidla slušného chování, 
školní řád a režim, adresa, ulice, označení domu, rozdíl 
v prostředí městském a venkovské

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

Režim dne

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných

PRV-1-1 uplatňuje zásady bezpečného chování ve škole, 
používá nejkratší a co možno nejbezpečnější cestu do 
školy, rozlišuje bezpečná a nebezpečná místa pro hru, 
orientuje se v budově školy, jednoduché vyjádření 
pojmu domov

Pravidla bezpečnosti pro chodce, možná nebezpečná 
místa při trávení volného času

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, 
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům

PRV-1-2 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, 
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, rodinné 
oslavy a svátky

Rodina

PovoláníČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností

PRV-1-3 odvodí význam a potřebu jednotlivých povolání 
a pracovních činností Proměny v přírodě dle ročního období

ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o 
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, 
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává 
minulost a současnost

PRV-1-4 zjišťuje informace od rodičů a prarodičů, jak žili 
dříve a jaké znají lidové zvyky, vypráví o tom svým 
spolužákům

Současnost a minulost v našem životě

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

PRV-1-5 pozoruje viditelné proměny v přírodě v 
jednotlivých ročních obdobích

Proměny v přírodě dle ročního období

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

PRV-1-6 řadí své činnosti do denního režimu Režim dne



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Čtu, bádám, objevuji 

126

Prvouka 1. ročník

ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech

PRV-1-7 využívá bezpečného místa pro hru a trávení 
volného času

Bezpečné chování
Tísňové linky

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek

PRV-1-8 dodržuje pravidla bezpečného chování při 
setkání s cizí osobou

Rodina

ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech

PRV-1-9 řídí se dle pokynů dospělého člověka Mimořádné události

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Lidské vztahy lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Etika

   

Prvouka 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, 
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 

PRV-2-1 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodinném 
kruhu, jednotlivé role u rodinných příslušníků a vztahy 
mezi nimi

Rodina
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Prvouka 2. ročník

nedostatkům
ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností

PRV-2-2 rozlišuje význam a potřebu jednotlivých 
povolání a pracovních činností

Povolání
Rozvoj finanční gramotnosti

ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o 
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, 
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává 
minulost a současnost

PRV-2-3 zjišťuje informace u svých rodičů, prarodičů na 
dobu, ve které žili, jaké dodržovali zvyky a tradice a 
vypráví to svým vrstevníkům

Přítomnost a minulost v našem životě

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti

PRV-2-4 orientuje se v ději minulém, přítomném a v 
budoucím.

Určování času
Denní režim

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

PRV-2-5 rozlišuje jednotlivá roční období v roce, 
vyjmenuje základní rostliny v uvedeném ročním období

Proměny v přírodě dle ročního období

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

PRV-2-6 orientuje se v měření základních veličin za 
pomoci jednotlivých přístrojů a nástrojů

Vlastnosti látek

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

PRV-2-7 uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné 
zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních 
znalostí o lidském těle

Hygienické návyky

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo 
pobytu vzhledem ke krajině a státu

PRV-2-8 rozpozná bezpečná a nebezpečná místa k 
trávení volného času

Bezpečná a nebezpečná místa

PRV-2-9 uplatňuje zásady bezpečného chování při 
setkání s neznámými lidmi 

Správná komunikace s operátory tísňových linek v 
případě potřeby a znalost základních telefonních čísel 
v rámci bezpečnosti

PRV-2-10 reaguje na pokyny dospělých jedinců v rámci 
mimořádných událostí 

Orientace v pokynech dospělých.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
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Prvouka 2. ročník

Tvoření třídních pravidel.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Lidé se k sobě chovají hezky nejen o Vánocích.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vliv člověka na krajinu.

   

Prvouka 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě)

PRV-3-1 rozpozná odlišnosti v nejbližším okolí své obce Okolí obce, minulost a současnost obce (města)

PRV-3-2 vyjadřuje ohleduplnost vůči handicapovaným 
lidem, uvědomuje si vlastní roli v rodině a role ostatních 
rodinných příslušníků 

Rodina
Ohleduplné chování

PRV-3-3 vyjádří význam a potřebu jednotlivých povolání 
a pracovních činností 

Povolání
Finanční gramotnost

PRV-3-4 ptá se svých rodinných příslušníků, rodičů, 
prarodičů na dobu, ve které žili, minulost kraje a předků, 
vlast, jaké dodržovali zvyky a tradice a dělí se o tyto 
poznatky se svými vrstevníky 

Rodina
Zvyky a tradice

PRV-3-5 orientuje se v čase minulém, přítomném a 
budoucím 

Minulost, současnost, budoucnost

ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či PRV-3-6 pojmenovává některé kulturní či historické Historie okolí obce
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Prvouka 3. ročník

historické památky, významné události regionu památky a významné události v rámci rodného kraje
PRV-3-7 pozoruje a popíše proměny v přírodě Proměny v přírodě

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě

PRV-3-8 rozlišuje přírodniny dle poznávacích znaků, 
uvádí příklady organismů v určené lokalitě

Ekosystémy
Živá a neživá příroda

ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny 
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné 
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí 
jednoduchých nástrojů a přístrojů

PRV-3-9 orientuje se v jednoduchých pokusech, popíše 
skupenství látek

Látky a jejich skupenství

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

PRV-3-10 uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné 
zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních 
znalostí o lidském těle

Lidské tělo

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných

PRV-3-11 svůj volný čas tráví na bezpečných místech, je 
zodpovědný za sebe i za své okolí.

Bezpečné chování v silničním provozu.
Dopravní výchova

ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek

PRV-3-12 uplatňuje zásady bezpečného chování při 
setkání s neznámými lidmi, ovládá správný způsob 
komunikace s tísňovou linkou v případě potřeby

Tísňové volání
Správná komunikace s operátory tísňových linek

ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v 
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích 
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní 
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající 
závěry pro své chování jako chodec a cyklista

PRV-3-13 zásady adekvátní reakce při pokynech 
dospělých osob v rámci mimořádných událostí

Mimořádné události

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Dodržujeme pravidla.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
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Vliv reklamy a televize na náš život.
    

5.7 Přírodověda  

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 0 2 2 0 0 0 0 4
 Povinný Povinný   

   

Název předmětu Přírodověda
Oblast Člověk a jeho svět
Charakteristika předmětu Předmět přírodověda patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a je vyučován ve 4. a 5. ročníku. 

Využívá tematické okruhy 
 •  Rozmanitost přírody

• Člověk a jeho zdraví
Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Ve 4. ročníku je dotován dvěma hodinami týdně. V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají Zemi jako 
planetu sluneční soustavy. Seznamují se s velkou rozmanitostí a proměnlivostí živé i neživé přírody. Jsou vedeni k 
uvědomění si té skutečnosti, že Země a život na ní tvoří nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje ve 
vzájemném souladu a rovnováze. Člověk může svou činností tuto rovnováhu narušit. Je nutné si uvědomit vliv lidské 
činnosti na přírodu. Rovnováha v přírodě může být člověkem snadno narušena, ale velmi obtížně obnovována. Na 
základě praktického poznávání okolní krajiny a dalších informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí se 
využívat a hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, hledat možnosti, jak ve svém 
věku přispět ke zlepšení životního prostředí. Formou besed jsou žáci seznámeni s druhy živelních pohrom a 
ekologických katastrof. V 5. ročníku je vyučovací předmět přírodověda dotován dvěma hodinami týdně. V tematickém 
okruhu Člověk a jeho zdraví poznávají žáci především člověka a sebe sama jako živou bytost, která má své biologické a 
fyziologické funkce a potřeby. Poznávají, jak se člověk vyvíjí od narození do dospělosti. Rozlišují, co je pro člověka 
vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, výživy, mezilidských vztahů. Získávají základní poučení o 
zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci. Chápou pojem mimořádná událost jako životní situaci, kdy je 
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Název předmětu Přírodověda
ohroženo zdraví jedinců i celých skupin obyvatel, a jsou poučeni o tom, jak se mají za těchto situací chovat. 
Uvědomují si, jakou odpovědnost má každý člověk za své zdraví a bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci si hraním 
určených rolí a řešením modelových situací upevňují své konkrétní dovednosti a rozhodovací návyky. Cílem je dojít k 
poznání, že zdraví je nejcennější hodnota v životě člověka.   

Integrace předmětů • Člověk a svět práce
• Člověk a jeho svět

Kompetence k učení:
- kooperativní učení– forma práce ve dvojicích a skupinách, vyhledávání a třídění informací na základě 
jejich pochopení, účastní se tvůrčích činností, které vycházejí z potřeb praktického života 
- důraz na sebehodnocení žáků– rozpoznat hranice svých možností; pracuje samostatně a současně přijímá 
rady i kritiku ze strany druhých 
Kompetence k řešení problémů:
- schopnost žáka tvořivě myslet, logicky uvažovat a samostatně řešit problémy – orientuje se v nově 
vzniklých situacích, hledá možnosti řešení, srovnává příčiny i následky takových situací 
Kompetence komunikativní:
- schopnost kultivované komunikace s učiteli, spolužáky a dospělými ve škole i mimo školu (naslouchá, 
vhodně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor) -
- vytváření přátelských vztahů ve třídě prostřednictvím vhodné komunikace 
- rozumí nejrůznějším formám komunikace (slovní, písemná a mimoslovní), přemýšlí o nich, adekvátně na 
ně reaguje
Kompetence sociální a personální:
- respektování pravidel chování a spolupráce – bezpečně rozpoznává morální hodnoty, dobro a zlo, 
pomáhá slabším, v případě vlastní potřeby o pomoc požádá
- vytváření pravidel týmové práce a jejich respektování – uvědomuje si svůj podíl na skupinové práci a 
pociťuje odpovědnost za výsledek práce skupiny • pozitivní vztah k vlastnímu zdraví – je motivován k 
zdravému životnímu stylu

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence občanské:
- odmítá útlak a hrubé zacházení – uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému a psychickému násilí 
- uvědomuje si význam občanské společnosti – chápe základní ekologické souvislosti, podle vlastních 
možností se chová šetrně k životnímu prostředí 
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Název předmětu Přírodověda
Kompetence pracovní:
- sebehodnocení a posouzení vlastních možností 
- uvědomuje si význam práce jako základního prostředku k zajištění životních potřeb člověka 
- je veden k úctě k práci, k majetku a k vytvořeným hodnotám
Kompetence digitální:
- Při výuce používáme aktivní činnosti, a to jak při práci s IT technikou či bez ní 
- Vzděláváme pomocí her, experimentů a diskusí 
- Kriticky posuzujeme, spravujeme a sdílíme s žáky data různé povahy 
- Vedeme žáky k týmové práci při řešení problémů 
- Při práci v předmětech využíváme různý kancelářský software (textový editor, tabulkový procesor, 
program pro prezentaci) 
- Klademe důraz na prevenci rizikového chování v kyberprostoru 
- Využívá je při učení i při zapojení do života školy a do společnosti 
- Předcházíme situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, 
- Neustále poukazujeme při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí na etické 
jednání

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni individuálně známkami.
   

Přírodověda 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence digitální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků 
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením 
času a střídáním ročních období

PŘ-4-1 vysvětlí střídání dne a noci, ročních období
zná planety sluneční soustavy

Vesmír a Země – sluneční soustava, den a noc, roční 
období
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Přírodověda 4. ročník

ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní 
projevy života na konkrétních organismech, prakticky 
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i 
jednoduché klíče a atlasy

PŘ-4-2 třídí organismy do známých skupin, používá 
atlasy a jednoduché klíče

Houby, rostliny, živočichové – znaky života, životní 
potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživa, 
stavba těla u některých nejznámějších druhů, význam 
v přírodě a pro člověka

ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve 
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné 
vzájemné vztahy mezi organismy

PŘ-4-3 orientuje se v ekosystémech, zdůvodní vztahy 
mezi organismy

Rovnováha v přírodě – význam, vzájemné vztahy mezi 
organismy, základní společenstva

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází 
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností 
člověka
ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve 
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné 
vzájemné vztahy mezi organismy

PŘ-4-4 zjišťuje propojenost neživé a živé přírody Voda a vzduch – výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh 
vody v přírodě, vlastnosti, složení, proudění vzduchu, 
význam pro život
Nerosty a horniny, půda – některé hospodářsky 
významné horniny a nerosty, zvětrávání, vznik půdy a 
její význam
Životní podmínky – rozmanitost podmínek života na 
Zemi; význam ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a 
živočišstva na Zemi; podnebí a počasí

ČJS-5-4-06 založí jednoduchý pokus, naplánuje a 
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu

PŘ-4-5 založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní 
postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu

Látky a jejich vlastnosti – třídění látek, změny látek a 
skupenství, vlastnosti, porovnávání látek a měření 
veličin s praktickým užíváním základních jednotek

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat

PŘ-4-6 rozliší aktivity, které mohou prostředí i zdraví 
člověka podporovat nebo poškozovat

Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody – 
odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního 
prostředí, ochrana rostlin a živočichů, likvidace 
odpadů, živelní pohromy a ekologické katastrofy

ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla 
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v 
obci (městě)

PŘ-4-7 zná práva a povinnosti žáka školy
seznámí se se základními lidskými právy a právy dítěte

Základní lidská práva a práva dítěte, práva a 
povinnosti žáka školy

ČJS-5-2-03 orientuje se v základních formách 
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, 
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, 
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných 
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak 
vracet dluhy

PŘ-4-8 orientuje se v pokladním lístku
na příkladu ukáže možnost či nemožnost realizace 
určitého údaje

Ceny potravin a jiného zboží
Plánování koupě dražšího zboží
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Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Ekosystém (les, rybník, pole, louka, řeka a potok)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Podmínky života na Zemi
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Ekologie

   

Přírodověda 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází 
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností 
člověka

PŘ-5-1 vyjmenuje a blíže objasní základní podmínky 
života na zemi

Podmínky života na Zemi – neživá příroda – přírodní 
zákony, gravitace, pohyby Země, glóbus, teplo a světlo 
(střídání dne a noci, ročních období), vzduch, voda, 
nerosty a horniny, půda

ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků 
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením 
času a střídáním ročních období

PŘ-5-2 vysvětlí přizpůsobení rostlin a živočichů 
podnebným podmínkám, uvede příklady

Podnebné pásy – rozložení podnebných pásů, 
podmínky pro život rostlin a živočichů v jednotlivých 
oblastech
Vesmír – slunce, měsíc, Země, sluneční soustava, 
hvězdy, galaxie, pozorování a zkoumání vesmíru

ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve 
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné 
vzájemné vztahy mezi organismy

PŘ-5-3 uvede informace o sluneční soustavě a vesmíru Vesmír – slunce, měsíc, Země, sluneční soustava, 
hvězdy, galaxie, pozorování a zkoumání vesmíru

ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k podpoře PŘ-5-4 uvede základní informace o lidském těle Stavba lidského těla: opěrná, oběhová, dýchací, 
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vlastního zdravého způsobu života trávicí, vylučovací, kožní hormonální, nervová, 
smyslová a rozmnožovací soustava

ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, 
zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem 
na oprávněné nároky jiných osob

PŘ-5-5 účelně plánuje svůj čas Péče o zdraví a zdravá výživa- zdravá strava, první 
pomoc, úrazová zábrana, osobní, intimní, duševní 
hygiena, reklamní vlivy

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho preventivní 
ochranou

PŘ-5-6 uvede příklady správné životosprávy a vhodného 
jídelníčku

Péče o zdraví – zdravý životní styl, denní režim, 
správná výživa, vhodná skladba stravy, pitný režim; 
přenosné a nepřenosné nemoci, ochrana před 
infekcemi přenosnými krví (hepatitida, HIV/AIDS), 
drobné úrazy a poranění, prevence nemocí a úrazů, 
první pomoc při drobných poraněních, osobní, intimní 
a duševní hygiena

ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří 
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc

PŘ-5-7 poskytne první pomoc při drobných poraněních
zná telefonní čísla tísňových linek

Přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a 
duševního zdraví – služby odborné pomoci, čísla 
tísňového volání, správný způsob volání na tísňovou 
linku

ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené 
jednoduché způsoby odmítání návykových látek

PŘ-5-8 seznámí se s postupem chování v případě 
ohrožení

Návykové látky, závislosti a zdraví

ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v 
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích 
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní 
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající 
závěry pro své chování jako chodec a cyklista

PŘ-5-9 vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a 
vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec, 
cyklista.

Osobní bezpečí - bezpečné chování v silničním provozu 
v roli chodce a cyklisty, pravidla silničního provozu.

ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a 
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození

PŘ-5-10 pojmenuje jednotlivé etapy lidského života Etapy lidského života

ČJS-5-2-02 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která se už tolerovat nemohou

PŘ-5-11 rozpozná a uvede příklady nevhodného chování 
lidí
uvede základní pravidla slušného chování

Soužití mezi lidmi, pravidla slušného chování, 
předcházení konfliktní situacím

ČJS-5-2-03 orientuje se v základních formách 
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, 
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, 
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných 
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak 

PŘ-5-12 orientuje se v základních formách vlastnictví
sestaví rodinný rozpočet, uvede příjmy a výdaje rodiny
seznámí se se spořením, půjčkou, splátkami půjčky

Rodina, materiální zabezpečení rodiny
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vracet dluhy
ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla 
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v 
obci (městě)

PŘ-5-13 uvede roli jednotlivých členů rodiny, zná vazby 
mezi členy rodiny
uvede příklady duševní a fyzické práce, druhy 
zaměstnání

Rodina a vztahy v rodině

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Ekosystémy (les, pole, louka, rybník, řeka a potok).
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Podmínky života na Zemi
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Ekologie

    

5.8 Vlastivěda  

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 0 2 2 0 0 0 0 4
 Povinný Povinný   

   

Název předmětu Vlastivěda
Oblast Člověk a jeho svět
Charakteristika předmětu Předmět vlastivěda patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho světa je vyučován ve 4. a 5. ročníku. 

Využívá tematické okruhy 
- Místo, kde žijeme 
- Lidé kolem nás 
- Lidé a čas
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Název předmětu Vlastivěda
Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Hlavním cílem předmětu je poskytnout žákům základní informace, poznatky a dovednosti pro specializovanou výuku 
na II. stupni ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost, v předmětech dějepis a zeměpis. Ve 4. ročníku je dotován 
jednou hodinou týdně. Tematický okruh Místo, kde žijeme navazuje na poznávání nejbližšího okolí v hodinách 
prvouky v 1. období. Především jde o poznávání regionů České republiky, hlavního města a celé naší vlasti. Důraz je 
kladen na praktické poznávání místních a regionálních skutečností. Tematický okruh Lidé kolem nás směřuje k 
prvotním poznatkům o dovednostech budoucího občana demokratického státu. Učivo se zabývá vzájemným soužitím 
ve společnosti, žáci si osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a 
podstatu tolerance, pomoci a solidarity mezi lidmi. V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a 
čase. Vychází se opět od nejznámějších událostí v obci a regionu a postupně se dochází k nejdůležitějším poznatkům z 
historie naší země. V 5. ročníku je předmět vlastivěda dotován dvěma hodinami týdně. Učivo tematických okruhů 
Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas je rozpracováno na oblast Evropy a celého světa. Hlavním cílem 
tematického okruhu Místo, kde žijeme je rozšířit poznatky žáka z nejbližšího okolí, regionů a vlasti na chápání 
souvislostí v širším regionu Evropy a celého světa. Vést k pochopení, že naše vlast je součástí vyšších evropských 
struktur, součástí světových organizací. V tematickém okruhu Lidé kolem nás se žáci seznamují se základními právy a 
povinnostmi, ale i s problémy, které provázejí soužití lidí, celou společnost a svět, s globálními problémy. Poznávají, 
jak se lidé sdružují, baví, jakou vytvářejí kulturu. Hlavním cílem tematického okruhu Lidé a čas je probudit u žáků 
zájem o minulost, o kulturní bohatství regionu i celé země. Proto je důležité, aby žáci mohli samostatně vyhledávat, 
získávat a zkoumat informace z dostupných zdrojů, aby mohli společně navštěvovat památky, sbírky muzeí, veřejnou 
knihovnu.   

Integrace předmětů • Člověk a jeho svět
Kompetence k učení:
- kooperativní učení – forma práce ve dvojicích a skupinách, vyhledávání a třídění informací na základě 
jejich pochopení, účastní se tvůrčích činností, které vycházejí z potřeb praktického života 
- důraz na sebehodnocení žáků – rozpoznat hranice svých možností; pracuje samostatně a současně přijímá 
rady i kritiku ze strany druhých 
Kompetence k řešení problémů:
- schopnost žáka tvořivě myslet, logicky uvažovat a samostatně řešit problémy – orientuje se v nově 
vzniklých situacích, hledá možnosti řešení, srovnává příčiny i následky takových situací 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence komunikativní:
- schopnost kultivované komunikace s učiteli, spolužáky a dospělými ve škole i mimo školu (naslouchá, 
vhodně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor) 
- vytváření přátelských vztahů ve třídě prostřednictvím vhodné komunikace 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Čtu, bádám, objevuji 

138

Název předmětu Vlastivěda
- rozumí nejrůznějším formám komunikace (slovní, písemná a mimoslovní), přemýšlí o nich, adekvátně na 
ně reaguje 
Kompetence sociální a personální:
- respektování pravidel chování a spolupráce – bezpečně rozpoznává morální hodnoty, dobro a zlo, 
pomáhá slabším, v případě vlastní potřeby o pomoc požádá 
- vytváření pravidel týmové práce a jejich respektování – uvědomuje si svůj podíl na skupinové práci a 
pociťuje odpovědnost za výsledek práce skupiny 
- uvědomuje si odlišnosti ostatních lidí a přistupuje k nim tolerantně a s úctou 
Kompetence občanské:
-  poznává a respektuje etické, kulturní a duchovní hodnoty nejen vlastního národa, ale i ostatních 
národnostních menšin 
-  poznává, že Česká republika je součástí Evropské unie – seznamuje se s kulturními zvláštnostmi 
jednotlivých členských států EU 
Kompetence pracovní:
- sebehodnocení a posouzení vlastních možností 
- uvědomuje si význam práce jako základního prostředku k zajištění životních potřeb člověka 
- je veden k úctě k práci, k majetku a k vytvořeným hodnotám
Kompetence digitální:
- Při výuce používáme aktivní činnosti, a to jak při práci s IT technikou či bez ní 
- Vzděláváme pomocí her, experimentů a diskusí 
- Používáme různé kódy při kódování informací 
- Interpretujeme s žáky informace za pomoci argumentů 
- Umožňujeme ovládat běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; 
- Kriticky posuzujeme, spravujeme a sdílíme s žáky data různé povahy 
- Vytváříme digitální obsah různých formátů 
- Vedeme žáky k týmové práci při řešení problémů 
- Při práci v předmětech využíváme různý kancelářský software (textový editor, tabulkový procesor, 
program pro prezentaci) 
- Klademe důraz na prevenci rizikového chování v kyberprostoru - Využívá je při učení i při zapojení do 
života školy a do společnosti 
- Předcházíme situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, 
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Název předmětu Vlastivěda
- Předcházíme situacím s negativním dopadem na žákovo tělesné a duševní zdraví i zdraví ostatních 
- Neustále poukazujeme při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí na etické 
jednání 

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni individuálně známkami.
   

Vlastivěda 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo 
pobytu vzhledem ke krajině a státu

VL-4-1 určí polohu svého bydliště v rámci ČR, určí 
polohu ČR v rámci Evropy, vyhledá sousední státy

Česká republika – naše vlast, poloha v Evropě, 
sousední státy, obyvatelé

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým 
způsobem posoudí jejich význam

VL-4-2 orientuje se v krajích ČR, krajských městech
vyjmenuje typické regionální zvláštnosti kraje, ve 
kterém žije, posoudí jejich význam,
seznámí se s hlavním městem Praha

Členění území a kraje ČR, hlavní město Praha a jeho 
pamětihodnosti

ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a 
některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich 
význam

VL-4-3 orientuje se v hlavních orgánech státní moci
vyjmenuje některé symboly našeho státu

Základy státního zřízení a politického systému ČR, 
státní správa a samospráva, státní symboly

ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, 
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad 
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě

VL-4-4 určuje světové strany v přírodě i na mapě Světové strany, orientační body v krajině

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními 
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, 
Evropy

VL-4-5 vyhledává jednoduché údaje v plánu, mapě
zná základní mapové vysvětlivky
zná hlavní pohoří ČR
zná největší řeky a vodní plochy ČR

Mapy, plány, vysvětlivky
Povrch ČR
Vodstvo ČR,
Podnebí, počasí
Zemědělství, půda
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Vlastivěda 4. ročník

ČJS-5-1-05 porovná způsob života a přírodu v naší 
vlasti i v jiných zemích

VL-4-6 porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v 
jiných zemích

Soužití lidí - Mezilidské vztahy

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá 
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi 
jevy

VL-4-7 orientuje se na časové ose – pojmy př. n. l. a n.l.
uvede rozdíly mezi starší dobou kamennou, mladší 
dobou kamennou, bronzovou a železnou
uvede význam Cyrila a Metoděje v historii českého 
národa
zná základní české pověsti
objasní význam vybraných osobností českých dějin 
(knížat, králů,…)

Orientace v čase-určování času, dějiny jako časový sled 
událostí, kalendáře, letopočet, generace, státní svátky 
v souvislosti s dějinami
Pravěk
Slované
Sámo
Velkomoravská říše
Pověsti
Přemyslovská knížata – Bořivoj a Ludmila, sv. Václav
Vznik Českého království -přemyslovští králové doba 
středověku
Lucemburkové – Eliška Přemyslovna, Jan 
Lucemburský, Karel IV.
Jan Hus, husitské války

ČJS-5-3-02 využívá knihoven, sbírek muzeí a galerií 
jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti

VL-4-8 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií 
jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti; 
zdůvodní

Regionální památky - péče o památky, lidé a obory 
zkoumající minulost.

ČJS-5-3-03 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 
způsob života a práce předků na našem území v 
minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik

VL-4-9 se orientuje na časové ose Dějiny ČR a regionu

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Státní svátky a významné dny. Den české státnosti - sv. Václav.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Evropa
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
Mír a solidarita
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
Demokracie
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Vlastivěda 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů
• Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální
• Kompetence občanské

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo 
pobytu vzhledem ke krajině a státu

Z-5-1 určí polohu svého bydliště v rámci ČR Kraje ČR

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým 
způsobem posoudí jejich význam

Z-5-2 vyjmenuje kraje ČR, krajská města
vyjmenuje typické regionální zvláštnosti krajů
hlavní město Praha

Praha a její pamětihodnosti, sídlo orgánů státní správy

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními 
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, 
Evropy

Z-5-3 uvede základní údaje o ČR Základní údaje o ČR

ČJS-5-1-05 porovná způsob života a přírodu v naší 
vlasti i v jiných zemích

Z-5-4 uvede základní informace o sousedních státech ČR
vyhledává jednoduché údaje v mapě
vyjmenuje světadíly a oceány
vyhledává údaje o povrchu, vodstvu Evropy

Sousední státy ČR
Světadíly, oceány
Poloha a povrch Evropy
Vodstvo Evropy
Cestování po Evropě

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá 
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi 
jevy

D-5-1 orientuje se na časové ose – dějinné události
uvede vliv bitvy na Bílé hoře na naše dějiny
uvede význam Jana Amose Komenského na rozvoj 
vzdělanosti v českých zemích
objasní význam osvícenských panovníků

Orientace v čase-dějiny jako časový sled událostí, 
letopočet, státní svátky v souvislosti s dějinami
Bílá hora
Život v době pobělohorské
Jan Amos Komenský
Vláda osvícenských panovníků: Marie Terezie a Josef 
II.
Manufaktury, vynálezy
Národní obrození,1848
Rozvoj průmyslu
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Vlastivěda 5. ročník

1.světová válka, vznik ČR
2.světová válka
Poválečný vývoj, 1968, 1989

ČJS-5-3-02 využívá knihoven, sbírek muzeí a galerií 
jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti

D-5-2 vysvětlí pojem „Národní obrození“
popíše rozvoj průmyslové výroby
orientuje se v událostech 1. a 2.světové války, v 
poválečném vývoji naší země, v období budování 
demokracie

Národní obrození,1848
Rozvoj průmyslu
1.světová válka, vznik ČR
2.světová válka
Poválečný vývoj, 1968, 1989

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Vznik ČSR principy demokracie jako formy vlády - revoluce 1989.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Evropa
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
Mír a solidarita
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
Demokracie
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Národy, kmeny

    

5.9 Dějepis 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 0 0 0 2 2 2 2 8
  Povinný Povinný Povinný Povinný
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Název předmětu Dějepis
Oblast Člověk a společnost
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Dějepis podává ucelený pohled na lidskou společnost od dob nejstarších po současnost. 

Porovnává a hodnotí jednotlivé vývojové etapy a nachází jejich odkazy v dnešní době, v našich podmínkách. 
Dějepis pomáhá vytvářet odpovídající občanské postoje a formuje osobnost žáka - občana. Prostřednictvím 
historie poznáváme příčiny a důsledky jevů, procesů, myšlenek a tradic, které se projevují v každodenní 
realitě kolem nás. Historie nás vede k osobní zodpovědnosti za sebe i za společnost, k utváření 
hodnotového systému (kladné vzory v protikladu s negativními jevy), k rozvoji demokratického smýšlení a 
učí nás vnímat a poznávat kulturní dědictví našich předků. Úkolem dějepisného vzdělávání je kultivace 
historického vědomí žáků, hledání a nalézání vazeb a vztahů mezi historickými fakty, jejich vysvětlování, na 
jehož základě mohou žáci pochopit procesy ve společnosti a zaujmout k jim stanovisko.

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Dějepis je vyučován jako povinný vyučovací předmět pro žáky II. stupně ZŠ v 6. - 9. ročníku. Navazuje na 
základy, které žáci získali ve vlastivědě ve 4. a 5. ročníku. Vyučuje se v 2 hodinové týdenní dotaci (celkem 8 
hodin) v odborné učebně dějepisu.

Integrace předmětů • Dějepis
Kompetence k učení:
- je motivován k výběru vhodných způsobů a metod pro efektivní učení,
- vyhledává a třídí informace o lidských dějinách
- chápe historické události v širších souvislostech, ne pouze samotné, izolované informace
- si samostatně osvojuje práci se slovníky, encyklopediemi a dalšími informačními zdroji
Kompetence k řešení problémů:
- směřuje ke kritickému myšlení a k schopnosti obhájit svá rozhodnutí
- porovnává společenské jevy a procesy v naší zemi s obdobnými jevy a procesy v jiných zemích,
- hledá paralely mezi současnými a minulými událostmi,
- chápe vybrané příčiny a důsledky politických jevů ve společnosti, které vedly k soupeření velmocí
- argumentuje na přiměřené úrovni a obhajuje své stanovisko k vybraným historickým událostem
- rozumí psanému historickému textu, kriticky myslí
- přiměřeně využívá badatelských metod a postupů v oblasti historie, aplikuje získané poznatky

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence komunikativní:
- formuluje své názory na historii v logickém sledu v ústním i písemném projevu na přiměřené úrovni
- zapojuje se do diskuse o historii a historických událostech
- využívá vhodné informační a komunikační technologie
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Název předmětu Dějepis
- rozumí vybraným odborných textům na přiměřené úrovni a je schopen o nich kriticky diskutovat
Kompetence sociální a personální:
- spolupracuje ve skupině či týmu při diskusi o historii
- chápe potřebu týmové spolupráce a dělení se o výsledky práce v oblasti historie
- je schopen požádat o radu a pomoc a také ji sám poskytnout
- nachází své postavení v týmu či pracovní skupině
- rozvíjí v sobě úctu k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům
- je motivován k respektování kulturních a jiných odlišností
Kompetence občanské:
- respektuje názory druhých na historii
- chápe základní historické události, jevy a procesy
- vytváří si povědomí o specifice národního vývoje a přijímá základy občanské hrdosti a vlastenectví
- poznává základní principy soužití lidí ve společnosti a jejich vývoj v dějinách
- chápe nutnost respektovat, chránit a oceňovat naše tradice kulturního a historického dědictví
- rozvíjí svůj zájem o minulost vlastního národa i jiných národů
- upevňuje si své vědomí přináležitosti k evropské kultuře
- rozlišuje mýty a skutečnost v politice nové doby
Kompetence pracovní:
- manipuluje s mapou a obrazovými atlasy historie
- dodržuje vymezená pravidla a postupy pro zkoumání historie, adaptuje se na pracovní tempo a podmínky
- využívá získané znalosti v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost
- získává nové zkušenosti a poznatky ze světa práce sledováním změn způsobu výroby v průběhu
historického vývoje, zejména obd. průmyslové revoluce
Kompetence digitální:
- Umožňujeme ovládat běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby. 
- Kriticky posuzujeme, spravujeme a sdílíme s žáky data různé povahy. 
- Vedeme žáky k týmové práci při řešení problémů. 
- Při práci v předmětech využíváme různý kancelářský software (textový editor, tabulkový procesor, 
program pro prezentaci).

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni individuálně známkami nebo slovním hodnocením.
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Dějepis 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence digitální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
D-9-1-01 uvede konkrétní příklady důležitosti a 
potřebnosti dějepisných poznatků
D-9-1-02 uvede příklady zdrojů informací o minulosti; 
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje 
shromažďovány
D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické 
mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém 
sledu

D - 6 - 1 žák zvládá práci s časovou osou a pracuje se 
zdroji

význam zkoumání dějin, získávání informací o 
dějinách; historické prameny; historický čas a prostor

D-9-2-01 charakterizuje život pravěkých sběračů a 
lovců, jejich materiální a duchovní kulturu

člověk a lidská společnost v pravěku

D-9-2-02 objasní význam zemědělství, dobytkářství a 
zpracování kovů pro lidskou společnost

nejstarší starověké civilizace a jejich kulturní odkaz

D-9-3-01 rozpozná souvislost mezi přírodními 
podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských 
civilizací

D - 6 - 2 zná úlohu člověka a utváření lidské společnosti 
v nejstarším období

D-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy památek, které 
se staly součástí světového kulturního dědictví
D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech 
přínos antické kultury a zrod křesťanství
D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení 
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí 
podstatu antické demokracie

D - 6 - 3 orientuje se ve vývoji antického Řecka a Říma - 
vybrané etapy dějiny

antické Řecko a Řím; střední Evropa a její styky s 
antickým Středomořím

D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, D - 6 - 4 zvládá popsat problematiku formování států v nový etnický obraz Evropy
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Dějepis 6. ročník

která nastala v důsledku příchodu nových etnik, 
christianizace a vzniku států

Evropě a vazbu na další oblasti utváření států ve východoevropském a 
západoevropském kulturním okruhu a jejich specifický 
vývoj

D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, 
která nastala v důsledku příchodu nových etnik, 
christianizace a vzniku států

D - 6 - 5 žák chápe historicko-politické změny v Evropě, 
které nastaly po příchodu nových etnik

nový etnický obraz Evropy

D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, 
která nastala v důsledku příchodu nových etnik, 
christianizace a vzniku států

D - 6 - 6 orientuje se v utváření států ve 
východoevropském a západoevropském kulturním 
okruhu

utváření států ve východoevropském a 
západoevropském kulturním okruhu a jejich specifický 
vývoj

D - 6 - 7 žák zvládá popsat nejmladší náboženský systém 
islám 

islám a islámské říše ovlivňující Evropu (Arabové, 
Turci)

D-9-4-02 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní 
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů 
v evropských souvislostech

D - 6 - 8 objasní formování celků Velká Morava a český 
stát, jejich vnitřní vývoj a postavení v Evropě

Velká Morava a český stát, jejich vnitřní vývoj a 
postavení v Evropě

D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, 
která nastala v důsledku příchodu nových etnik, 
christianizace a vzniku států
D-9-4-03 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě 
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a 
církevní mocí

D - 6 - 9 charakterizuje vznik křesťanství; vývoj papežství 
a císařství; zná důvody, příčiny a důsledky křížové 
výpravy

křesťanství, papežství, císařství, křížové výpravy

struktura středověké společnosti, funkce jednotlivých 
vrstev

D-9-4-04 ilustruje postavení jednotlivých vrstev 
středověké společnosti, uvede příklady románské a 
gotické kultury

D - 6 - 10 objasní strukturu středověké společnosti, 
funkce jednotlivých vrstev; kultura středověké 
společnosti – románské a gotické umění a vzdělanost kultura středověké společnosti – románské a gotické 

umění a vzdělanost
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Starověké civilizace, a jejich přístup k zákonům a rozdíly mezi moderní dobou
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Řecké městské státy
Řím v době republiky
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Řecké městské státy
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Dějepis 6. ročník

Řím v době republiky
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
Řecké městské státy
Řím v době republiky
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Přírodní podmínky, nutné k založení civilizace

   

Dějepis 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence digitální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
D-9-5-01 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu 
člověka, nové myšlenky žádající reformu církve

renesance, humanismus

D-9-5-06 rozpozná základní znaky jednotlivých 
kulturních stylů a uvede příklady významných 
kulturních památek

D - 7 - 1 orientuje se v základních rozdílech mezi 
architektonickými styly: renesance, humanismus, 
barokní kultura a osvícenství barokní kultura a osvícenství

D-9-5-02 vymezí význam husitské tradice pro český 
politický a kulturní život

husitství, reformace a jejich šíření Evropou

D-9-5-04 objasní postavení českého státu v 
podmínkách Evropy a jeho postavení uvnitř 
habsburské monarchie
D-9-5-05 objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté 
války a posoudí její důsledky

český stát a velmoci v 15.–18. století

D-9-6-02 objasní souvislost mezi událostmi 
Francouzské revoluce a napoleonských válek a 

D - 7 - 2 zná problematiku husitství, reformace a jejich 
šíření Evropou; dokáže popsat vývoj českého státu a 
velmocí v 15. – 18. století)
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Dějepis 7. ročník

rozbitím starých společenských struktur v Evropě
D-9-5-03 popíše průběh zámořských objevů, jejich 
příčiny a důsledky

zámořské objevy a počátky dobývání světa

D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, 
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u 
nás, které charakterizují modernizaci společnosti

Velká francouzská revoluce a napoleonské období, 
jejich vliv na Evropu a svět

D-9-6-02 objasní souvislost mezi událostmi 
Francouzské revoluce a napoleonských válek a 
rozbitím starých společenských struktur v Evropě

D - 7 - 3 žák dokáže popsat zámořské objevy a počátky 
dobývání světa a vliv Velké francouzské revoluce a 
napoleonského období na Evropu a svět

vznik USAD-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, 
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u 
nás, které charakterizují modernizaci společnosti

D - 7 - 4 orientuje se v problematice vzniku USA, 
industrializace a jejích důsledků pro společnost a 
sociálních otázek

industrializace a její důsledky pro společnost; sociální 
otázka

D-9-5-04 objasní postavení českého státu v 
podmínkách Evropy a jeho postavení uvnitř 
habsburské monarchie
D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, 
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u 
nás, které charakterizují modernizaci společnosti
D-9-6-03 porovná jednotlivé fáze utváření 
novodobého českého národa v souvislosti s národními 
hnutími vybraných evropských národů

D - 7 - 5 žák na příkladech doloží projevy národních 
hnutí a popíše jak docházelo k utváření novodobého 
českého národa

národní hnutí velkých a malých národů; utváření 
novodobého českého národa

D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, 
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u 
nás, které charakterizují modernizaci společnosti

D - 7 - 6 popíše revoluce 19. století jako prostředek 
řešení politických, sociálních a národnostních problémů

revoluce 19. století jako prostředek řešení politických, 
sociálních a národnostních problémů

D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, 
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u 
nás, které charakterizují modernizaci společnosti

D - 7 - 7 popíše politické proudy jednotlivých etap 
vývoje společnosti, zná pojem ústava, politické strany, 
občanská práva

politické proudy (konzervativismus, liberalismus, 
demokratismus, socialismus), ústava, politické strany, 
občanská práva

D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, 
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u 
nás, které charakterizují modernizaci společnosti

kulturní rozrůzněnost doby

D-9-6-04 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a 
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých 

D - 7 - 8 žák dokáže popsat rozdíly v kulturní 
rozrůzněnosti doby a konfliktech mezi velmocemi

konflikty mezi velmocemi, kolonialismus
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Dějepis 7. ročník

částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato 
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi 
velmocemi a vymezí význam kolonií

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Historie významných evropských mocností ve středověku
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Vývoj českých zemí v kontextu evropských monarchií

   

Dějepis 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
první světová válka a její politické, sociální a kulturní 
důsledky
nové politické uspořádání Evropy a úloha USA ve světě

D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky 
ve světových válkách a jeho důsledky

D- 9 - 1 popíše vztahy mezi velmocemi, popíše příčiny 
vzniku a průběh války, posoudí výsledek a důsledky

politické, mocenské a ekonomické důsledky války
první světová válka a její politické, sociální a kulturní 
důsledky
nové politické uspořádání Evropy a úloha USA ve světě

D-9-7-02 rozpozná klady a nedostatky demokratických 
systémů

D- 9 - 2 vysvětlí boj za národní samostatnost, uvede 
formy odboje a hlavní představitele,

vznik Československa, jeho hospodářskopolitický 
vývoj, sociální a národnostní problémy

D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v 
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, 

D- 9 - 3 popíše vývoj ČSR vznik Československa, jeho hospodářskopolitický 
vývoj, sociální a národnostní problémy
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Dějepis 8. ročník

politické, hospodářské a kulturní prostředí
první světová válka a její politické, sociální a kulturní 
důsledky
nové politické uspořádání Evropy a úloha USA ve světě

D-9-7-02 rozpozná klady a nedostatky demokratických 
systémů

D- 9 - 4 zhodnotí příčiny a následky Velké hospodářské 
krize

mezinárodněpolitická a hospodářská situace ve 20. a 
30. letech

D-9-7-02 rozpozná klady a nedostatky demokratických 
systémů
D-9-7-03 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, 
příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a 
politických souvislostech a důsledky jejich existence 
pro svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a 
vypjatého nacionalismu
D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v 
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, 
politické, hospodářské a kulturní prostředí

D- 9 - 5 na příkladech rozliší systém totalitní a 
demokratický

totalitní systémy – komunismus, fašismus, nacismus – 
důsledky pro Československo a svět

D-9-7-03 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, 
příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a 
politických souvislostech a důsledky jejich existence 
pro svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a 
vypjatého nacionalismu
D-9-7-04 na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus 
a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv

D- 9 - 6 vysvětlí pojem: fašismus, národní socialismus, 
komunismus objasní vznik a cíle, zhodnotí vnitřní situaci 
země i mezinárodní vztahy

totalitní systémy – komunismus, fašismus, nacismus – 
důsledky pro Československo a svět

D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky 
ve světových válkách a jeho důsledky

druhá světová válka, holokaust

D-9-7-03 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, 
příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a 
politických souvislostech a důsledky jejich existence 
pro svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a 
vypjatého nacionalismu

D- 9 – 7 uvede sled hlavních událostí 2. světové války, 
hlavní etapy, rozhodující bitvy, postup spojenců, 
zhodnotí výsledek a důsledky druhé světové války politické, mocenské a ekonomické důsledky války

D-9-7-03 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, 
příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a 
politických souvislostech a důsledky jejich existence 

D- 9 - 8 popíše život za protektorátu, zná pojmy 
antisemitismus, rasismus v souvislosti s lidskými právy

situace v našich zemích, domácí a zahraniční odboj
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Dějepis 8. ročník

pro svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a 
vypjatého nacionalismu
D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v 
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, 
politické, hospodářské a kulturní prostředí
D-9-7-03 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, 
příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a 
politických souvislostech a důsledky jejich existence 
pro svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a 
vypjatého nacionalismu

druhá světová válka, holokaust

D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v 
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, 
politické, hospodářské a kulturní prostředí

D- 9 - 9 doloží zástupce domácího a zahraničního odboje

situace v našich zemích, domácí a zahraniční odboj

D-9-7-03 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, 
příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a 
politických souvislostech a důsledky jejich existence 
pro svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a 
vypjatého nacionalismu

totalitní systémy – komunismus, fašismus, nacismus – 
důsledky pro Československo a svět

D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v 
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, 
politické, hospodářské a kulturní prostředí

D- 9 – 10 umí vysvětlit zločiny proti lidskosti (holokaust, 
experimenty na lidech)

druhá světová válka, holokaust

   

Dějepis 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální
• Kompetence občanské

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
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Dějepis 9. ročník

D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního 
světa; uvede příklady střetávání obou bloků

D- 9 – 1 popíše světovou poválečnou situaci studená válka, rozdělení světa do vojenských bloků 
reprezentovaných supervelmocemi

D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního 
světa; uvede příklady střetávání obou bloků
D-9-8-02 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a 
politické důvody euroatlantické hospodářské a 
vojenské spolupráce

D- 9 – 2 popíše důsledky závislosti ČSSR na vlivu SSSR vývoj Československa od roku 1945 do roku 1989

D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního 
světa; uvede příklady střetávání obou bloků
D-9-8-02 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a 
politické důvody euroatlantické hospodářské a 
vojenské spolupráce

D- 9 – 3 orientuje se v problematice východního a 
západního bloku

politické, hospodářské, sociální a ideologické 
soupeření; vnitřní situace v zemích východního bloku 
(na vybraných příkladech srovnání s charakteristikou 
západních zemí)

D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního 
světa; uvede příklady střetávání obou bloků

D- 9 – 4 uvede příčiny krize a rozpadu SSSR a objasní 
snahu o změnu systému

rozpad koloniálního systému, mimoevropský svět

politické, hospodářské, sociální a ideologické 
soupeření; vnitřní situace v zemích východního bloku 
(na vybraných příkladech srovnání s charakteristikou 
západních zemí)

D-9-8-02 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a 
politické důvody euroatlantické hospodářské a 
vojenské spolupráce

D- 9 – 5 vysvětlí roli vybraných významných světových 
organizací (zejm. OSN, NATO, EU, WHO, G7, G20 aj.)

věda, technika a vzdělání jako faktory vývoje; sport a 
zábava

D-9-8-03 posoudí postavení rozvojových zemí D- 9 – 6 umí vysvětlit, co jsou to rozvojové země a 
porovnat je s rozvinutými zeměmi

rozpad koloniálního systému, mimoevropský svět

vznik České republiky; problémy současnostiD-9-8-04 prokáže základní orientaci v problémech 
současného světa

D- 9 – 7 posoudí vnitřní i mezinárodní postavení ČR v 
současnosti věda, technika a vzdělání jako faktory vývoje; sport a 

zábava
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
Totalitní režim 20. století a srovnání s demokratickými státy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Reakce na potlačování lidských práv
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
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Dějepis 9. ročník

Totalitní režimy 20. století a srovnání s demokratickými státy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Totalitní režimy 20. století a srovnání s demokratickými státy

    

5.10 Občanská a rodinná výchova 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 0 0 0 2 2 2 1 7
  Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Občanská a rodinná výchova
Oblast Člověk a společnost
Charakteristika předmětu Výuka předmětu směřuje k tomu, aby žáci byli schopni orientovat se v každodenním životě občanské

společnosti. Cílem je příprava mladého člověka na aktivní zapojení do života v moderní demokratické
společnosti prostřednictvím specifických informací a integrace poznatků z jiných předmětů.
Důležitou součástí je výchova žáků k občanství, příprava na nové životní role v jejich budoucí rodině, rozvoj
pozitivních vztahů mezi lidmi a formování správných postojů k hodnotám.
V hodinách jsou také průběžně připomínány státní svátky, významné dny a období a s nimi spojené tradice.

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Vyučovací předmět Občanská výchova se realizuje na 2. stupni v 6. - 8. ročníku s časovou dotací dvě hodiny
týdně v 9. ročníku pak 1 hodina týdně.
Výuka probíhá většinou ve třídách, je využívána i učebna informatiky (internet).V jednotlivých ročnících
jsou k některým tématům zařazovány besedy s odborníky nebo exkurze.

Integrace předmětů • Výchova ke zdraví
• Výchova k občanství

Výchovné a vzdělávací strategie: společné Kompetence k učení:
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Název předmětu Občanská a rodinná výchova
- samostatně vyhledává a třídí informace
- rozvíjí si schopnost operovat s obecně užívanými termíny, znaky a symboly
- orientuje se v systému a fungování moderní demokratické společnosti
- vnímá společenské jevy a události v širších souvislostech
Kompetence k řešení problémů:
- vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni,
- samostatně řeší problémy
- na základě praktické zkušenosti chápe možnosti každého občana zasáhnout a ovlivnit vývoj dané školy,
obce a dokonce i celé společnosti
Kompetence komunikativní:
- výstižně formuluje své myšlenky
- chápe potřebu naslouchat promluvám druhých lidí
- osvojuje si postupy při užívání informačních a komunikačních prostředků
- vzájemně spolupracuje při hledání vhodného způsobu řešení společenského problému
- chápe potřebu dodržování zásad diskuse
Kompetence sociální a personální:
- chápe nutnost spolupracovat ve skupině
- podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu
- je motivován k vytváření úcty k sobě samému i k ostatním
- respektuje národnostní, etnické, kulturní i jiné odlišnosti
Kompetence občanské:
- si osvojí základní společenské normy
- si uvědomuje svá práva
- na základě orientace v důležitých právních dokumentech chápe nutnost odpovědnosti za své vlastní
chování
- respektuje hranice svobody každého jednotlivce

postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence pracovní:
- nachází způsoby vhodného využití znalostí získaných ve škole pro svůj další rozvoj
- orientuje se v základních aktivitách potřebných pro uskutečnění podnikatelského záměru
- chápe cíl a riziko podnikání
- je motivován k ochraně přírody a k hrdosti na umělecké, myšlenkové i hmotné bohatství země
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Název předmětu Občanská a rodinná výchova
Kompetence digitální:
- interpretujeme s žáky informace za pomoci argumentů
- umožňujeme ovládat běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby;
- žáci popisují a analyzují problém a hledají jeho řešení - vedeme žáky k týmové práci při řešení problémů - 
při práci v předmětech využíváme různý kancelářský software (textový editor, tabulkový procesor, program 
pro prezentaci)
- využívá je při učení i při zapojení do života školy a do společnosti
- předcházíme situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat,
- předcházíme situacím s negativním dopadem na žákovo tělesné a duševní zdraví i zdraví ostatních

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni individuálně známkami nebo slovním hodnocením.
   

Občanská a rodinná výchova 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence komunikativní
• Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů našeho 
státu a způsoby jejich používání

ORV-6-1 zná školní řád a cíleně dodržuje jeho pravidla; 
rozliší práva a povinnosti žáků; objasní činnost a význam 
žákovské samosprávy;
seznámí se s informacemi o obci, ve které chodí do 
školy, a s regionem, kde žije; zná zajímavosti z jeho 
historie i současnosti, hospodářský význam regionu, 
některá památná místa
rozliší jednotlivé státní symboly; zná významné 
osobnosti naší historie a současnosti a také výrobky, 
které nás proslavily; najde základní informace o našem 
hlavním městě, či o zajímavých místech a památkách v 

Naše škola - život ve škole, práva a povinnosti žáků, 
význam a činnost žákovské samosprávy
Naše obec, region, kraj - zajímavá a památná místa, 
místní tradice
Naše vlast - zajímavá a památná místa, co nás 
proslavilo, významné osobnosti; státní symboly, státní 
svátky a národní tradice
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Čechách; orientuje se ve státních i církevních svátcích
VO-9-1-02 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů 
nacionalismu

ORV-6-2 uvědomí si význam slov vlastenectví a 
nacionalismus; vyjádří vlastní postoj ke svému státu a 
národu a k českému jazyku

Naše vlast - pojem vlast a vlastenectví

VO-9-1-03 kriticky přistupuje k mediálním informacím, 
vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy 
na veřejné mínění a chování lidí

ORV-6-3 seznámí se s rozmanitými projevy kultury; 
uvědomuje si odlišnost kultur a význam jejich 
vzájemného ovlivňování; zná kulturní instituce a ví, kde 
hledat jejich program; popíše znaky masové kultury, 
seznámí se s prostředky jejího šíření; učí se přemýšlet o 
mediálních informacích, ověřovat zdroje informací a 
rozpoznat jednoznačnou manipulaci; vyjádří svůj postoj 
k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a 
chování lidí

Kulturní život – rozmanitost kulturních projevů, 
kulturní instituce; masová kultura
Masmédia, mediální sdělení

VO-9-1-04 uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích

RV-6-4 uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace 
v různých životních situacích; chápe konflikt jako 
přirozenou součást života; zná strategie řešení konfliktu 
a dovede je vhodně použít v konkrétní situaci; formou 
scének předvádí modelové situace;
rozlišuje různé typy rodin; zná formy náhradní rodinné 
péče; uvědomuje si důležitost rodinného zázemí a 
bezpečného domova; má úctu k rodinným tradicím a 
zvykům

Vztahy mezi lidmi - mezilidská komunikace, konflikty v 
mezilidských vztazích
Život a komunikace v rodině – rodina a její podoby, 
vztahy v rodině, náhradní rodinná péče, bezpečí a 
domov, zvyky a rodinné tradice

VO-9-1-05 objasní potřebu tolerance ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní 
postoje k menšinám

ORV-6-5 uvědomuje si rozdíly mezi lidmi, jejich 
(ne)rovnost; chápe nutnost rovného postavení obou 
pohlaví; smýšlí solidárně a snaží se tak i jednat;
rozpozná situace, ve kterých může být lidská pomoc 
užitečná a ve kterých je nutná; navrhne situace, v nichž 
může sám (potažmo jeho rodiče, dospělí) pomoci; 
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní 
postoje k menšinám

Lidská setkání - přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, 
rovnost a nerovnost, rovné postavení mužů a žen; 
lidská solidarita, pomoc lidem v nouzi, potřební lidé ve 
společnosti; respekt k menšinám

VO-9-1-06 rozpoznává netolerantní, rasistické, 
xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a 
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské 

ORV-6-6 chápe důležitost pravidel v lidském soužití, 
seznámí se základními lidskými právy a s právy dětí; 
ovládá základy slušného chování a základní pravidla 

Zásady lidského soužití – morálka a mravnost, pravidla 
společenského chování
Lidská práva – základní lidská práva a práva dítěte, 
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nesnášenlivosti
VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi 
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření 
dobrých mezilidských vztahů v komunitě

společenské etikety, předvede je v modelových 
situacích a poté se je snaží využít v běžném 
společenském styku; uvede příklady porušování lidských 
práv a svobod; rozpoznává netolerantní projevy v 
chování lidí; zaujímá aktivní postoj proti všem projevům 
lidské nesnášenlivosti, bojuje s předsudky

jejich ochrana; poškozování lidských práv, problémy 
lidské nesnášenlivosti, předsudky

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Skupinová práce
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Naše škola
Žákovská samospráva
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Kulturní život, etnické rozdíly
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Vztahy mezi lidmi
Život a komunikace v rodině
Lidské setkání
Zásady lidského soužití
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Lidská setkání
Vztahy mezi lidmi
Projevy rasové nesnášenlivosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Rozmanitost kulturních projevů a jejich respektování
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
Lidská setkání a lidská práva
Problémy lidské snášenlivosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Masová kultura
Masmédia a mediální sdělení
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Občanská a rodinná výchova 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
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

ORV-7-1 seznámí se s duševními vlastnostmi, které tvoří 
osobnost člověka, pochopí jejich vliv na chování a 
prožívání; pokusí se po této stránce charakterizovat 
sama sebe; podle specifických projevů chování rozezná 
temperamentové typy; vysvětlí, jakými způsoby 
vnímáme svět, jak pracuje paměť; dokáže vysvětlit rozdíl 
mezi prožíváním, chováním a jednáním, mezi emocemi, 
náladou a afektem

Člověk jako osobnost – podobnost a odlišnost lidí, 
schopnosti, rysy, temperament, charakter
Vnitřní svět člověka – smyslové vnímání, prožívání, 
inteligence, paměť, poznávání a posuzování 
skutečnosti, sebe i druhých lidí

VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na 
dosahování individuálních i společných cílů, objasní 
význam vůle při dosahování cílů a překonávání 
překážek

ORV-7-2 posoudí vliv osobních vlastností na dosahování 
individuálních i společných cílů; zná pojmy motiv, zájem, 
potřeba a hodnota, uvědomuje si jejich vliv na chování; 
objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání 
překážek, snaží se formulovat své cíle a postupnými 
kroky se jich snaží dosáhnout

Osobní rozvoj – potřeby, zájmy, hodnoty, životní cíle a 
plány, životní perspektiva, adaptace na životní změny, 
vůle, motivace, seberozvoj

VO-9-2-03 kriticky hodnotí a vhodně koriguje své 
chování a jednání

ORV-7-3 uvědomuje si svoje klady a zápory, chápe 
důležitost sebekázně, seberegulace na cestě k osobnímu 
rozvoji

Sebehodnocení, seberegulace, sebekázeň, seberozvoj 
a sebezměna

VO-9-2-04 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat 
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní 
přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat 
zdravou sebedůvěru

ORV-7-4 věnuje se sebepoznávání; učí se kriticky
zhodnotit své vlastnosti, schopnosti, silné stránky 
posiluje a nedostatky odstraňuje; rozvíjí své zájmy a 
aktivity; pěstuje zdravé sebevědomí a sebedůvěru

Sebepoznání a sebepojetí – vztah k sobě samému, 
vztah k druhým lidem; sebedůvěra

VO-9-1-04 uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích

ORV-7-5 odlišuje verbální a neverbální komunikaci; 
rozlišuje různé způsoby komunikace a dovede je vhodně 

Mezilidské vztahy, komunikace a kooperace – verbální 
a neverbální komunikace, respektování sebe sama i 
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použít v konkrétní situaci; zná asertivní techniky a 
pokouší se jednat asertivně; předvádí modelové situace; 
učí se formulovat vlastní názor a podložit ho argumenty; 
seznámí se s dorozumívacími systémy, které slouží ke 
komunikaci s postiženými

druhých, přijímání názoru druhého, empatie; 
formulování vlastního názoru, argumentace; aktivní 
naslouchání, efektivní a asertivní komunikace, 
kooperace v různých situacích; specifika komunikace s 
postiženými

VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi 
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření 
dobrých mezilidských vztahů v komunitě

ORV-7-6 zdůvodní nutnost navazování sociálních vztahů, 
na konkrétních příkladech rozliší různost vztahů (z 
hlediska délky, hloubky, míry oficiality atd.); respektuje 
přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky; diskutuje o 
možnostech seznamování; umí vysvětlit rozdíl mezi 
manželstvím a registrovaným partnerstvím, vyjmenuje 
podmínky platné pro uzavření a ukončení manželství

Vztahy ve dvojici – kamarádství, přátelství, láska, 
partnerské vztahy, seznamování, manželství a 
rodičovství, registrované partnerství

VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, 
spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního 
vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická 
komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti 
zdraví

ORV-7-7 vysvětlí role členů společenské skupiny (rodiny, 
třídy); zhodnotí vliv party na jedince a důležitost 
příslušnosti k určitým společenským skupinám; umí 
vysvětlit pojem šikana, v běžných situacích ve škole 
rozpozná projevy šikany, uvědomuje si její nebezpečí, 
nepodílí se na ní, naopak proti ní aktivně zakročí, pokud 
bude sám obětí, šikanu nahlásí; navrhuje možnosti 
prevence šikany (násilí) ve škole, bezpečně zná telefonní 
číslo na Linku bezpečí

Vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity – 
rodina, škola, vrstevnická skupina
Šikana a jiné projevy násilí
Komunikace se službami odborné pomoci

VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi 
tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí 
vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb 
a hodnotou zdraví

ORV-7-8 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi 
tělesným, duševním a sociálním zdravím; sestaví si 
vlastní přehled denních aktivit, odhalí zákonitosti platné 
pro režim dne žáka; diskutuje o možnostech trávení 
volného času

Tělesná a duševní hygiena

Denní režim

VZ-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z 
hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví 
druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve 
prospěch aktivní podpory zdraví

ORV-7-9 posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska 
odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a 
vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní 
podpory zdraví

Odpovědné chování ve vztahu k vlastnímu zdraví i 
zdraví druhých

VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností 
o aktivní podporu zdraví

ORV-7-10 uvědomuje si, jaké vnější i vnitřní faktory 
ovlivňují zdraví; usiluje v rámci svých možností o aktivní 
podporu zdraví; chápe sebepoznávání jako prostředek 
k posílení sebedůvěry; pěstuje zdravé sebevědomí a 

Vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví
Péče o vlastní zdraví
Sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a 
sebeorganizace činností a chování, sebekontrola, 
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sebedůvěru; učí se pracovat sám se sebou a zachovávat 
si tak duševní zdraví

sebedůvěra
Psychohygiena a zvládání stresu

VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a 
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v 
nejbližším okolí

ORV-7-11 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a 
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků

Celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci

VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob 
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci 
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky

ORV-7-12 uvědomí si vliv výživy na zdraví lidí; zhodnotí 
své stravovací návyky a posuzuje je z hlediska zdravé 
výživy, dle svých možností se snaží dodržovat pravidla 
zdravého stravování; navrhuje vlastní jídelníček; 
uvědomuje si nutnost dodržování pitného režimu; ví o 
škodlivosti poruch příjmu potravy a chápe potřebu tyto 
problémy neprodleně řešit

Výživa a zdraví – zásady zdravého stravování, pitný 
režim, poruchy příjmu potravy

VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby 
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s 
běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými 
chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v 
případě potřeby vyhledá odbornou pomoc

ORV-7-13 vyjmenuje, které (ne)přenosné choroby zná; 
uvědomuje si jejich riziko, svým chování se zbytečně 
nevystavuje riziku nákazy; chápe, že projevy nemocí 
nelze podceňovat (včasná návštěva lékaře); uvědomuje 
si důležitost prevence; uvádí rizika domácích, běžných a 
sportovních činností s ohledem na úrazy; bezpečně zná 
telefonní čísla tísňového volání, zvládá základy první 
pomoci

Ochrana před přenosnými chorobami – základní cesty 
přenosu nákaz a prevence nakažení
Ochrana před chronickými nepřenosnými chorobami a 
před úrazy
Základy první pomoci

VZ-9-1-09 projevuje odpovědný vztah k sobě samému, 
k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního 
stylu; dobrovolně se podílí na programech podpory 
zdraví v rámci školy a obce

ORV-7-14 projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k 
vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního 
stylu; vysvětlí, co má vliv na formování životního stylu a 
životosprávu; zná pravidla zdravé životosprávy, snaží se 
jimi řídit

Podpora zdraví a její formy – odpovědnost jedince za 
zdraví, podpora zdravého životního stylu, pravidla 
zdravé životosprávy

VZ-9-1-10 samostatně využívá osvojené kompenzační 
a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci 
organismu, překonávání únavy a předcházení 
stresovým situacím

ORV-7-15 vysvětlí pojem stres a vysvětlí jeho vliv na 
fyzické a duševní zdraví; učí se metodám seberelaxace a 
technikám vyrovnávání se stresem; přizpůsobí svůj 
denní režim, vyhledá instituce pomáhající v krizových 
situacích a při osobních problémech

Stres a jeho vztah ke zdraví – techniky překonávání 
únavy a stresových reakcí, posilování duševní 
odolnosti, psychohygiena

VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání, 
vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k 
opačnému pohlaví

ORV-7-16 vyjmenuje fáze lidského života; uvědomuje si, 
jakými změnami sám prochází v období dospívání, 
vhodně na ně reaguje; osvojuje si základní hygienické 
návyky; respektuje rozdíly mezi pohlavími a chová se 

Dětství, puberta, dospívání – tělesné, duševní a 
společenské změn
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kultivovaně k opačnému pohlaví
VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se 
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli; 
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a 
odpovědného sexuálního chování

ORV-7-17 vnímá sexualitu jako přirozenou součást své 
osobnosti, rozumí pojmům heterosexualita, 
homosexualita, transsexualita, LGBT+; snaží se osoby 
s poruchou sexuální identity respektovat; chápe rizika 
předčasně zahájeného sexuální života i promiskuitního 
chování; seznámí se s nebezpečím sexuálně přenosných 
chorob, uvědomuje si všechna rizika nechráněného 
pohlavního styku a nutnost ochrany před nimi; zná 
výhody a nevýhody různých druhů antikoncepce; zná 
pravidla „bezpečného a zdravého sexu“; pochopí bio-
psycho-sociální aspekty těhotenství, porodu a péče o 
dítě, diskutuje o možných rizicích těhotenství a 
rodičovství u mladistvých; odmítá sexuální násilí, 
kuplířství, prostituci a pornografii

Sexuální dospívání a reprodukční zdraví - sexualita 
jako součást formování osobnosti, předčasná sexuální 
zkušenost, promiskuita; poruchy pohlavní identity
Ochrana před přenosnými chorobami – nemoci 
přenosné krví a sexuálním kontaktem
Reprodukční zdraví – antikoncepce, problémy 
těhotenství a rodičovství mladistvých
Sexuální kriminalita – formy sexuálního zneužívání

VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a 
psychosociální rizika spojená se zneužíváním 
návykových látek a životní perspektivu mladého 
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a 
modely chování při kontaktu se sociálně patologickými 
jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá 
odbornou pomoc sobě nebo druhým

ORV-7-18 zná rizika spojená se zneužíváním návykových 
látek; uvádí situace, při kterých se s návykovými látkami 
může dostat do styku, navrhuje možné způsoby 
odmítnutí; uvádí argumenty proti užívání drog, navrhuje 
prevenci; vyvodí rady, jak jednat s lidmi pod vlivem 
alkoholu nebo drogy; seznámí se s projevy organismu, 
který je pod vlivem lehkých/těžkých návykových látek; 
seznamuje se s druhy násilného chování a 
autodestruktivními závislostmi (sebepoškozování) a 
hledá cesty k řešení; ví, kdy a kde vyhledat (pro sebe, či 
svoje blízké a kamarády) odbornou pomoc, zná 
kontaktní místa v regionu;

charakterizuje kyberšikanu a jednotlivé její projevy; 
zamýšlí se nad charakteristikou oběti a agresora; 
posoudí vhodnost informací o své osobě na internetu; 
rozumí anonymitě internetu; zná pravidla bezpečného 
chování na internetu

Autodestruktivní závislosti – psychická onemocnění, 
sebepoškozování, rizikové chování a návykové látky 
(alkohol, aktivní a pasivní kouření, zbraně, nebezpečné 
látky a předměty, násilné chování), vznik závislostí, 
odborná pomoc, dopink ve sportu
Nebezpečný internet – kyberšikana, prostředky 
kyberšikany a její podoby (kyberstalking, 
kybergrooming, sexting, happy slapping atd.); 
bezpečné chování v kyberprostoru

VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a ORV-7-19 najde argumenty, kterými dokáže Manipulativní reklama a informace – reklamní vlivy, 
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zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, 
sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační 
obrany proti manipulaci a agresi

nebezpečnost sektářských organizací a skupin, zkouší 
odhalovat manipulativní vliv v praktikách sekt, ale také 
v médiích (především v reklamě) a v komunikaci 
s vrstevníky; odhaduje dopady manipulace, navrhuje 
způsoby, jak jí čelit

působení sekt

VZ-9-1-15 projevuje odpovědné chování v rizikových 
situacích silniční a železniční dopravy; aktivně 
předchází situacím ohrožení zdraví a osobního 
bezpečí; v případě potřeby poskytne adekvátní první 
pomoc

ORV-7-20 uvědomuje si důležitost dodržování 
bezpečnosti práce při běžných denních činnostech, ve 
škole, doma, při cestování, při sportu a důležitost běžné 
sebeochrany; vyhledává bezpečnostní prvky 
v dopravních prostředcích; seznamuje se s pravidly 
silničního provozu; bezpečně zná telefonní čísla 
tísňového volání (IZS); ví, jak se chovat v případě 
dopravní nehody a jak pomoci druhému v situaci 
ohrožení

Dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví – 
ochrana zdraví při různých činnostech, bezpečnost v 
dopravě, postup v případě dopravní nehody (tísňové 
volání, zajištění bezpečnosti)
Bezpečné chování a komunikace
Sebeochrana a vzájemná pomoc v rizikových situacích 
a v situacích ohrožení

VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a 
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i 
mimořádných událostí

ORV-7-21 rozlišuje varovné signály; vyjmenovává složky 
IZS a bezpečně zná jejich telefonní čísla; vyhledá činnost 
jednotlivých složek IZS; uvede příklady situací, kdy může 
být nařízena evakuace; vyjmenuje složení evakuačního 
zavazadla; zná postup při nařízené evakuaci; umí se 
chovat během cvičného požárního poplachu

Ochrana člověka za mimořádných událostí – 
klasifikace mimořádných událostí, evakuace, prevence 
vzniku mimořádných událostí

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Vnitřní svět člověka
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Člověk jako osobnost
Sebepoznání a sebepojetí
Osobní rozvoj
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Seberegulace a sebeorganizace - sebekázeň, seberozvoj, sebezměna
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Psychohygiena a zvládání stresu
Tělesná a duševní hygiena
Denní režim
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Vztahy ve dvojici
Vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity
Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Komunikace
Verbální a neverbální komunikace
Aktivní naslouchání
Efektivní komunikace
Asertivní komunikace
Specifika komunikace s postiženými
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Skupinová práce
Formulování vlastního názoru
Respektující komunikace
Kooperace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Konflikty a jejich řešení
Problémové situace a jejich řešení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Osobní rozvoj

   

Občanská a rodinná výchova 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
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• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VO-9-3-01 rozlišuje a porovnává různé formy 
vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby 
jejich ochrany, uvede příklady

ORV-8-1 na konkrétních příkladech rozlišuje druhy 
majetku a formy vlastnictví; odliší legální a nelegální 
způsoby zisku majetku a peněz; rozliší podílové a 
bezpodílové vlastnictví; uvědomuje si zodpovědnost s 
vlastnictvím spojenou a podle toho s majetkem nakládá; 
nepodílí se na vandalismu a snaží se mu čelit

Majetek, vlastnictví – formy vlastnictví; hmotné a 
duševní vlastnictví, jejich ochrana

VO-9-3-02 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, 
uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a 
jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost 
jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní 
princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového 
rozpočtu domácnosti

ORV-8-2 sestaví jednoduchý osobní rozpočet a měsíční 
rozpočet domácnosti; uvede hlavní příjmy a výdaje, 
rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje; zváží 
nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření 
domácnosti; objasní princip vyrovnaného, schodkového 
a přebytkového rozpočtu domácnosti; vysvětlí, co to je 
státní rozpočet

Hospodaření – rozpočet domácnosti; rozpočet
státu; typy rozpočtu a jejich odlišnosti, práce s příjmy 
a výdaji

VO-9-3-03 na příkladech ukáže vhodné využití různých 
nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení, 
uvede příklady použití debetní a kreditní platební 
karty, vysvětlí jejich omezení

ORV-8-3 seznámí se s dějinami směny a naší platnou 
měnou (ochranné prvky); rozumí funkci peněz; uvede 
výhody uložení peněz na bankovním účtu; uvede 
příklady využití platebních karet, porovná hotovostí a 
bezhotovostní platbu, vysvětlí rozdíl mezi debetní a 
kreditní kartou

Peníze – formy placení, ochranné prvky bankovek, 
bankovní účet, hotovostní a bezhotovostní platby, 
debetní a kreditní platební karty

VO-9-3-04 vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké 
služby nabízejí, vysvětlí význam úroku placeného a 
přijatého, uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, 
kdy je využít

ORV-8-4 vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby 
nabízejí; vysvětlí význam úročení, pojištění, investování; 
porovná jednotlivé bankovní produkty, vysvětlí rizika 
půjček, chápe rozdíl mezi úrokovou sazbou a RPSN; 
uvědomuje si nebezpečnost dluhové pasti; seznámí se s 
možnostmi, jak zadlužení řešit

Banky a jejich služby – aktivní a pasivní operace, 
úročení, pojištění, produkty finančního trhu
Finanční gramotnost – banky a jejich produkty, půjčky 
a jejich rizika, úroková sazba a RPSN; dluhová past, 
exekuce, osobní bankrot

VO-9-3-05 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby 
nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu

ORV-8-5 vysvětlí pojmy úspory, investice, úvěry, 
splátkový prodej, leasing a jejich vliv na výši příjmů a 
výdajů

Hospodaření – úspory, investice, úvěry, splátkový 
prodej, leasing

VO-9-3-06 na příkladu chování kupujících a 
prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní 

ORV-8-6 na příkladu chování kupujících a prodávajících 
vyloží podstatu fungování trhu; objasní vliv nabídky a 

Principy tržního hospodářství – nabídka, poptávka, trh; 
tvorba ceny, inflace; podstata fungování trhu
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vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny, 
na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, 
zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz

poptávky na tvorbu ceny a její změny, na příkladu ukáže 
tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH; popíše 
vliv inflace na hodnotu peněz, uvědomuje si úlohu 
monopolu a konkurence

VO-9-3-07 rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy 
státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje, 
uvede příklady dávek a příspěvků ze státního rozpočtu

ORV-8-7 rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy 
státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje; 
popíše strukturu národního hospodářství; objasní 
význam daní; uvede příklady dávek a příspěvků ze 
státního rozpočtu

Národní hospodaření – struktura národního 
hospodářství, podnikatelská sféra, význam daní; státní 
rozpočet; systém státní sociální podpory

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Skupinová práce

   

Občanská a rodinná výchova 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VO-9-4-01 rozlišuje nejčastější typy a formy států a na 
příkladech porovná jejich znaky

ORV-9-1 vymezí pojem stát; rozpozná typy států a formy 
vlád, uvádí jejich základní znaky a příklady

Právní základy státu – znaky státu, typy a formy státu

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

ORV-9-2 uvádí možnosti získání občanství ČR; seznámí 
se s Ústavou ČR; vlastními slovy vyjádří podstatu 
činnosti zákonodárné, výkonné a soudní moci; chápe 
nutnost obrany státu

Právní základy státu – státní občanství ČR; Ústava ČR; 
složky státní moci, jejich orgány a instituce, obrana 
státu

VO-9-4-03 objasní výhody demokratického způsobu 
řízení státu pro každodenní život občanů

ORV-9-3 pomocí příkladů vyloží podstatu demokracie, 
vysvětlí výhody a nevýhody politického pluralismu a 

Principy demokracie – znaky demokratického způsobu 
rozhodování a řízení státu; politický pluralismus, volby
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vysvětlí jeho dopady na život občanů; seznámí se s 
průběhem voleb; vysvětlí, co je právní řád, právní 
předpisy a normy; seznámí se právy a povinnostmi 
občanů

Právní řád – význam a funkce právního řádu

VO-9-4-04 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v 
demokratických státech a uvede příklady, jak mohou 
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů

ORV-9-4 popíše systém krajské a obecní samosprávy a 
její úkoly; vyloží smysl voleb do zastupitelstev a zamýšlí 
se nad tím, podle čeho voliči ve volbách vybírají

Státní správa a samospráva – orgány a instituce státní 
správy a samosprávy, jejich úkoly, význam a formy 
voleb do zastupitelstev

VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv 
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy 
druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a 
svobod

ORV-9-5 seznámí se se základními právními texty 
upravujícími lidská práva; zhodnotí význam ochrany 
lidských práv a svobod v moderní společnosti; uvede 
příklady porušování lidských práv a svobod; rozpoznává 
netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické 
projevy; zaujímá aktivní postoj proti projevům lidské 
nesnášenlivosti, bojuje s předsudky; orientuje se v 
základních právech spotřebitele

Lidská práva – základní lidská práva, práva dítěte, 
jejich ochrana; poškozování lidských práv, problémy 
lidské nesnášenlivosti, předsudky
Právo v každodenním životě – důležité právní vztahy a 
závazky z nich vyplývající; základní práva spotřebitele

VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy důležitých 
vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství

ORV-9-6 objasní práva a povinnosti vyplývající z 
vlastnictví, pracovního poměru a z manželství

Občanskoprávní vztahy – vlastnictví, pracovní poměr, 
manželství

VO-9-4-07 uvede příklady některých smluv 
upravujících občanskoprávní vztahy – osobní přeprava; 
koupě, oprava či pronájem věci

ORV-9-7 uvede příklady některých smluv upravujících 
občanskoprávní vztahy, učí se ve smlouvách orientovat

Občanskoprávní vztahy – přeprava, koupě, pronájem

VO-9-4-08 dodržuje právní ustanovení, která se na něj 
vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování

ORV-9-8 vysvětluje rozdíl mezi právními a morálními 
normami; uvědomuje si potřebu dodržování pravidel; 
udává konkrétní příklady porušování pravidel (zákonů, 
předpisů)

Protiprávní jednání – druhy a postihy protiprávního 
jednání

VO-9-4-09 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní 
ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a 
spolupráce při postihování trestných činů

ORV-9-9 vysvětlí, jak je v ČR realizována právní ochrana 
občanů a jak se to odráží v jejich životě; popíše trestní 
stíhání a soudní proces a jeho účastníky

Orgány právní ochrany občanů, soustava soudů 
Protiprávní jednání - trestní postižitelnost, trestní 
stíhání, soudní proces

VO-9-4-10 rozpozná protiprávní jednání, rozliší 
přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady

ORV-9-10 rozpozná protiprávní jednání, rozliší 
přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady; uvede 
příklady trestů; diskutuje se spolužáky o trestu smrti

Protiprávní jednání – přestupky, trestné činy a tresty, 
trest smrti

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

ORV-9-11 vysvětlí pojem korupce a uvede její příklady; 
diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání

Korupce

VO-9-5-01 popíše vliv začlenění ČR do EU na ORV-9-12 popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní Evropská integrace – podstata, význam, výhody; 
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Občanská a rodinná výchova 9. ročník

každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů 
ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování

život občanů, uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU 
i možných způsobů jejich uplatňování; seznámí se s 
dalšími mezinárodními organizacemi a diskutuje o jejich 
významu

Evropská unie a ČR

VO-9-5-02 uvede některé globální problémy 
současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše 
jejich hlavní příčiny i možné důsledky

ORV-9-13 vysvětlí pojem globalizace, uvede její projevy; 
uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na 
ně svůj osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i 
možné důsledky

Globalizace – projevy; významné globální problémy

VO-9-5-03 objasní souvislosti globálních a lokálních 
problémů

ORV-9-14 uvede konkrétní lokální problémy, zkusí 
objasnit souvislosti globálních a lokálních problémů

Globální a lokální problémy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Skupinová práce
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Principy demokracie
Lidská práva
Právo v každodenním životě
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
Právní znaky státu
Volební systémy
Státní správa a samospráva
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Demokracie a její fungování
Ústava ČR
Právo v každodenním životě
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Evropa - příběhy lidí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Evropa a svět - mezinárodní organizace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Evropská integrace
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Občanská a rodinná výchova 9. ročník

Evropská unie
    

5.11 Fyzika 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 0 0 0 2 1 2 1 6
  Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Fyzika
Oblast Člověk a příroda
Charakteristika předmětu Výuka fyziky směřuje a vede žáka ke zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím pozorování,

měření, experimentů, k potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů a hledat
na ně adekvátní odpovědi a příčinné vztahy ve smyslu: Jak? Proč? Co se stane, jestliže…?. Je cíleně
podporován konstruktivistický přístup k získávání vědomostí, znalostí i dovedností. Vede žáka k tomu, aby
používal různých zdrojů informací a posuzování důležitosti a správnosti získaných informací. Směřuje k
činnostem, které se snaží co nejefektivněji využívat zdroje energie v praxi, včetně co nejširšího využívání
jejích obnovitelných zdrojů, zejména pak slunečního záření, větru, vody. Směruje žáka k využívání známých
vztahů a používání fyzikálních veličin a jednotek soustavy SI. Žák zkoumá příčiny přírodních procesů,
souvislosti či vztahy mezi nimi, klade si otázky a hledá na ně odpovědi, snaží se vysvětlovat pozorované 
jevy,
hledat a řešit poznávací nebo praktické problémy, využívat poznání zákonitostí přírodních procesů pro
jejich předvídání či ovlivňování. Výuka je částečně vedena formou a metodami badatelské výuky.

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Výuka v 6. a 9. ročníku má časovou dotaci 1 hodina týdně, v 7. a 8. ročníku pak 2 hodiny týdně. Probíhá v
odborné učebně s využitím dataprojektoru, pomůcek pro praktické demonstrování fyzikálních jevů. Výuka
je vedena jak frontálně, tak také skupinově a částečně částečně formou a metodami badatelské výuky.
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Název předmětu Fyzika
Integrace předmětů • Fyzika

Kompetence k učení:
- vybírá a využívá vhodné způsoby pro své učení fyziky
- zdokonaluje plánování a organizaci vlastního učení prostřednictvím učiva fyziky
- vyhledává a třídí informace, rozpoznává odborné zdroje informací pro obor
- operuje s odbornými pojmy ve fyzice na úrovni svých znalostí
- samostatně pozoruje a experimentuje na úrovni svých znalostí, přiměřeně využívá badatelských metod a
postupů, aplikuje získané poznatky
- kriticky hodnotí výsledky své práce a je schopen o nich diskutovat
- promítá přiměřeně poznatky, vědomosti a dovednosti učiva fyziky do praxe, do ostatních předmětů ve
škole i do mimoškolní praxe
Kompetence komunikativní:
- formuluje své názory na fyziku a fyzikální procesy včetně environmentálních problémů s tím spojených v
logickém sledu v ústním i písemném projevu na přiměřené úrovni
- zapojuje se do diskuse o fyzice
- využívá vhodné informační a komunikační technologie
- rozumí odborných textům na přiměřené úrovni
Kompetence sociální a personální:
- spolupracuje ve skupině či týmu při řešení fyzikálních problémů
- chápe potřebu týmové spolupráce a dělení se o výsledky práce v oblasti fyziky
- je schopen požádat o radu a pomoc a také ji sám poskytnout
- nachází své postavení v týmu (skupině)
Kompetence občanské:
- respektuje názory druhých na fyziku a fyzikální procesy a jevy
- chápe základní principy fyziky i zákony a normy k nim se vztahující
- chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy spojené s aplikací fyziky a fyzikálních
jevů a procesů do praxe

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence pracovní:
- používá bezpečně pomůcky ve výuce fyziky, dodržuje bezpečnostní pravidla pro práci s nimi
- využívá znalosti a zkušenosti fyziky ve svém osobním i profesním životě na přiměřené úrovni včetně
manipulace se stroji, přístroji a zařízeními
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Název předmětu Fyzika
- využívá získané znalosti v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost
Kompetence digitální:
- Interpretujeme s žáky informace za pomoci argumentů 
- Žáci popisují a analyzují problém a hledají jeho řešení 
- Vedeme žáky k týmové práci při řešení problémů 
- Při práci v předmětech využíváme různý kancelářský software (textový editor, tabulkový procesor, 
program pro prezentaci)

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni individuálně známkami nebo slovním hodnocením.
   

Fyzika 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa

F-6-1 změří délku vhodným měřidlem
převádí jednotky délky
změří hmotnost
převádí jednotky hmotnosti
změří čas určitého děje
převádí jednotky času
změří teplotu
určí objem tělesa
vhodným způsobem převádí jednotky objemu

Délka, délková měřidla, měření délky Převody 
jednotek délky Hmotnost, měření hmotnosti Převody 
jednotek hmotnosti Čas, měření času Převody 
jednotek času Teplota, teploměry Objem, měření 
objemu Převody jednotek objemu

F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že 
se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe 
působí

F-6-2 rozlišuje látku a těleso
rozdělí látky a tělesa do skupin podle skupenství
popíše vnitřní strukturu látek a její vnější projevy

Látky a tělesa
Vlastnosti látek, skupenství
Atomy a molekuly
Částicová struktura látek
Brownův pohyb a difúze
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Fyzika 6. ročník

F-9-1-03 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa 
při dané změně jeho teploty

F-6-3 předpoví změnu délky či objemu tělesa při změně 
teploty

Roztažnost pevných těles
Roztažnost kapalin

F-9-1-04 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, 
hmotností a objemem při řešení praktických problémů

F-6-4 užívá vztah mezi hustotou, hmotností a objemem 
při řešení úloh
vyhledá hustotu látky ve vhodném zdroji

Hustota látky
Jednotky hustoty

F-9-6-04 využívá prakticky poznatky o působení 
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o 
vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik 
indukovaného napětí v ní

F-6-5 popíše části magnetu a vzájemné působení 
magnetů
popíše magnetické pole Země

Magnet, póly magnetu
Vzájemné působení magnetů
Magnetické pole Země
Kompas

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností

F-6-6 rozliší vodič a izolant pokusem Vodič a izolant

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu

F-6-7 sestaví jednoduchý elektrický obvod se 
spotřebičem

Složení atomu
Elektrický náboj částic, ionty
Elektrický obvod
Bezpečné chování při práci s elektrickými přístroji

   

Fyzika 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
F-9-2-01 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná 
vzhledem k jinému tělesu

F-7-1 rozliší klid a pohyb a určí druh pohybu Klid a pohyb
Trajektorie
Pohyb přímočarý a křivočarý
Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb

F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů a 
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u 
rovnoměrného pohybu těles

F-7-2 vypočítá rychlost, dráhu a čas rovnoměrného 
pohybu
převede jednotky rychlosti

Rychlost rovnoměrného pohybu
Vztah mezi dráhou, časem a rychlostí
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Fyzika 7. ročník

F-9-2-03 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici

F-7-3 popíše síly působící na těleso včetně směru
určí velikost tíhové síly
skládá síly působící na těleso v jednoduchých případech 
a určí směr a velikost výslednice

Síla, jednotky síly
Tíhová síla
Výslednice sil
Skládání sil stejného a opačného směru
Třecí síla a její účinky v praxi

F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v 
klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických 
problémů

F-7-4 popíše souvislost tlaku s velikostí síly a plochou
využívá zákonitosti tlaku pro řešení problémů v klidných 
tekutinách
popíše chování tělesa ponořeného do kapaliny

Tlak, jednotky tlaku
Výpočet tlaku, síly, plochy
Pascalův zákon
Hydraulická zařízení
Hydrostatický tlak
Hydrostatická vztlaková síla
Archimedův zákon
Plování těles

F-9-6-05 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu 
světla při řešení problémů a úloh

F-7-5 popíše fáze měsíce
vysvětlí vznik zatmění
používá zákon odrazu při řešení úloh se zrcadly

Šíření světla, rychlost světla
Fáze měsíce
Zatmění Slunce a Měsíce
Zákon odrazu, zrcadla

F-9-6-06 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou 
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke 
kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při 
analýze průchodu světla čočkami

F-7-6 použije lom světla k řešení úloh a vysvětlení 
optických jevů

Lom světla
Čočky a jejich užití
Rozklad světla

   

Fyzika 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence digitální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
F-9-4-01 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, F-8-1 rozliší pojmy práce a výkon a zná jednotky těchto Práce a její výpočet
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Fyzika 8. ročník

vykonanou prací a časem veličin
vypočítá práci a výkon v jednoduchých případech
určí teplo přijaté či odevzdané tělesem
rozliší jednotlivé skupenské přeměny

Výkon
Teplo, výpočet tepla
Tání a tuhnutí
Var a vypařování
Sublimace a desublimace

F-9-4-02 zhodnotí výhody a nevýhody využívání 
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na 
životní prostředí

F-8-2 popíše přeměny energie v různých zdrojích a 
zhodnotí jejich vliv na životní prostředí

Druhy energií
Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie
Druhy elektráren a jejich výhody a nevýhody

F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a 
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí 
pro šíření zvuku

F-8-3 pozná zdroje zvuku a ví, jak a kde se zvuk šíří.
popíše vlastnosti zvuku a jeho vnímání člověkem.

Zvuk, zdroje zvuku
Šíření zvuku, rychlost zvuku
Odraz zvuku, ozvěna
Frekvence zvuku
Hlasitost, práh slyšení a bolesti

F-9-5-02 posoudí možnosti zmenšování vlivu 
nadměrného hluku na životní prostředí

F-8-4 popíše vliv nadměrného hluku na zdraví člověka a 
jak se mu bránit

Vliv hluku na zdraví člověka
Ochrana před nadměrným hlukem

F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a 
změří elektrický proud a napětí

F-8-5 užívá veličiny pro popis jevů v elektrickém obvodě 
a jejich jednotky
užívá vztah mezi proudem, napětím a odporem k řešení 
problémů v jednoduchém elektrickém obvodu

Elektrický proud, jednotky elektrického proudu
Měření elektrického proudu
Elektrické napětí, jednotky napětí
Zdroje elektrického napětí
Měření elektrického napětí
Ohmův zákon

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Druhy energií, obnovitelné a neobnovitelné zdroje, druhy elektráren, jejich výhody a nevýhody.

   

Fyzika 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
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• Kompetence digitální
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
F-9-6-04 využívá prakticky poznatky o působení 
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o 
vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik 
indukovaného napětí v ní

F-9-1 popíše zdroje magnetického pole
popíše elektromagnetickou indukci a kde se používá

Magnetické pole vodiče s proudem a magnetická síla
Elektromagnetická indukce
Stejnosměrný elektromotor
Generátor střídavého proudu
Transformátor

F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a 
změří elektrický proud a napětí

F-9-2 popíše rozdíly mezi stejnosměrným a střídavým 
napětím
změří elektrický proud a napětí v jednoduchém obvodu

Střídavý proud a napětí
Měření proudu a napětí

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností

F-9-3 zná základní polovodičové součástky a jejich 
použití

Polovodiče
Termistor a fotorezistor
Dioda

F-9-4-02 zhodnotí výhody a nevýhody využívání 
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na 
životní prostředí

F-9-4 popíše princip činnosti jaderné elektrárny, její 
výhody, nevýhody i vliv na životní prostředí

Radioaktivita
Jaderné reakce
Jaderný reaktor a elektrárna
Ochrana před radioaktivním zářením

F-9-7-01 objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o 
gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a 
měsíců planet kolem planet

F-9-5 popíše sluneční soustavu
objasní pohyb objektů ve Sluneční soustavě

Sluneční soustava
Keplerovy zákony

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Člověk a prostředí
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5.12 Chemie 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
   Povinný Povinný

   

Název předmětu Chemie
Oblast Člověk a příroda
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět chemie je orientován na podchycení zájmu o obor chemie a další přírodovědné 

předměty.  Směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o poznávání základních chemických pojmů a 
zákonitostí. Vede žáky k poznávání základních chemických pojmů a zákonitostí na příkladech směsí, 
chemických látek a jejich reakcí s využíváním jednoduchých chemických pokusů, učí žáky řešit problémy a 
správně jednat v praktických situacích, vysvětlovat a zdůvodňovat chemické jevy. Učí je získávat a 
upevňovat dovednosti pracovat podle pravidel bezpečné práce s chemikáliemi. Učí je hledat příčinné 
souvislosti a řešit problémy související s ohrožením přírody a její biologické rovnováhy.

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Vyučovací předmět chemie časovou dotaci 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku (2 hodiny v osmém ročníku a 1
hodina v devátém ročníku).
Výuka probíhá v odborných učebnách - dle zaměření a cíle vyučovací hodiny. Laboratorní práce rovněž
probíhají v odborné učebně. Do výuky jsou zařazeny i jednoduché krátkodobé projekty. Výuka je částečně
vedena formou a metodami badatelské výuky.

Integrace předmětů • Chemie
Kompetence k řešení problémů:
identifikace problémových situací v souvislosti s učivem chemie, hledání různých způsobů řešení, 
navrhování a obhajování způsobů řešení.
Kompetence komunikativní:
rozvíjení dovednosti formulovat a obhájit svůj názor, využívání správných chemických pojmů, značek a 
vzorců.

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence sociální a personální:
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Název předmětu Chemie
rozvoj spolupráce se spolužáky při řešení skupinových zadání, rozvoj dovednosti diskutovat, navrhovat a 
obhájit řešení.
Kompetence občanské:
rozvoj schopnosti řešit krizové situace a chovat se v nich zodpovědně (přivolat pomoc, poskytnout první 
pomoc), respektovat řád pracovny chemie a zásady práce s chemikáliemi, podpora respektování požadavků 
na ochranu životního prostředí.
Kompetence pracovní:
propojení získaných poznatků s praxí,poznávání možností využitíchemických látek v běžném životě
Kompetence digitální:
rozvoj dovednosti zpracování dokumentace v textovém editoru, vyhledávání a zpracování informací na 
internetu, rozvoj dovednosti využívání aplikací.

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni individuálně známkami nebo slovním hodnocením.
   

Chemie 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek CH-8-1 definuje, čím se zabývá chemie

uvede příklady chemického děje
určuje látky kolem sebe, popíše jejich vlastnosti a 
složení
uvede fyzikální a chemické vlastnosti látek

ÚVOD DO CHEMIE
vlastnosti látek – hustota, rozpustnost, tepelná a 
elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav 
látek

CH-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými 
a běžně používanými látkami a hodnotí jejich 
rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných 
dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí

CH-8-2 zná zásady bezpečné práce s používanými 
látkami, umí zhodnotit rizikovost vybraných látek
dodržuje zásady bezpečné práce s používanými látkami
zná piktogramy hořlavých, toxických a výbušných látek

Zásady bezpečné práce – ve školní pracovně 
(laboratoři) i v běžném životě
nebezpečné látky a přípravky – H-věty, P-věty, 
piktogramy a jejich význam
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CH-9-2-01 rozlišuje směsi a chemické látky CH-8-3 charakterizuje rozdíl mezi směsí a chemickou 
látkou, rozezná směs a chemickou látku.

Směsi

CH-9-2-02 vypočítá složení roztoků, připraví prakticky 
roztok daného složení

CH-8-4 umí vysvětlit vzorec a vypočítat složení roztoku, 
připraví roztok podle zadání.

Směsi – různorodé, stejnorodé roztoky; hmotnostní 
zlomek a koncentrace roztoku;
koncentrovanější, zředěnější, nasycený a nenasycený 
roztok;

CH-9-2-03 navrhne postupy a prakticky provede 
oddělování složek směsí o známém složení; uvede 
příklady oddělování složek v praxi

CH-8-5 uvede metody oddělování složek, umí navrhnout 
postup a prakticky provede oddělení složek směsi, 
popíše příklad oddělování složek směsi v praxi

Oddělování složek směsí (usazování, filtrace, destilace, 
krystalizace, sublimace)

CH-9-2-04 rozliší různé druhy vody a uvede příklady 
jejich výskytu a použití, uvede příklady znečišťování 
vody a vzduchu

CH-8-6 zná druhy vody – destilovaná, pitná, odpadní, 
umí popsat výrobu pitné vody, uvede základní vlastnosti 
vody a její využití v praxi, popíše oběh vody v přírodě a 
zhodnotí jeho význam pro život na zemi.
uvede procentový obsah hlavních složek vzduchu, 
vysvětlí význam vzduchu, charakterizuje kyslík jako 
nezbytnou složku hoření látek. Popíše, co je ozonová 
vrstva, co je teplotní inverze a smog, uvede příklady 
znečišťování vzduchu a vody

Voda – destilovaná, pitná, odpadní; výroba pitné vody; 
čistota vody
vzduch – složení, čistota ovzduší, ozonová vrstva

CH-9-3-01 používá pojmy atom a molekula, prvek a 
sloučenina ve správných souvislostech

CH-8-7 uvede příklady dokazující, že látky se skládají z 
pohybujících se částic
používá pojmy atom a molekula, prvek a sloučenina ve 
správných souvislostech
popíše složení atomu
vysvětlí rozdíl mezi atomem molekulou

ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK A CHEMICKÉ PRVKY
částicové složení látek – molekuly, atomy, atomové 
jádro, protony, neutrony, elektronový obal a jeho 
změny v chemických reakcích, elektrony

CH-9-3-02 orientuje se v periodické soustavě 
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a 
usuzuje na jejich možné vlastnosti

CH-8-8 orientuje se v periodické soustavě chemických 
prvků
použije značky a názvy vybraných chemických prvků
rozpozná vybrané kovy a nekovy a uvede jejich 
vlastnosti
vysvětlí, co udává protonové číslo
rozliší chemickou značku a vzorec
rozumí názvosloví jednoduchých anorganických a 
organických sloučenin
odvodí složení chemické látky ze vzorce chemické 

Prvky – názvy a značky vybraných prvků, vlastnosti a 
použití vybraných prvků, skupiny a periody v 
periodické soustavě chemických prvků; protonové 
číslo
chemické sloučeniny – chemická vazba, názvosloví 
jednoduchých anorganických a organických sloučenin
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sloučeniny
CH-9-4-01 rozliší a zapíše rovnicí výchozí látky a 
produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky 
důležitých chemických reakcí a zhodnotí jejich 
využívání

CH-8-9 zná zákon zachování hmotnosti
umí definovat pojmy reaktant a produkt
umí zapsat jednoduchou rovnici chemické reakce
umí přečíst chemickou rovnici
definuje pojem katalyzátor a charakterizuje jeho využití
uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí, 
provede jejich klasifikaci
a zhodnotí jejich využívání

CHEMICKÉ REAKCE
chemické reakce – zákon zachování hmotnosti, 
chemické rovnice, látkové množství, molární hmotnost

CH-9-4-02 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících 
průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení 
jejich nebezpečnému průběhu

CH-8-10 zná podmínky průběhu chemické reakce
umí charakterizovat typy chemických reakcí
zná faktory ovlivňující průběh chemických reakcí
aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh 
chemických reakcí v praxi a při předcházení jejich 
nebezpečnému průběhu

Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí – 
teplota, plošný obsah povrchu výchozích látek, 
katalýza
podmínky průběhu chemické reakce
typy chemických reakcích

CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných 
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí 
a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na 
životní prostředí

CH-8-11 vysvětlí pojem oxid
použije pravidla názvosloví oxidů
umí vysvětlit pojem oxidační číslo
zapíše z názvů vzorce oxidů a naopak
popíše vlastnosti a použití vybraných oxidů a posoudí 
jejich vliv na životní prostředí
vysvětlí pojem halogenid
určí oxidační číslo atom prvků v halogenidech
použije pravidla názvosloví halogenidů
vytvoří vzorec z názvu a naopak
popíše vlastnosti a použití chloridu sodného
vysvětlí pojem kyselina
použije pravidla názvosloví kyselin kyslíkatých a 
bezkyslíkatých
vytvoří vzorec z názvu a naopak
popíše vlastnosti solí
použije pravidla názvosloví kyslíkatých a nekyslíkatých 
solí
popíše vlastnosti a použití hydroxidů

ANORGANICKÉ SLOUČENINY
oxidy – názvosloví, vlastnosti a použití vybraných 
prakticky významných oxidů
kyseliny a hydroxidy – kyselost a zásaditost roztoků; 
vlastnosti, vzorce, názvy a použití vybraných prakticky 
významných kyselin a hydroxidů
soli kyslíkaté a nekyslíkaté – vlastnosti, použití 
vybraných solí, oxidační číslo, názvosloví,
vlastnosti a použití vybraných prakticky významných 
halogenidů
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použije pravidla názvosloví hydroxidů
vytvoří vzorec z názvu hydroxidu a naopak

CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných 
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí 
a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na 
životní prostředí
CH-9-5-02 orientuje se na stupnici pH, změří reakci 
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede 
příklady uplatňování neutralizace v praxi

CH-8-12 orientuje se na stupnici pH

umí pomocí indikátorového papírku určit kyselost a 
zásaditost roztoku

vysvětlí význam pH pro praktické využití

uvede příklady neutralizace v praxi

Kyseliny a hydroxidy – kyselost a zásaditost roztoků;

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci, (týmová práce)
mezilidské vztahy, kooperace, zodpovědnost jedince za své zdraví, hodnoty, postoje, zodpovědnost
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Znečišťování vody, ovzduší, poškozování biotopů.

   

Chemie 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální
• Kompetence občanské

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
CH-9-4-01 rozliší a zapíše rovnicí výchozí látky a 
produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky 
důležitých chemických reakcí a zhodnotí jejich 

CH-9-1 vysvětlí pojmy oxidace a redukce

určí oxidační číslo prvku ve sloučenině

Redoxní reakce

Oxidace a redukce
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využívání
rozpozná redoxní reakce

popíše princip výroby železa a oceli

vysvětlí pojem koroze, uvede příklady činitelů 
ovlivňujících její rychlost

uvede způsoby ochrany kovů proti korozi

vysvětlí děje na elektrodách při elektrolýze NaCl

uvede příklady využití elektrolýzy v praxi

vysvětlí rozdíl mezi exotermickou a endotermickou 
reakcí

Beketova řada reaktivity kovů

vyčíslování rovnic redoxních reakcí

elektrolýza

výpočty chemických rovnic

CH-9-6-01 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede 
jejich zdroje, vlastnosti a použití

CH-9-2 definuje pojem uhlovodíky

vysvětlí čtyřvaznost uhlíku

rozliší řetězec otevřený, uzavřený, nevětvený, větvený

uvede homologickou řadu uhlovodíků c1 – c10

vyjmenuje obecné vlastnosti uhlovodíků

definuje pojmy alkan, alken, alkyn, erén

ORGANICKÉ SLOUČENINY

úvod do organické chemie

molekuly organických sloučenin

uhlovodíky – příklady v praxi významných alkanů, 
uhlovodíků s vícenásobnými vazbami a aromatických 
uhlovodíků

CH-9-6-02 zhodnotí užívání fosilních paliv a 
vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady 
produktů průmyslového zpracování ropy

CH-9-3 uvede příklady fosilních paliv, popíše jejich 
vlastnosti

zhodnotí využívání fosilních paliv

posoudí vliv spalování na životní prostředí

Paliva – ropa, uhlí, zemní plyn, průmyslově vyráběná 
paliva

Zdroje fosilních paliv

Ropa a její zpracování
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uvede zásady bezpečné manipulace s hořlavými látkami
CH-9-6-03 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede 
jejich zdroje, vlastnosti a použití

CH-9-4 rozliší pojmy charakteristická (funkční) skupina a 
uhlovodíkový zbytek

odvodí obecný vzorec derivátů uhlovodíků

zařadí derivát podle charakteristické skupiny

Vysvětlí význam freonů

Popíše vlastnosti a užití teflonu

Uvede vzorec, vlastnosti a užití methanolu, ethanolu, 
glycerolu, fenolu

Vysvětlí rozdíl mezi lihem a denaturovaným lihem

Vysvětlí význam a užití formaldehydu, acetaldehydu, 
acetonu

Vysvětlí pojem karcinogenní látky

Vysvětlí význam a užití kyseliny mravenčí, kyseliny 
octové

vysvětlí pojem aminokyseliny

vysvětlí pojem esterifikace

Deriváty uhlovodíků

Halogenderiváty, kyslíkaté deriváty, dusíkaté deriváty

– příklady v praxi významných alkoholů a 
karboxylových kyselin

CH-9-6-04 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, 
sacharidů a vitaminů

CH-9-5 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a 
vitaminů

rozdělí sacharidy na mono-, di-, poly-

uvede významné oligosacharidy a jejich využití

Sacharidy

Tuky

Bílkoviny
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uvede významné polysacharidy a jejich využití

popíše podstatu diabetes

vysvětlí pojmy fotosyntéza a buněčné dýchání

Vitamíny

fotosyntéza

CH-9-7-01 zhodnotí využívání prvotních a druhotných 
surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi

CH-9-6 vysvětlí rozdíl mezi plastem a přírodním 
materiálem

rozdělí plasty podle vlastností

rozezná běžně používané zkratky plastů, uvede jejich 
vlastnosti a užití

posoudí vliv používání plastů na životní prostředí

rozliší přírodní a syntetická vlákna, uvede výhody a 
nevýhody jejich používání

vysvětlí význam chemických výrob pro hospodářství a 
pro člověka

zná významné chemické závody v čr

uvede příklady prvotních druhotných surovin pro 
chemickou výrobu a zhodnotí z hlediska udržitelného 
rozvoje

zjistí kde a jak v okolí dochází k znečišťování životního 
prostředí a uvede možnosti, jak tomu předcházet

umí bezpečně zacházet s běžnými mycími a čistícími 
prostředky v domácnosti

CHEMIE A SPOLEČNOST

chemický průmysl v ČR – výrobky, rizika v souvislosti 
se životním prostředím, recyklace surovin

plasty a syntetická vlákna – vlastnosti, použití, 
likvidace

detergenty, pesticidy a insekticidy

CH-9-7-02 aplikuje znalosti o principech hašení požárů CH-9-7 rozpozná označení hořlavých látek Hořlaviny – význam tříd nebezpečnosti
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na řešení modelových situací z praxe
vysvětlí třídy nebezpečnosti

rozdělí hasicí přístroje vzhledem k třídám požáru

zná zásady hašení požárů a umí je aplikovat při řešení 
modelových situací

CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých 
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a 
zdraví člověka

CH-9-8 charakterizuje pesticidy, jejich využití a dopad na 
životní prostředí

orientuje se ve způsobu výroby tepelně zpracovávaných 
materiálů

uvede příklady volně i nezákonně prodávaných léků, 
drog a jiných návykových látek a popíše příklady 
následků jejich zneužívání

Průmyslová hnojiva

Tepelně zpracovávané materiály – cement, vápno, 
sádra, keramika

Léčiva a návykové látky

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci, (týmová práce) mezilidské vztahy, kooperace, zodpovědnost jedince za své zdraví, hodnoty, postoje, zodpovědnost.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Znečišťování vody, ovzduší, poškozování biotopů.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů.
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5.13 Přírodopis  

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 0 0 0 2 2 2 2 8
  Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Přírodopis
Oblast Člověk a příroda
Charakteristika předmětu Vzdělávání v předmětu přírodopis směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny. Poskytuje 

žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům, seznamuje žáka se stavbou živých 
organismů, umožňuje mu poznat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na 
sebe a ovlivňují se. Podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování, učí 
aplikovat přírodovědné poznatky v praktickém životě, vede k chápání podstatných souvislostí mezi stavem 
přírody a lidskou činností, chápání závislosti člověka na přírodních zdrojích.  

   

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Předmět má časovou dotaci 2 hodiny týdně v šestém a sedmém ročníku a 1 hodinu týdně v osmém a
devátém ročníku. Výuka probíhá v učebně přírodopisu a dle možností v terénu. Laboratorní práce v
odborné učebně přírodopisu a poznávání a sběr přírodnin v terénu.

Integrace předmětů • Přírodopis
Kompetence k učení:
vyhledávání, třídění a propojování informací, správné používání odborné terminologie, samostatné 
pozorování a porovnávání získaných informací, nalézání souvislostí, experimentování
Kompetence k řešení problémů:
řešení úkolů, které umožňují více postupů, žáci sami navrhují vhodná řešení, docházejí k závěrům a 
vyhodnocují získaná fakt

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence komunikativní:
práce ve skupinách, respektování názorů druhých při diskusi, formulování svých myšlenek v písemné i 
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Název předmětu Přírodopis
mluvené formě, prezentace práce žáků, žáci mají možnost sami zhodnotit výsledky své práce a reagovat na 
hodnocení ostatních, argumentovat, přijmout kritiku
Kompetence sociální a personální:
rozvoj spolupráce se spolužáky při řešení skupinových zadání, rozvoj dovednosti diskutovat, navrhovat a 
obhájit řešení, posilování sebevědomí.
Kompetence občanské:
rozvoj schopnosti řešit krizové situace a chovat se v nich zodpovědně (přivolat pomoc, poskytnout první 
pomoc), respektovat řád pracovny přírodopisu a zásady práce s při experimentování, podpora respektování 
požadavků na ochranu životního prostředí. Vytváření žádoucích postojů k sobě a okolí
Kompetence pracovní:
dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci s mikroskopickými preparáty a s živými 
přírodninami, posilování dovednosti organizovat práci, navrhnout postup a časový rozvrh
Kompetence digitální:
rozvoj dovednosti zpracování dokumentace v textovém editoru, vyhledávání a zpracování informací na 
internetu, rozvoj dovednosti využívání aplikací.

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni individuálně známkami nebo slovním hodnocením.
   

Přírodopis 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života, 
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

P-6-1 chápe vývoj života na Zemi a jeho současnou 
rozmanitost
chápe důležitost vody, kyslíku a fotosyntézy

Vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho 
význam – výživa, dýchání, růst, rozmnožování, vývin, 
reakce na podněty; názory na vznik života
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Přírodopis 6. ročník

P-9-1-02 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního 
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti

P-6-2 objasní vznik nového jedince u pohlavního a 
nepohlavního rozmnožování
Umí vysvětlit význam nepohlavního a pohlavního 
rozmnožování vzhledem k dědičnosti a zachování druhu

Dědičnost a proměnlivost organismů – podstata 
dědičnosti a přenos dědičných informací, gen, křížení

P-9-1-03 uvede příklady dědičnosti v praktickém životě P-6-3 uvede příklady dědičnosti v přírodě, využití 
poznatků dědičnosti při křížení a šlechtění

Dědičnost a proměnlivost organismů – podstata 
dědičnosti a přenos dědičných informací, gen, křížení

P-9-1-04 uvede na příkladech z běžného života význam 
virů a bakterií v přírodě i pro člověka

P-6-4 uvede příklady pozitivního i negativního působení 
virů a bakterií v přírodě a životě člověka

Viry a bakterie – výskyt, význam a praktické využití

P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté 
houby s plodnicemi a porovná je podle 
charakteristických znaků

P-6-5 umí určit nejznámější jedlé a jedovaté houby a zná 
jejich charakteristické znaky

Houby bez plodnic – základní charakteristika, pozitivní 
a negativní vliv na člověka a živé organismy
Houby s plodnicemi – stavba, výskyt, význam, zásady 
sběru, konzumace a první pomoc při otravě houbami
Lišejníky – stavba a význam

P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání 
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým 
orgánům

P-6-6 systematicky pozoruje rostlinné tělo, umí popsat 
stavbu rostlinného těla a jeho jednotlivé části, vysvětlí 
jejich význam

Anatomie a morfologie rostlin – stavba a význam 
jednotlivých částí těla vyšších rostlin (kořen, stonek, 
list, květ, semeno, plod)

P-9-3-02 vysvětlí princip základních rostlinných 
fyziologických procesů a jejich využití při pěstování 
rostlin
P-9-3-03 rozlišuje základní systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů 
a atlasů

P-6-7 vysvětlí základní principy fotosyntézy a dalších 
fyziologických procesů rostlin, zná možnosti jejich 
využití při pěstování rostlin

Fyziologie rostlin – základní principy fotosyntézy, 
dýchání, růstu, rozmnožování
význam rostlin a jejich ochrana

P-9-3-03 rozlišuje základní systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů 
a atlasů

P-6-8 zná základní klasifikaci rostlin, umí určit běžné 
druhy mechorostů, nahosemenných pomocí klíčů a 
atlasů

Systém rostlin – poznávání a zařazování daných 
zástupců běžných druhů řas, mechorostů, 
kapraďorostů (plavuně, přesličky, kapradiny), 
nahosemenných

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů

P-6-9 zná rozdíly mezi živočišnou a rostlinnou buňkou.
umí porovnat vnější a vnitřní stavbu vybraných 
živočichů, (prvoci, bezobratlí), umí vysvětlit funkci 
jednotlivých orgánů

Stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla – 
živočišná buňka, tkáně, orgány, orgánové

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin

P-6-10 rozlišuje jednobuněčné a mnohobuněčné 
organismy, umí určit běžné druhy bezobratlých, umí je 
zařadit do taxonomických skupin

Soustavy, organismy jednobuněčné a mnohobuněčné, 
rozmnožování
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Přírodopis 6. ročník

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní 
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech 
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému 
prostředí

P-6-11 vysvětlí základní projevy chování, způsob života 
bezobratlých v přírodě, umí vysvětlit přizpůsobení se 
danému prostředí

Vývoj, vývin a systém živočichů – významní zástupci 
jednotlivých skupin živočichů – prvoci, bezobratlí 
(žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci, 
členovci)

P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 
člověka; uplatňuje zásady bezpečného chování ve 
styku se živočichy

P-6-12 umí porovnávat a hodnotit význam živočichů v 
přírodě a pro člověka. Dodržuje zásady bezpečného 
chování při styku s živočichy.

Rozšíření, význam a ochrana živočichů – hospodářsky 
a epidemiologicky významné druhy, péče o vybrané 
domácí živočichy, chov domestikovaných živočichů, 
živočišná společenstva
projevy chování živočichů

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci, (týmová práce).
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Lidské aktivity a vliv životního prostředí.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Vztah člověka a životního prostředí.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Ekosystémy.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Základní podmínky života.

   

Přírodopis 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální
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Přírodopis 7. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání 
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým 
orgánům

P-7-1 systematicky pozoruje rostlinné tělo, umí popsat 
stavbu rostlinného těla a jeho jednotlivé části, vysvětlí 
jejich význam.

Anatomie a morfologie rostlin – stavba a význam 
jednotlivých částí těla vyšších rostlin (kořen, stonek, 
list, květ, semeno, plod)
(jednoděložných a dvouděložných), jejich vývoj a 
využití hospodářsky významných zástupců
význam rostlin a jejich ochrana

P-9-3-02 vysvětlí princip základních rostlinných 
fyziologických procesů a jejich využití při pěstování 
rostlin
P-9-3-03 rozlišuje základní systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů 
a atlasů

P-7-2 vysvětlí základní principy fotosyntézy a dalších 
fyziologických procesů rostlin, zná možnosti jejich 
využití při pěstování rostlin.

Fyziologie rostlin – základní principy fotosyntézy, 
dýchání, růstu, rozmnožování
význam rostlin a jejich ochrana

P-9-3-03 rozlišuje základní systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů 
a atlasů

P-7-3 zná základní klasifikaci rostlin, umí určit běžné 
druhy krytosemenných pomocí klíčů a atlasů

Rostliny a prostředí – společenstva rostlin

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů

P-7-4 umí porovnat vnější a vnitřní stavbu vybraných 
živočichů, (paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci), 
umí vysvětlit funkci jednotlivých orgánů

Vývoj, vývin a systém živočichů – významní zástupci 
jednotlivých skupin živočichů – strunatci (paryby, ryby, 
obojživelníci, plazi, ptáci, savci)

P-7-5 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, 
určuje vybrané
 živočichy, (paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, 
savci), zařazuje je do hlavních taxonomických skupin 

Významní zástupci jednotlivých skupin živočichů – 
strunatci (paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci)

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní 
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech 
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému 
prostředí

P-7-6 umí vysvětlit chování živočichů v přírodě, zná 
jejich potravní vztahy, umí vysvětlit jejich přizpůsobení 
se danému prostředí.

Projevy chování živočichů

P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 
člověka; uplatňuje zásady bezpečného chování ve 
styku se živočichy

P-7-7 umí vysvětlit význam volně žijících živočichů, 
orientuje se v problematice domestikovaných živočichů, 
rozezná nesprávné chování k domácím zvířatům.

Rozšíření, význam a ochrana živočichů – hospodářsky 
a epidemiologicky významné druhy, péče o vybrané 
domácí živočichy, chov domestikovaných živočichů, 
živočišná společenstva

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody P-7-8 poznává rostliny v přírodě, zná jejich využití a 
funkci

Rostlinná společenstva
Rostliny v terénu a přírodě, poznávání rostlin
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Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci, (týmová práce).
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Ekosystémy.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Lidské aktivity a problémy životního porstředí.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Základní podmínky života.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Vztah člověka k prostředí.

   

Přírodopis 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
P-9-1-02 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního 
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti

P-8-1 chápe podstatu pohlavního rozmnožování a jeho 
význam z hlediska dědičnosti

Člověk a dědičnost, význam genetiky

P-9-1-03 uvede příklady dědičnosti v praktickém životě P-8-2 dokáže uvést příklady dědičnosti v praktickém 
životě člověka, včetně základní informace o nemocích a 
poškozeních lidského organismu vázaných na dědičnost

Člověk a dědičnost, význam genetiky

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy

P-8-3 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a 
orgánových soustav lidského těla, vysvětlí význam 
jednotlivých orgánů pro život člověka

Anatomie a fyziologie – stavba a funkce jednotlivých 
částí lidského těla, orgány, orgánové soustavy 
(opěrná, pohybová, oběhová, dýchací, trávicí, 
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vylučovací a rozmnožovací, řídicí), vyšší nervová 
činnost

P-9-5-02 orientuje se v základních vývojových stupních 
fylogeneze člověka

P-8-4 vysvětlí vznik a vývoj lidského jedince od početí do 
stáří, charakterizuje jednotlivá věková období

Fylogeneze a ontogeneze člověka – rozmnožování 
člověka

P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných 
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby

P-8-5 umí poznat příznaky běžných nemocí, zná jejich 
příčiny, zásady prevence a léčby

Nemoci, úrazy a prevence – příčiny, příznaky, 
praktické zásady a postupy při léčení běžných nemocí; 
závažná poranění a život ohrožující stavy, epidemie

P-9-5-03 objasní vznik a vývin nového jedince od 
početí až do stáří

P-8-6 popíše ontogenezi člověka, jedince Rozmnožovací soustava člověka, srovnání s ostatními 
savci
Genetika člověka

   

Přírodopis 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
P-9-6-01 rozpozná podle charakteristických vlastností 
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích 
pomůcek

P-9-1 umí rozpoznat běžné nerosty a horniny podle 
charakteristických znaků, vybrané nerosty a horniny 
určuje s použitím určovacích pomůcek

Nerosty a horniny – vznik, vlastnosti, kvalitativní 
třídění, praktický význam a využití zástupců, určování 
jejich vzorků;

P-9-6-02 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších 
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i 
oběhu vody
P-9-6-03 uvede význam vlivu podnebí a počasí na 
rozvoj různých ekosystémů a charakterizuje 
mimořádné události způsobené výkyvy počasí a 
dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a 
možné dopady i ochranu před nimi

P-9-2 umí popsat a vysvětlit důsledky vnějších a 
vnitřních geologických dějů, včetně geologického oběhu 
hornin a oběhu vody

Vnější a vnitřní geologické procesy – příčiny a důsledky
půdy – složení, vlastnosti a význam půdy
Země – vznik a stavba Země
vývoj zemské kůry a organismů na Zemi – geologické 
změny, vznik života, výskyt typických organismů a 
jejich přizpůsobování prostředí
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P-9-6-03 uvede význam vlivu podnebí a počasí na 
rozvoj různých ekosystémů a charakterizuje 
mimořádné události způsobené výkyvy počasí a 
dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a 
možné dopady i ochranu před nimi

P-9-3 vysvětlí vliv podnebí a počasí na rozvoj 
jednotlivých ekosystémů. Umí charakterizovat 
mimořádné události způsobené přírodními jevy a zná 
jejich dopady. Zná zásady předcházení klimatických 
změn.

Podnebí a počasí ve vztahu k životu – význam vody a 
teploty prostředí pro život, ochrana a využití 
přírodních zdrojů, význam jednotlivých vrstev ovzduší 
pro život, vlivy znečištěného ovzduší a klimatických 
změn na živé organismy a na člověka
mimořádné události způsobené přírodními vlivy – 
příčiny vzniku mimořádných událostí,
přírodní světové katastrofy, nejčastější mimořádné 
přírodní události v ČR (povodně, větrné bouře,
sněhové kalamity, laviny, náledí) a ochrana před nimi

P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém 
prostředí a vztahy mezi nimi

P-9-4 dokáže popsat různé ekosystémy a vztahy mezi 
organismy v jednotlivých ekosystémech

Organismy a prostředí – vzájemné vztahy mezi 
organismy, mezi organismy a prostředím; populace, 
společenstva, přirozené a umělé ekosystémy, potravní 
řetězce, rovnováha v ekosystému

P-9-7-02 na příkladu objasní základní princip existence 
živých a neživých složek ekosystému

P-9-5 vysvětlí princip existence živých a neživých složek 
ekosystému a uvede příklady.

Organismy a prostředí – vzájemné vztahy mezi 
organismy, mezi organismy a prostředím;

P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních 
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich 
význam

P-9-6 umí vysvětlit podstatu potravinových řetězců v 
různých ekosystémech. Popíše jejich význam.

Populace, společenstva, přirozené a umělé 
ekosystémy, potravní řetězce, rovnováha v 
ekosystému

P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů 
člověka na životní prostředí

P-9-7 zná zásady kladného vlivu člověka na životní 
prostředí, uvede příklady záporných i kladných vlivů 
člověka na životní prostředí. Zásady ochrany životního 
prostředí uplatňuje v praktickém životě.

Ochrana přírody a životního prostředí – globální 
problémy a jejich řešení, chráněná území

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody P-9-8 se orientuje v oblasti ochrany přírody a krajiny. 
Aplikuje vybrané příklady do praxe.

Stav životního prostředí

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Ekosystémy.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Vztah člověka k prostředí.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Základní podmínky života. 
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Lidské aktivity a problémy životního prostředí.

    

5.14 Zeměpis 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 0 0 0 2 2 2 2 8
  Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Zeměpis
Oblast Člověk a příroda
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět zeměpis umožňuje žákům odhalovat souvislosti přírodních podmínek a života lidí i 

jejich společenství v blízkém okolí, v regionech, na celém území ČR, v Evropě i ve světě. Podává ucelený 
obraz o Zemi, zpřehledňuje jednotlivé regiony světa, aktuálně reaguje na probíhající přírodní, politické, 
kulturní i hospodářské změny. Žáci dostávají příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož součásti jsou 
vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Na takovém poznání je založeno i pochopení důležitosti 
udržování přírodní rovnováhy pro existenci živých soustav i člověka, včetně možných ohrožení plynoucích z 
přírodních procesů, z lidské činnosti a zásahů člověka do přírody. Zeměpis umožňuje žákům orientovat se v 
současném světě a v problémech současného lidstva, uvědomovat si civilizační rizika a perspektivy 
budoucnosti lidstva. Klade důraz na vlastní spoluzodpovědnost za kvalitu života na Zemi a vztahů lidí k 
jejich přírodnímu i společenskému prostředí.

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Vyučovací předmět má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 6. ročníku, 7. až 9. ročníku 1 hodina týdně. Výuka
probíhá v samostatné odborné učebně zeměpisu, případně v jiných odborných učebnách (multimediální,
počítačové). Realizujeme besedy, přednášky. Poznávání a pozorování krajiny je prováděno v terénu.

Integrace předmětů • Zeměpis (Geografie)
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Název předmětu Zeměpis
Kompetence k učení:
vede žáky k pochopení smyslu učení pro budoucí život, práce s různými zdroji informací, žáci uvádějí do 
souvislostí nové poznatky, kriticky je posuzují a vyvozují závěry
Kompetence k řešení problémů:
rozpoznání a pochopení problému, práce s informacemi, které vedou k řešení problému, samostatné řešení 
problému, ověřování správnosti řešení problému, rozvíjení schopnosti hodnotit a obhájit svá rozhodnutí
Kompetence komunikativní:
práce ve skupinách, respektování názorů druhých při diskusi, formulování svých myšlenek v písemné i 
mluvené formě, prezentace práce žáků, žáci mají možnost sami zhodnotit výsledky své práce a reagovat na 
hodnocení ostatních, argumentovat, přijmout kritiku
Kompetence sociální a personální:
rozvoj spolupráce se spolužáky při řešení skupinových zadání, rozvoj dovednosti diskutovat, navrhovat a 
obhájit řešení, posilování sebevědomí, posilování sebeovládání.
Kompetence občanské:
pozitivní ovlivnění kvality společné práce, upevňování mezilidských vztahů, posilování empatie, 
ohleduplnosti a úctě k druhým lidem, směřovat k chápání základních ekologických souvislostí, respektování 
požadavků na kvalitu životního prostředí, aktivně se podílet na ochraně životního prostředí
Kompetence pracovní:
používání zeměpisných pomůcek a materiálů v učebně i při terénním cvičení, rozvoj schopnosti adaptace 
na změněné pracovní podmínky při terénních cvičeních a exkurzích, propojování nových informací 
s praktickým životem

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence digitální:
rozvoj dovednosti zpracování dokumentace v textovém editoru, zpracovávání tabulek a grafů, vyhledávání 
a zpracování informací na internetu, rozvoj dovednosti využívání aplikací

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni individuálně známkami nebo slovním hodnocením.
   

Zeměpis 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
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• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické 
informace a zdroje dat z dostupných kartografických 
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických 
a dalších informačních zdrojů

Z-6-1 zná a prakticky používá geografické, topografické 
a kartografické pojmy, umí pojmenovat a rozlišit 
výrazné liniové a plošné útvary, umí pracovat s plány, 
mapami, vyhledává informace v geografických médiích, 
zpracovává získaná data v tabulkách a grafech

Komunikační geografický a kartografický jazyk – 
vybrané obecně používané geografické, topografické a 
kartografické pojmy; základní topografické útvary: 
důležité body, výrazné liniové (čárové) útvary, plošné 
útvary a jejich kombinace: sítě, povrchy, ohniska – 
uzly; hlavní kartografické produkty: plán, mapa; jazyk 
mapy: symboly, smluvené značky, vysvětlivky;
statistická data a jejich grafické vyjádření, tabulky; 
základní informační geografická média a zdroje dat

Z-9-1-02 používá s porozuměním základní 
geografickou, topografickou a kartografickou 
terminologii

Z-6-2 umí číst v mapách, určit zeměpisnou polohu, 
orientovat se v terénu podle mapy

Geografická kartografie a topografie – glóbus, měřítko 
glóbusu, zeměpisná síť, poledníky
a rovnoběžky, zeměpisné souřadnice, určování 
zeměpisné polohy v zeměpisné síti; měřítko a obsah 
plánů a map, orientace plánů a map vzhledem ke 
světovým stranám; praktická cvičení a aplikace s 
dostupnými kartografickými produkty v tištěné i 
elektronické podobě

Z-9-2-01 prokáže na konkrétních příkladech tvar 
planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na 
život lidí a organismů

Z-6-3 prokáže na konkrétních příkladech tvar planety 
Země, vysvětlí střídání dne a noci, rozumí pojmu 
smluvený čas, ví, kde je datová hranice, zhodnotí 
důsledky pohybů Země na život lidí a organismů,

Země jako vesmírné těleso – tvar, velikost a pohyby 
Země, střídání dne a noci, střídání ročních období, 
světový čas, časová pásma, pásmový čas, datová 
hranice, smluvený čas

Z-9-2-02 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní 
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, 
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského 
povrchu

Z-6-4 rozlišuje a porovnává složky a prvky krajinné sféry, 
jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává, 
pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu

Krajinná sféra – přírodní sféra, společenská a 
hospodářská sféra, složky a prvky přírodní sféry
systém přírodní sféry na planetární úrovni – 
geografické pásy, geografická (šířková) pásma, 
výškové stupně
systém přírodní sféry na regionální úrovni – přírodní 
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oblasti
Z-9-2-03 porovná působení vnitřních a vnějších 
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na 
lidskou společnost

Z-6-5 vysvětlí působení vnitřních a vnějších dějů v 
přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a lidstvo

Systém přírodní sféry na planetární úrovni – 
geografické pásy, geografická (šířková) pásma, 
výškové stupně
systém přírodní sféry na regionální úrovni – přírodní 
oblasti

Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou 
organizaci světové populace

Z-6-6 umí zhodnotit podmínky pro rozložení světové 
populace, rozezná oblasti s vyšším a nižším zastoupením 
populace

Obyvatelstvo světa – základní kvantitativní a 
kvalitativní geografické, demografické, hospodářské a 
kulturní charakteristiky

Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s 
funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní 
geografické znaky sídel

Z-6-7 umí zhodnotit přírodní podmínky pro stavbu sídel, 
rozlišuje jednotlivá sídla a jejich funkci, rozumí pojmu 
urbanizace a suburbanizace

Globalizační společenské, politické a hospodářské 
procesy – aktuální společenské, sídelní, politické a 
hospodářské poměry současného světa, sídelní 
systémy, urbanizace, suburbanizace

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a 
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách 
hlavní světové surovinové a energetické zdroje

Z-6-8 objasní strukturu světového hospodářství, umí 
zhodnotit podmínky pro jednotlivá sektory a odvětví 
světového hospodářství. Vyhledá na mapě hlavní 
surovinové a energetické zdroje.

Světové hospodářství – sektorová a odvětvová 
struktura, územní dělba práce, ukazatele 
hospodářského rozvoje a životní úrovně

Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a 
orientace v terénu

Z-6-9 prakticky určuje světové strany, orientační body, 
odhaduje vzdálenosti a výšky objektů, umí se pohybovat 
podle mapy a azimutu.

Cvičení a pozorování v terénu místní krajiny, 
geografické exkurze – orientační body, jevy, pomůcky 
a přístroje; stanoviště, určování hlavních a vedlejších 
světových stran, pohyb podle mapy a azimutu, odhad 
vzdáleností a výšek objektů v terénu;

Z-9-7-02 aplikuje v terénu praktické postupy při 
pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny

Z-6-10 zpracovává jednoduché náčrtky a plány krajiny. 
Umí zpracovat náčrtek pochodové osy.

Jednoduché panoramatické náčrtky krajiny, situační 
plány, schematické náčrtky pochodové osy, hodnocení 
přírodních jevů a ukazatelů

Z-9-7-03 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu 
a pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích 
zásady bezpečného chování a jednání při 
mimořádných událostech

Z-6-11 zná zásady bezpečného pohybu v krajině a umí je 
uplatňovat. Uplatňuje zásady bezpečného chování, 
navrhuje a uplatňuje řešení při modelových 
mimořádných událostech.

Ochrana člověka při ohrožení zdraví a života – živelní 
pohromy; opatření proti nim, chování a jednání při 
nebezpečí živelních pohrom v modelových situacích

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Demokracie jako protiváha diktatury a anarchie; principy demokracie;
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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů
• Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Z-9-3-01 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává 
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny

Z-7-1 umí vyjmenovat a určit na mapách světadíly, 
oceány a makroregiony světa. Zhodnotí přírodní a 
socioekonomické podmínky v jednotlivých 
makroregionech.

Světadíly, oceány, makroregiony světa – určující a 
porovnávací kritéria; jejich přiměřená charakteristika z 
hlediska přírodních a socioekonomických poměrů s 
důrazem na vazby a souvislosti, (přírodní oblasti, 
podnebné oblasti, sídelní oblasti, jazykové oblasti, 
náboženské oblasti, kulturní oblasti)

Z-9-3-02 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-7-2 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

Modelové regiony světa – vybrané modelové přírodní, 
společenské, politické, hospodářské a environmentální 
problémy, možnosti jejich řešení

Z-9-3-03 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech 
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 
zásadních změn v nich

Z-7-3 sleduje a umí interpretovat změny ve vybraných 
regionech, ví, co je příčinou zásadních změn a 
problémů, navrhuje možnosti jejich řešení

Modelové regiony světa – vybrané modelové přírodní, 
společenské, politické, hospodářské a environmentální 
problémy, možnosti jejich řešení

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Demokracie jako protiváha diktatury a anarchie; principy demokracie;
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Poznávání vlastního kulturního zakotvení; respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy); základní problémy 
sociokulturních rozdílů v České republice a v Evropě.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
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Rovnocennost všech etnických skupin a kultur; odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost; postavení národnostních menšin; základní informace o různých etnických a 
kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti; různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa; projevy rasové nesnášenlivosti – jejich rozpoznávání 
a důvody vzniku
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnosti.

   

Zeměpis 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence komunikativní
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Z-9-3-02 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-8-1 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, 
přírodní, kulturní,
společenské, politické a hospodářské poměry, 
zvláštnosti, potenciál a bariéry v Evropě a vybraných 
(modelových) států

Modelové regiony světa – Evropa, vybrané modelové 
přírodní, společenské, politické, hospodářské
a environmentální problémy, možnosti jejich řešení

Z-9-3-03 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech 
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 
zásadních změn v nich

Z-8-2 sleduje a umí interpretovat změny ve vybraných 
regionech, ví, co je příčinou zásadních změn a 
problémů, navrhuje možnosti jejich řešení

Modelové regiony světa – Evropa, vybrané modelové 
přírodní, společenské, politické, hospodářské
a environmentální problémy, možnosti jejich řešení

Z-9-6-01 vymezí a lokalizuje místní oblast (region) 
podle bydliště nebo školy

Z-8-3 definuje zeměpisnou polohu místního regionu, 
vztahy k okolním regionům, základní přírodní a 
socioekonomické charakteristiky.

Místní region – zeměpisná poloha, kritéria pro 
vymezení místního regionu, vztahy k okolním 
regionům, základní přírodní a socioekonomické 
charakteristiky s důrazem na specifika regionu důležitá 
pro jeho další rozvoj (potenciál × bariéry)

Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, 
hospodářské a kulturní poměry místního regionu

Z-8-4 vysvětlí specifika regionu důležitá pro jeho další 
rozvoj (potenciál × bariéry)

Místní region – zeměpisná poloha, kritéria pro 
vymezení místního regionu, vztahy k okolním 
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regionům, základní přírodní a socioekonomické 
charakteristiky s důrazem na specifika regionu důležitá 
pro jeho další rozvoj (potenciál × bariéry)

Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni 
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a 
hospodářský potenciál České republiky v evropském a 
světovém kontextu

Z-8-5 určí zeměpisnou polohu, rozlohu, popíše členitost 
a přírodní poměry České republiky.
Zhodnotí lidský a hospodářský potenciál České 
republiky.
Porovnává a hodnotí potenciál České republiky ve 
světovém a evropském měřítku.
Umí zhodnotit hospodářské a politické postavení České 
republiky ve světovém a evropském měřítku. Umí 
vysvětlit zapojení České republiky do mezinárodní dělby 
práce a obchodu.

Česká republika – zeměpisná poloha, rozloha, 
členitost, přírodní poměry a zdroje; obyvatelstvo:
základní geografické, demografické a hospodářské 
charakteristiky, sídelní poměry; rozmístění 
hospodářských aktivit, sektorová a odvětvová 
struktura hospodářství; transformační společenské, 
politické a hospodářské procesy a jejich územní 
projevy a dopady;
hospodářské a politické postavení České republiky v 
Evropě a ve světě, zapojení do mezinárodní dělby 
práce a obchodu

Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České 
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska 
osídlení a hospodářských aktivit

Z-8-6 umí určit na mapách kraje ČR, zná územní 
jednotky státní správy a samosprávy. Lokalizuje místní 
region vzhledem ke krajskému členění ČR. Uvede 
příklady přeshraniční spolupráce.

Regiony České republiky – územní jednotky státní 
správy a samosprávy, krajské členění, kraj místního 
regionu, přeshraniční spolupráce se sousedními státy v 
euroregionech

Z-9-6-05 uvádí příklady účasti a působnosti České 
republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních 
institucích, organizacích a integracích států

Z-8-7 zná zapojení ČR do světových a nadnárodních 
institucí a organizací, uvede příklady. Uvede příklady 
zapojení Ř do aktuálního světového dění.

Česká republika - politické a hospodářské procesy a 
jejich územní projevy a dopady; hospodářské a 
politické
postavení České republiky v Evropě a ve světě, 
zapojení do mezinárodní dělby práce a obchodu

Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a 
orientace v terénu

Z-8-8 prakticky určuje světové strany, orientační body, 
odhaduje vzdálenosti a výšky objektů, umí se pohybovat 
podle mapy a azimutu

Cvičení a pozorování v terénu místní krajiny, 
geografické exkurze – orientační body, jevy, pomůcky 
a přístroje; stanoviště, určování hlavních a vedlejších 
světových stran, pohyb podle mapy a azimutu, odhad 
vzdáleností a výšek objektů v terénu;

Z-9-7-02 aplikuje v terénu praktické postupy při 
pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny

Z-8-9 zpracovává jednoduché náčrtky a plány krajiny. 
Umí zpracovat náčrtek pochodové osy.

Jednoduché panoramatické náčrtky krajiny, situační 
plány, schematické náčrtky pochodové osy, hodnocení 
přírodních jevů a ukazatelů

Z-9-7-03 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu 
a pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích 
zásady bezpečného chování a jednání při 

Z-8-10 zná zásady bezpečného pohybu v krajině a umí je 
uplatňovat. Uplatňuje zásady bezpečného chování, 
navrhuje a uplatňuje řešení při modelových 

Ochrana člověka při ohrožení zdraví a života – živelní 
pohromy; opatření proti nim, chování a jednání při 
nebezpečí živelních pohrom v modelových situacích
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mimořádných událostech mimořádných událostech.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Etnický původ
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Multikulturalita
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa; místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu; naši sousedé v Evropě; život dětí v jiných 
zemích; lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Naše vlast a Evropa; evropské krajiny;
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Evropská integrace; instituce Evropské unie a jejich fungování; čtyři svobody a jejich dopad na život jedince; co Evropu spojuje a co ji rozděluje; mezinárodní organizace 
a jejich přispění k řešení problémů dětí a mládeže

   

Zeměpis 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou 
organizaci světové populace

Z-9-1 umí zhodnotit podmínky pro rozložení světové 
populace, rozezná oblasti s vyšším a nižším zastoupením 
populace

Obyvatelstvo světa – základní kvantitativní a 
kvalitativní geografické, demografické, hospodářské a 
kulturní charakteristiky
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Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s 
funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní 
geografické znaky sídel

Z-9-2 umí zhodnotit přírodní podmínky pro stavbu sídel, 
rozlišuje jednotlivá sídla a jejich funkci, rozumí pojmu 
urbanizace a suburbanizace

Globalizační společenské, politické a hospodářské 
procesy – aktuální společenské, sídelní, politické a 
hospodářské poměry současného světa, sídelní 
systémy, urbanizace, suburbanizace

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a 
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách 
hlavní světové surovinové a energetické zdroje

Z-9-3 objasní strukturu světového hospodářství, umí 
zhodnotit podmínky pro jednotlivá sektory a odvětví 
světového hospodářství. Vyhledá na mapě hlavní 
surovinové a energetické zdroje.

Světové hospodářství – sektorová a odvětvová 
struktura, územní dělba práce, ukazatele 
hospodářského rozvoje a životní úrovně

Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro 
územní rozmístění hospodářských aktivit

Z-9-4 umí určit předpoklady a hlavní faktory pro územní 
rozmístění hospodářských aktivit. Vhodné regiony 
lokalizuje na mapě.
Má povědomí o geopolitických procesech, umí 
lokalizovat aktuální světová konfliktní ohniska.

Regionální společenské, politické a hospodářské 
útvary – porovnávací kritéria: národní a 
mnohonárodnostní státy, části států, správní oblasti, 
kraje, města, aglomerace; hlavní a periferní 
hospodářské oblasti světa; politická, bezpečnostní a 
hospodářská seskupení (integrace) států;
geopolitické procesy, hlavní světová konfliktní ohniska

Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace 
států světa na základě podobných a odlišných znaků

Z-9-5 umí charakterizovat aktuální společenské, sídelní, 
politické a hospodářské poměry současného světa. 
Vymezuje podobné a odlišné znaky a jejich dopady na 
integrace států světa.

Globalizační společenské, politické a hospodářské 
procesy – aktuální společenské, sídelní, politické a 
hospodářské poměry současného světa, sídelní 
systémy, urbanizace, suburbanizace

Z-9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů 
hlavní aktuální geopolitické změny a politické 
problémy v konkrétních světových regionech

Z-9-6 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní 
aktuální geopolitické
změny a politické problémy v konkrétních světových 
regionech.

Globalizační společenské, politické a hospodářské 
procesy – aktuální společenské, sídelní, politické a 
hospodářské poměry současného světa, sídelní 
systémy, urbanizace, suburbanizace

Z-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást 
pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních 
příkladech specifické znaky a funkce krajin

Z-9-7 umí popsat charakteristické znaky a funkce 
krajiny, umí identifikovat společné a rozdílné znaky 
jednotlivých krajin

Krajina – přírodní a společenské prostředí, typy krajin

Z-9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních a 
kulturních krajinných složek a prvků, prostorové 
rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)

Z-9-8 uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních 
krajinných složek
a prvků, prostorové rozmístění hlavních ekosystémů 
(biomů)

Krajina – přírodní a společenské prostředí, typy krajin

Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné 
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na 
životní prostředí

Z-9-9 zná příklady závažných důsledků a rizik přírodních 
a společenských vlivů na životní prostředí, umí je 
posoudit.

Vztah přírody a společnosti – trvale udržitelný život a 
rozvoj, principy a zásady ochrany přírody a životního 
prostředí, chráněná území přírody, globální ekologické 
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Zná zásady ochrany životního prostředí a řídí se jimi a environmentální problémy lidstva
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí;
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Demokracie jako protiváha diktatury a anarchie; principy demokracie;
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Multikulturalita
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Etnický původ
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Kulturní diference

    

5.15 Hudební výchova 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Hudební výchova
Oblast Umění a kultura
Charakteristika předmětu V etapě prvního i druhého stupně základního vzdělávání je vzdělávací obor Hudební výchova zastoupena v 

oblasti Umění a kultura. Díky této vzdělávací oblasti mohou žáci porozumět hudebnímu umění, aktivnímu 
vnímání hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného prostředku komunikace, a to především 
prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností. 
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Prostřednictvím těchto činností žák může uplatnit svůj individuální hlasový potenciál při sólovém, 
skupinovém i sborovém zpěvu, své individuální instrumentální dovednosti při souborové hře a doprovodu 
zpěvního projevu, své pohybové dovednosti při tanci a pohybovém doprovodu hudby a v neposlední řadě 
je mu dána příležitost „interpretovat“ hudbu podle svého individuálního zájmu a zaměření. Hudební 
výchova je předmětem uvolnění, radosti, citového prožitku, seberealizace, zábavy, týmové práce, při které 
se žáci učí rozpoznávat krásu umění, ctít schopnosti a výkony druhých lidí, vystupovat před spolužáky i 
dospělými, organizovat společenské akce, rozvíjet svou fantazii a tvůrčí schopnosti. V hudební výchově 
usilujeme o to, aby žák chápal hudbu jako součást umění a rozvíjel své estetické cítění.

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Obsahem Vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého i mluvního projevu v 
souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků. Obsahem Instrumentálních činností 
je hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební reprodukci i produkci. Obsahem Hudebně 
pohybových činností je ztvárňování hudby a reagování na ni pomocí pohybu, tance a gest. Obsahem 
Poslechových činností je aktivní vnímání (percepce) znějící hudby, při níž žák poznává hudbu ve všech jejích 
žánrových, stylových i funkčních podobách, učí se hudbu analyzovat a interpretovat. Hudební improvizace 
Předmět se vyučuje na 1. i 2. stupni s dotací jedna hodina týdně. 1. třída – 1 hodina týdně 2. třída – 1 
hodina týdně 3. třída – 1 hodina týdně 4. třída – 1 hodina týdně 5. třída – 1 hodina týdně 6. třída - 1. hodina 
týdně 7. třída - 1. hodina týdně 8. třída - 1. hodina týdně 9. třída - 1. hodina týdně Výuka probíhá na 1. i 2. 
stupni v kmenových učebnách, ale je možno využít i tělocvičnu, hřiště, popřípadě místa k tomu určená 
(koncertní sál či místa pro besedy s hudebníkem, vystoupení nebo kulturní akce). Škola začala pro 2. stupeň 
budovat hudební koutek.

Integrace předmětů • Hudební výchova
Kompetence k učení:
- zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase a dvojhlase 
-užívá správnou terminologii a symboliku v hudební oblasti 
-vyhledává a třídí informace a využívá jich v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě 
-poznává svět přes umění a kulturu 
-vnímá intenzivněji prožitky v oblasti umění kultury

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k řešení problémů:
-rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby 
-rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně
instrumentální 
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-vyhledává informace, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky 
-sleduje vlastní pokrok a hodnotí jej 
-vnímá dostatečně množství estetických prožitků, uvědomuje si, že různí lidé vnímají stejnou věc různě
Kompetence komunikativní:
-rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem 
-vyjadřuje své myšlenky a názory 
-vnímá i mimojazykové vyjadřování, sám tuto komunikaci využívá 
-vyslechne názor druhých lidí na společně prožitý estetický zážitek, vhodně na něj reaguje a může být pro 
něj přínosem 
-je schopen vlastního kulturního a uměleckého projevu 
Kompetence sociální a personální:
-je veden ke kritickému usuzování a posuzování žánrů a stylů hudby 
-dokáže aktivně naslouchat svým spolužákům 
-respektuje odlišnosti a individualitu svých spolužáků a buduje svou sebedůvěru 
-chová se slušně na kulturních akcích 
-přebírá zkušenosti druhých lidí pro vlastní zdokonalování 
- příklady z hudební výchovy 
Kompetence občanské:
-učí se kritickému myšlení a pozitivnímu postoji nad obsahy hudebních děl 
-se podílí na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků 
-získává vztah k tradicím svého regionu a kulturně-historickému dědictví a respektuje je 
-aktivně se zapojuje do kulturního dění, tím rozvíjí svou kulturní tvořivost
Kompetence pracovní:
-využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře, tanečním pohybem vyjadřuje hudební náladu 
-učí se základním pravidlům pro grafický záznam hudby 
-interaktivně využívá audio-vizuální techniku při hodinách hudební výchovy 
-využívá počítačové programy, rozvíjející hudební dovednosti při výuce hudební výchovy
Kompetence digitální:
- V rámci rozvoje digitálních kompetencí budeme vyhledávat na internetu rozšiřující informace k učivu, 
popř. Informace při samostatné školní práci žáků. Dále budeme pracovat s textovým editorem a s 
prezentačním programem, ve kterém budou žáci zpracovávat referáty, popř. Další úlohy. Ke školní práci 
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využijeme učebnu informatiky. 
- Při práci v předmětech využíváme různý kancelářský software (textový editor, tabulkový procesor, 
program pro prezentaci) 
- Umožňujeme ovládat běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; 
- Soustavně poukazujeme na bezpečné zacházení s technologiemi 
- Klademe důraz na prevenci rizikového chování v kyberprostoru 
- Předcházíme situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat,

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni individuálně známkami nebo slovním hodnocením.
   

Hudební výchova 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Pěvecké návyky, hlasová hygienaHV-3-1-01 zpívá v jednohlase HV-1-1 dbá na správné pěvecké dýchání a držení těla při 

zpěvu Poslechové ukázky, zpěv v různé dynamice
Sjednocování hlasového rozsahuHV-3-1-01 zpívá v jednohlase HV-1-2 provádí dechová a hlasová cvičení
Poslechové ukázky, zpěv v různé dynamice
Zpěv, nácvik pěveckých dovednostíHV-3-1-01 zpívá v jednohlase HV-1-3 uplatňuje artikulaci, zřetelně vyslovuje texty 

písní Poslechové ukázky, zpěv v různé dynamice
Pěvecké dovednosti, uvolněný zpěvHV-3-1-01 zpívá v jednohlase HV-1-4 zazpívá vybrané písně
Poslechové ukázky, zpěv v různé dynamice
Rytmická cvičení a rytmizace textůHV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty HV-1-5 rytmizuje říkadla a jednoduché texty písní
Poslechové ukázky, zpěv v různé dynamice

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty HV-1-6 tvoří melodie k říkadlům a textům Melodizace říkadel, melodická cvičení
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Poslechové ukázky, zpěv v různé dynamice
Seznámení s dětskými nástroji, rytmické hryHV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 

doprovodné hře
HV-1-7 učí se používat dětské hudební nástroje k 
rytmickým doprovodům Poslechové ukázky, zpěv v různé dynamice

Grafické a pohybové ztvárnění písníHV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie

HV-1-8 vyjádří pohybem těla melodii stoupavou a 
klesavou Poslechové ukázky, zpěv v různé dynamice

Hudebně pohybové hry, pochodHV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie

HV-1-9 učí se držení těla a chůzi v dvoudobém taktu
Poslechové ukázky, zpěv v různé dynamice

Pohybové ztvárnění písní, pohybové improvizace 
podle hudby

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie

HV-1-10 reaguje pohybem těla na znějící hudbu různého 
charakteru

Poslechové ukázky, zpěv v různé dynamice
Rozlišování zvuků a tónů, poslechové ukázky, hryHV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 

výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby

HV-1-11 rozlišuje zvuk a tón, hlas mluvený a zpívaný
Poslechové ukázky, zpěv v různé dynamice

Hudební hry, poslechové ukázkyHV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby

HV-1-12 rozlišuje tóny krátké a dlouhé
Poslechové ukázky, zpěv v různé dynamice

HV-1-13 rozlišuje tóny tiché a hlasité Poslechové ukázky, zpěv v různé dynamice

Hudební hry, poslechové ukázkyHV-1-14 rozlišuje tóny vysoké a hluboké
Poslechové ukázky, zpěv v různé dynamice

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální

HV-1-15 pozná podle sluchu některé hudební nástroje Poslech vybraných skladeb

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální

HV-1-16 pojmenuje některé hudební nástroje Hudební nástroje

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Kreativní myšlení
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Hudební výchova 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
HV-3-1-01 zpívá v jednohlase HV-2-1 dbá na hlasovou hygienu při zpěvu písní Pěvecké dovednosti – dýchání, frázování, výslovnost
HV-3-1-01 zpívá v jednohlase HV-2-2 učí se nasadit a používat hlavový tón Pěvecké dovednosti – nasazení a tvoření hlavového 

tónu
HV-3-1-01 zpívá v jednohlase HV-2-3 zazpívá vybranou píseň Uvolněný zpěv

Opěrné písně I., III., V. stupeň
HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty HV-2-4 vytleská rytmus říkadel a jednoduchých písní Rytmizace textů, dodržení rytmu
HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty HV-2-5 vytvoří jednoduchou melodii k říkadlům Rytmicko-melodické hry s texty
HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty HV-2-6 rozliší melodickou otázku a odpověď Hudební hry – ozvěna, melodická otázka a odpověď
HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře

HV-2-7 doplní zpěv hrou na hudební nástroje Zpěv s doplněním rytmických motivů

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie

HV-2-8 pohybem vyjadřuje charakter znějící hudby Pohybové vyjádření charakteru skladby, pohybové 
improvizace

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie

HV-2-9 uplatňuje pohyb a hru na tělo podle rytmu písně Pohybový doprovod písně

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby

HV-2-10 rozliší melodii vzestupnou a sestupnou Melodie vzestupná a sestupná

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby

HV-2-11 rozliší dynamiku a tempo Hudební výrazové prostředky

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé HV-2-12 rozliší skladbu a píseň, melodii a doprovod Vokální a instrumentální hudba
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Hudební výchova 2. ročník

hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální
HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální

HV-2-13 se seznámí s druhy písní podle vzniku Píseň lidová a umělá

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální

HV-2-14 se seznámí s tvorbou hudebních skladatelů Poslech skladeb dle výběru

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální

HV-2-15 rozliší hudební nástroje Hudební nástroje

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Kreativní myšlení

   

Hudební výchova 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
HV-3-1-01 zpívá v jednohlase HV-3-1 uplatňuje správné dýchání a frázování textu, 

artikulaci, tvoření tónu
Upevňování pěveckých dovedností
Rozšiřování hlasového rozsahu

HV-3-1-01 zpívá v jednohlase HV-3-2 zazpívá vybranou píseň Uvolněný zpěv
Opěrné písně II. a IV. stupeň

HV-3-1-01 zpívá v jednohlase HV-3-3 zazpívá kánon Kánon, průprava k dvojhlasu
HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty HV-3-4 rytmizuje texty v dvoudobém a třídobém taktu Rytmizace textů, těžká doba
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HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty HV-3-5 vytvoří melodickou odpověď na melodickou 
otázku

Hudební hry, melodická otázka a odpověď

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře

HV-3-6 užívá dětské nástroje k rytmickému doprovodu 
písní

Rytmické doprovody k písním

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie

HV-3-7 uplatňuje pohyb a hru na tělo podle rytmu písně Pohybový doprovod písně

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie

HV-3-8 pohybově vyjádří třídobý takt Slavnostní hudba – menuet, polonéza

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby

HV-3-9 rozpozná skladby a písně v dvoudobém a 
třídobém taktu

Zpěv, střídání dvoudobého a třídobého taktu

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby

HV-3-10 vnímá změny v proudu znějící hudby Poslech skladeb různého charakteru

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální

HV-3-11 se seznámí s tvorbou hudebních skladatelů, 
rozliší vokální a instrumentální formy

Poslech skladeb dle výběru

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální

HV-3-12 rozlišuje nástroje podle druhů Hudební nástroje

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální

HV-3-13 pozná vokálně instrumentální formy Opera

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Kreativní myšlení

   

Hudební výchova 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
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Hudební výchova 4. ročník

• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence občanské
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence komunikativní
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
HV-5-1-01 zpívá v jednohlase či dvojhlase v durových i 
mollových tóninách a při zpěvu využívá získané 
pěvecké dovednosti

HV-4-1 užívá pravidla hlasové hygieny, dbá na dýchání, 
frázování, výslovnost, tvorbu tónu

Upevňování pěveckých dovedností
Rozšiřování hlasového rozsahu

HV-5-1-01 zpívá v jednohlase či dvojhlase v durových i 
mollových tóninách a při zpěvu využívá získané 
pěvecké dovednosti

HV-4-2 uplatňuje správné dýchání a frázování při vázání 
tónů

Vázání tónů

HV-5-1-01 zpívá v jednohlase či dvojhlase v durových i 
mollových tóninách a při zpěvu využívá získané 
pěvecké dovednosti

HV-4-3 zazpívá vybrané písně Uvolněný zpěv
Opěrné písně - VI. stupeň

HV-5-1-01 zpívá v jednohlase či dvojhlase v durových i 
mollových tóninách a při zpěvu využívá získané 
pěvecké dovednosti

HV-4-4 rozliší písně v durových i mollových tóninách Uvolněný zpěv durových a mollových písní

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not

HV-4-5 orientuje se v jednoduchém zápisu not Notová osnova, houslový klíč, zápis not do osnovy

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not

HV-4-6 rozlišuje hodnoty not a zapíše je Hodnoty not a pomlk

HV-5-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů 
skladeb a písní

HV-4-7 reprodukuje hudební motivy Ostinátní doprovod, melodický doprovod souzvukem 
dvou tónů

HV-5-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů 

HV-4-8 doprovodí písně pomocí rytmických nástrojů Zpěv s doprovodem na dětské nástroje
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Hudební výchova 4. ročník

skladeb a písní
HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně 
či skladby

HV-4-9 pozná opakující se téma ve zpívané písni nebo 
skladbě

Písňové formy
Variace

HV-5-1-05 vytváří jednoduché předehry, mezihry a 
dohry a provádí elementární hudební improvizace

HV-4-10 doprovodí písně pomocí rytmických nástrojů 
včetně předehry, mezihry a dohry

Předehra, mezihra, dohra
Rytmické hudební improvizace

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků

HV-4-11 rozliší dynamiku pomocí dynamických 
znamének a využívá je při zpěvu

Zpěv s dynamickými změnami

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků

HV-4-12 rozliší dvoudobý a třídobý takt v písních a 
skladbách

Taktování dvoudobého a třídobého taktu

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků

HV-4-13 rozliší hudební nástroje podle druhů Hudební nástroje, komorní hudba

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků

HV-4-14 se seznámí s charakterem tvorby hudebních 
skladatelů a užitými výrazovými prostředky

Tvorba hudebních skladatelů - B. Smetana, A. Dvořák

HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 
tanečních kroků, na základě individuálních schopností 
a dovedností vytváří pohybové improvizace

HV-4-15 uplatňuje základní taneční kroky při 
pohybových improvizacích

Pochod, polka, valčík

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Kreativní myšlení

   

Hudební výchova 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
HV-5-1-01 zpívá v jednohlase či dvojhlase v durových i HV-5-1 užívá pravidla hlasové hygieny, dbá na dýchání, Upevňování pěveckých dovedností
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Hudební výchova 5. ročník

mollových tóninách a při zpěvu využívá získané 
pěvecké dovednosti

frázování, výslovnost, tvorbu tónu Rozšiřování hlasového rozsahu

HV-5-1-01 zpívá v jednohlase či dvojhlase v durových i 
mollových tóninách a při zpěvu využívá získané 
pěvecké dovednosti

HV-5-2 zpívá vybrané písně Uvolněný zpěv durových a mollových písní
Opěrné písně – VIII. stupeň

HV-5-1-01 zpívá v jednohlase či dvojhlase v durových i 
mollových tóninách a při zpěvu využívá získané 
pěvecké dovednosti

HV-5-3 zpívá jednoduché dvojhlasé písně Lidový dvojhlas

HV-5-1-01 zpívá v jednohlase či dvojhlase v durových i 
mollových tóninách a při zpěvu využívá získané 
pěvecké dovednosti

HV-5-4 používá pojem stupnice, zpívá stupnici 
vzestupně i sestupně, čte jednoduchý notový záznam

Stupnice C dur, čtení not v notovém záznamu

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not

HV-5-5 zapíše noty do notové osnovy Zápis do notové osnovy - stupnice C dur

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not

HV-5-6 rozlišuje hodnoty not a pomlk a zapíše je Hodnoty not a pomlk
Taktování ve 4/4 taktu

HV-5-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů 
skladeb a písní

HV-5-6 rozlišuje a využívá pojmy metrum, rytmus, takt Rytmická cvičení – rytmus, metrum, takt
Jednoduché rytmické doprovody k písním

HV-5-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů 
skladeb a písní

HV-5-7 doprovodí písně pomocí rytmických a 
melodických nástrojů

Doprovody s využitím melodických nástrojů - souzvuk, 
akord
Rytmická a rytmicko-melodická cvičení

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně 
či skladby

HV-5-8 rozliší písňovou formu dvojdílnou a trojdílnou Písňové formy

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně 
či skladby

HV-5-9 pozná formu vybraných skladeb Hudební formy – rondo, mateník

HV-5-1-05 vytváří jednoduché předehry, mezihry a 
dohry a provádí elementární hudební improvizace

HV-5-10 doprovodí písně pomocí rytmických nástrojů 
včetně předehry, mezihry a dohry

Nácvik předehry, mezihry a dohry

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků

HV-5-11 Rozliší druhy hudby podle výrazových 
prostředků

Hudební nástroje, rozdělení hudebních nástrojů
Hudební styly a žánry – poslech písní a skladeb 
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Hudební výchova 5. ročník

různého charakteru
HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků

HV-5-12 rozliší hudbu k různým příležitostem Hudba lidová, slavnostní, taneční, jazzová, rocková.
Česká státní hymna

HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 
tanečních kroků, na základě individuálních schopností 
a dovedností vytváří pohybové improvizace

HV-5-13 využívá taneční kroky pro vyjádření charakteru 
hudby

Základní taneční kroky v dvoudobém a třídobém 
rytmu
Vytváří taneční improvizace

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Kreativní myšlení

   

Hudební výchova 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách

HV-6-1 rozlišuje vokální projevy, zvládá hudebně 
pohybové hry

Rozlišení vokálního projevu (duo, trio) notový zápis

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném 
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase

HV-6-2 pracuje s písněmi a poslechovými skladbami Hlasová hygiena, správné dýchání pěvecké dělení slov 
– frázování jednoduchý dvojhlas upevnění znalosti 
české státní hymny

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních 
hudebních schopností a dovedností různé motivy, 
témata i části skladeb, vytváří jednoduché doprovody, 
provádí jednoduché hudební improvizace

HV-6-3 obměňuje a tvoří jednoduché doprovody Orffovy hudební nástroje Vytleskání jednoduchého 
rytmu

HV-9-1-04 rozpozná některé z tanců různých stylových HV-6-3 rozpozná tance a zvolí vhodný typ hudebně Polka, valčík (rozeznat + kroky) Renesanční tance 
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Hudební výchova 6. ročník

období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k 
poslouchané hudbě

pohybových prvků k improvizaci Pohybové vyjádření kontrastů

HV-9-1-05 orientuje se v proudu znějící hudby, 
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky 
utvářenému celku

HV-6-4 na úrovni svého hudebního rozvoje se orientuje 
ve vybraných skladbách jednoduchých hudebních slohů

Hudební klip Poslech skladeb

HV-9-1-06 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období

HV-6-5 pozná hudbu vážnou od moderní Počátky hudby Nejstarší hudební slohy (pravěk, 
středověk, renesance)

HV-9-1-07 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění

HV-6-6 vyhledá souvislosti mezi hudbou a jinými druhy 
umění

Umělecké slohy, přesahy do ostatních sfér umění 
Hudba a tanec

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Vyjádření emocí tancem a pohybem a další způsoby neverbální komunikace (potlesk, jásot); hlasová hygiena, správná artikulace, zpevňování lidského hlasu

   

Hudební výchova 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách

HV-7-1 zvládá náročnější hudebně pohybové aktivity Změna tempa Rytmika

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném 
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase

HV-7-2 zpívá v durových i mollových tóninách Lidové písně Hlasová hygiena

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních HV-7-3 tvoří a obměňuje doprovody, hlasově Orffovy nástroje Hra na vlastním těle Reprodukce 
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Hudební výchova 7. ročník

hudebních schopností a dovedností různé motivy, 
témata i části skladeb, vytváří jednoduché doprovody, 
provádí jednoduché hudební improvizace

reprodukuje známou melodii melodie

HV-9-1-04 rozpozná některé z tanců různých stylových 
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k 
poslouchané hudbě

HV-7-4 rozpozná tance různých stylů, zvolí vhodný typ 
hudebně pohybových prvků k improvizaci

Improvizace Moderní tance

HV-9-1-05 orientuje se v proudu znějící hudby, 
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky 
utvářenému celku

HV-7-5 využívá notový zápis jako oporu pro svůj projev Orientace v notovém zápisu

HV-9-1-06 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období

HV-7-6 zná základní informace o baroku a klasicismu Baroko, klasicismus Hudební skladatelé

HV-9-1-07 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění

HV-7-7 zná hudební tělesa a jejich obsazení Nástroje symfonického orchestru

HV-9-1-07 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění

HV-7-8 zvládne popsat základní hudební formy Hudební formy (symfonie, sonáta, koncert)

   

Hudební výchova 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách

HV-8-1 pracuje s písněmi, rozšiřuje kapacitu plic Hlasová hygiena Dýchání

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném 

HV-8-2 zpívá v různých tóninách, včetně transpozic Lidové písně Country
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Hudební výchova 8. ročník

životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase
HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních 
hudebních schopností a dovedností různé motivy, 
témata i části skladeb, vytváří jednoduché doprovody, 
provádí jednoduché hudební improvizace

HV-8-3 hraje jednoduché skladby Orffovy nástroje, případně klasické hudební nástroje

HV-9-1-04 rozpozná některé z tanců různých stylových 
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k 
poslouchané hudbě

HV-8-4 zvládá pohybem ztvárnit daný styl hudby Taneční kroky vybraných tanců (např. jive, chacha, 
blues aj.

HV-9-1-05 orientuje se v proudu znějící hudby, 
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky 
utvářenému celku

HV-8-5 poslechem od sebe rozezná jednotlivé hudební 
nástroje

Nástroje symfonického orchestru Nástroje 
nezastoupené v symfonickém orchestr

HV-9-1-06 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období

HV-8-6 vyjmenuje některé autory období romantismu a 
rozezná známé skladby

Romantismus

HV-9-1-06 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období

HV-8-7 zná žánry hudby 20. století Počátek 20. století

HV-9-1-07 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění

HV-8-8 zvládne vyjmenovat a popsat hudebně-
dramatické útvary

Opereta Muzikál Opera Balet

   

Hudební výchova 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
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Hudební výchova 9. ročník

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách

HV-9-1 pracuje s písněmi Hlasová hygiena Dechová cvičení

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném 
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase

HV-9-2 zpívá náročnější písně a rozšiřuje si intonační 
rozsah

Kánony Náročnější písně Změny tempa Dynamika

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních 
hudebních schopností a dovedností různé motivy, 
témata i části skladeb, vytváří jednoduché doprovody, 
provádí jednoduché hudební improvizace

HV-9-3 hraje jednoduché skladby Melodické nástroje

HV-9-1-04 rozpozná některé z tanců různých stylových 
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k 
poslouchané hudbě

HV-9-4 zvládá základní taneční kroky vybraných tanců Moderní tance Tradiční tance

HV-9-1-05 orientuje se v proudu znějící hudby, 
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky 
utvářenému celku

HV-9-5 zvládne v hudbě vyhledat a reprodukovat hlavní 
melodickou linku

Poslech skladeb

HV-9-1-06 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období

HV-9-6 rozezná jednotlivé hudební slohy Hudba 20. století

HV-9-1-07 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění

HV-9-7 vyhledá souvislosti mezi hudbou a dějinnou 
epochou

Hudba jako součást dějin

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Hudba různých koutů světa (orientální, africká) a její vzájemné mísení, cizojazyčná soudobá hudba
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5.16 Výtvarná výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

1 1 1 2 2 2 2 1 1 13
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Výtvarná výchova
Oblast Umění a kultura
Charakteristika předmětu Předmět zahrnuje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Umění a kultura a přejímá část výstupů ze 

vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Obsahem a zaměřením výtvarná výchova významně napomáhá 
utváření kreativní stránky osobnosti žáků. Ti získávají praktické i teoretické poznatky o výtvarných 
technikách, seznamují se s některými uměleckými díly a jejich autory. V etapě základního vzdělávání je 
výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech - tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umožňují 
žákům rozvíjet vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost, fantazii, intuici a invenci. K jejich 
realizaci nabízí výtvarná výchova vizuálně obrazné prostředky nejen tradiční a ověřené, ale i nově vznikající 
v současném výtvarném umění a v obrazových médiích. Tvůrčími činnostmi založenými na experimentování 
je žák veden k odvaze a chuti uplatnit osobně jedinečné pocity a prožitky a zapojit se na své odpovídající 
úrovni do procesu tvorby a komunikace. Volíme takové formy a metody výuky, které žákům umožňují 
optimální zvládnutí učiva. Jedná se o aktivizující činnosti podporující samostatnost a tvořivost, realizují se 
pomocí problémového vyučování, skupinové i samostatné práce.  Dbáme, aby každý programový celek byl 
zhodnocen vyučujícím i samotnými žáky. Vedeme žáky k zamýšlení nad motivační a emocionální hodnotou 
jejich práce. Výchovně-vzdělávacích cílů se snažíme dosahovat i s ohledem na individuální osobnosti žáků a 
jejich aktuální zdravotní stav. Na výtvarnou výchovu navazují předměty oblasti Člověk a svět práce.

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Předmět se vyučuje na 1. stupni s dotací v 1. ročníku jedna hodina týdně, ve 2. a 3. ročníku dvě hodiny
týdně a ve 4. a5. ročníku jedna hodina týdně. Výuka probíhá na 1. stupni v kmenových učebnách, ale je
možno využít i odbornou učebnu, popřípadě v galerii (výstava, výtvarná dílna, beseda s výtvarníkem).
Nejčastěji používanými metodami a formami výuky je individuální činnost - vlastní tvorba, práce ve
dvojicích a skupinová výuka.
Předmět se vyučuje na 2.stupni s dotací v 6,7. ročníku dvě hodiny týdně v 8,9.ročníku jedna hodina
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Název předmětu Výtvarná výchova
týdně. Výuka probíhá v odborné učebně výtvarné výchovy, v modelově, v učebnách výpočetní techniky
nebo mimo budovu školy ( práce v plenéru, galerie). Formy a metody práce se užívají podle charakteru
učiva a cílů vzdělávání - skupinové vyučování, samostatná práce, kolektivní práce, krátkodobé projekty.

Integrace předmětů • Výtvarná výchova
Kompetence k učení:
- pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává a vyvozuje z nich závěry pro vyjádření svých
zážitků
-porovnává různé druhy vizuálního vyjadřování
-vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení je efektivně využívá v tvůrčích činnostech a
praktickém životě
Kompetence k řešení problémů:
-využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení
-hledá možnosti řešení výtvarných úkolů s využitím dostupných informací, prostředků a technik
-volí vhodné způsoby řešení, užívá při řešení empirické a tvořivé postupy
- sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů
-obhajuje vlastní řešení, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
Kompetence komunikativní:
-obhajuje své pojetí výtvarného úkolu
-zapojuje se do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
-výstižně a souvisle formuluje své myšlenky a názory v logickém sledu
naslouchá promluvám druhých lidí
Kompetence sociální a personální:
-spolupracuje ve skupině a podílí se na vytváření pravidel práce v týmu
-chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu
-na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
-vnímá svou roli a své místo v pracovní skupině a podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence občanské:
-respektuje přesvědčení druhých lidí
-aktivně se zapojuje do kulturního dění
-vnímá tvorbu vlastní i druhých lidí jako jedinečný výsledek duševního úsilí a práce
-chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví
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Název předmětu Výtvarná výchova
Kompetence pracovní:
-používá bezpečné a účinně materiály, nástroje a vybavení pracovny výtvarné výchovy i další, určené
k samostatné tvorbě ve vyučovacích hodinách
Kompetence digitální:
- Umožňujeme ovládat a využívat běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby.

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni individuálně známkami nebo slovním hodnocením.
   

Výtvarná výchova 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence komunikativní
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti; 
uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání 
linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a 
jejich kombinace

VV-1-1 dokáže výtvarně vyjádřit své zážitky, představy a 
zkušenosti

Experimentování s barvou, vnímání barevných 
kontrastů a rozdílů

Vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly 
(chuť, čich, sluch, hmat); ztvárnění nálady, představy, 
hudby, hmatových a chuťových vjemů

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti; 
uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání 
linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a 
jejich kombinace

VV-1-2 vyjadřuje své představy a zkušenosti plošně i 
prostorově

Typy vizuálně obrazných vyjádření, jejich výběr a 
uplatnění-hračky, předměty, pohádkové postavy, 
objekty
Vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly 
(chuť, čich, sluch, hmat); ztvárnění nálady, představy, 
hudby, hmatových a chuťových vjemů

VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je 
vyjadřuje

VV-1-3 vnímá prožitky všemi smysly a dokáže je slovně 
popsat; pro jejich vizuální ztvárnění volí vhodné 
prostředky

Osobní postoj v komunikaci - jeho vyjádření a 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Čtu, bádám, objevuji 

220

Výtvarná výchova 1. ročník

zdůvodňování dle svých schopností, porovnávání 
odlišných interpretací vizuálně obrazných vyjádření s 
vlastní interpretací

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

VV-1-4 zpracovává a vytváří své práce dle svých 
schopností a odlišné interpretace porovnává se svojí 
zkušeností

Typy vizuálně obrazných vyjádření, jejich výběr a 
uplatnění-hračky, předměty, pohádkové postavy, 
objekty

VV-1-5 seznamuje se i s odlišným zpracováním stejných 
zážitků 

Práce dle předlohy a představy, interpretace vizuálně 
obrazných vyjádření na základě svých zážitků, vjemů a 
zkušeností

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

VV-1-6 prezentuje své práce, které vybral, upravil nebo 
samostatně vytvořil

Osobní postoj v komunikaci - jeho vyjádření a 
zdůvodňování dle svých schopností, porovnávání 
odlišných interpretací vizuálně obrazných vyjádření s 
vlastní interpretací

VV-1-7 užívá v prostorovém i plošném uspořádání linie, 
tvary, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace 

Typy vizuálně obrazných vyjádření, jejich výběr a 
uplatnění-hračky, předměty, pohádkové postavy, 
objekty

VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, 
vjemů, zážitků a představ

VV-1-8 porovnává na základě odlišností ze svých zážitků, 
zkušeností, vjemů a představ prvky vizuálně obrazného 
vyjádření

Prvky vizuálně obrazného vyjádření-linie, tvary, barvy 
a objemy a jejich plošné uspořádání

   

Výtvarná výchova 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, 

VV-2-1 dokáže výtvarně vyjádřit své zážitky, představy a 
zkušenosti

Práce dle pozorování a představy (ilustrace textů); 
vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie a osobních 
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Výtvarná výchova 2. ročník

vjemů, zážitků a představ zkušeností různými vhodně zvolenými výtvarnými 
technikami

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti; 
uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání 
linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a 
jejich kombinace

VV-2-2 vnímá prožitky všemi smysly a dokáže je slovně 
popsat; pro jejich ztvárnění volí vhodné prostředky

Prvky vizuálně obrazného vyjádření-linie, tvary, barvy- 
světlá a tmavá plocha, barevný kontrast, světlostní 
odstíny barev

VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je 
vyjadřuje

VV-2-3 prezentuje své práce, které vybral, upravil nebo 
samostatně vytvořil

Práce dle pozorování a představy (ilustrace textů); 
vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie a osobních 
zkušeností různými vhodně zvolenými výtvarnými 
technikami
Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření 
komunikace se spolužáky, v rámci skupin, v nichž se 
žák pohybuje, vysvětlování výsledků tvorby podle 
vlastních schopností

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

VV-2-4 využívá pro své vyjádření různé výtvarné 
techniky a postupy

Práce dle pozorování a představy (ilustrace textů); 
vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie a osobních 
zkušeností různými vhodně zvolenými výtvarnými 
technikami
Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření 
komunikace se spolužáky, v rámci skupin, v nichž se 
žák pohybuje, vysvětlování výsledků tvorby podle 
vlastních schopností

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

VV-2-5 zpracovává a vytváří své práce dle svých 
schopností

Typy vizuálně obrazných vyjádření, rozmístění 
obrazových prvků, přístupy k vizuálně obrazným 
vyjádřením - vnímání vizuální, statické

VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je 
vyjadřuje

VV-2-6 odlišné interpretace porovnává a třídí na základě 
svých dosavadních zkušeností, zážitků a vjemů

Typy vizuálně obrazných vyjádření, rozmístění 
obrazových prvků, přístupy k vizuálně obrazným 
vyjádřením - vnímání vizuální, statické

VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je 
vyjadřuje

VV-2-7 pro své ztvárnění užívá prostorové a plošné 
uspořádání vizuálně obrazných prvků

Jednoduchý obytný prostor-umístění objektů v ploše, 
uspořádání objektů do celků na základě jejich 
výraznosti, velikosti a vzájemného postavení
Vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly, 
vizuálně obrazná vyjádření podnětů hmatových, 
sluchových, pohybových, čichových a chuťových
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Výtvarná výchova 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je 
vyjadřuje

VV-3-1 své představy a zkušenosti vyjadřuje prostorově i 
plošně

Prvky vizuálně obrazného vyjádření - linie, tvary, 
objemy, objekty, světlostní a barevné kvality 
(podobnost, kontrast, rytmus)
Řešení využití plochy papíru- plošné a prostorové 
uspořádání objektů do celků na základě jejich 
podobnosti, rozdílu, velikosti, vzájemného postavení

VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je 
vyjadřuje

VV-3-2 prožitky vnímá všemi smysly a dokáže je slovně 
popsat a realizovat plošně i prostorově

Vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly 
(hmat, sluch, pohyb, čich, chuť) a jejich výtvarné 
vyjádření vhodně zvolenými výtvarnými technikami a 
postupy
Ztvárnění všeho ze života, volba konkrétní práce 
přiměřeně k věku žáka a mentalitě třídy (lidé, příroda, 
budovy, technika, nálady, pocity, fantazie - dle 
předloh, také dle představ)

VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, 
vjemů, zážitků a představ

VV-3-3 odlišné interpretace stejných zážitků porovnává 
a třídí dle svých dosavadních zkušeností, vjemů a 
poznatků

Osobní postoj v komunikaci - jeho utváření a 
zdůvodňování, odlišné interpretace vizuálně 
obrazných vyjádření v rámci skupin, jejich porovnání s 
vlastní interpretací

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

VV-3-4 prezentuje své práce, které vybral, upravil nebo 
samostatně vytvořil

Osobní postoj v komunikaci - jeho utváření a 
zdůvodňování, odlišné interpretace vizuálně 
obrazných vyjádření v rámci skupin, jejich porovnání s 
vlastní interpretací

VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, VV-3-5 pro vizuálně obrazná vyjádření používá různé Vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly 
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Výtvarná výchova 3. ročník

objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, 
vjemů, zážitků a představ

výtvarné techniky (hmat, sluch, pohyb, čich, chuť) a jejich výtvarné 
vyjádření vhodně zvolenými výtvarnými technikami a 
postupy

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti; 
uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání 
linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a 
jejich kombinace

VV-3-6 výtvarně reaguje na různé podněty smyslového 
vnímání a zpracovává je vhodnými prostředky

Vytváření esteticky působivých objektů kombinací 
různých výtvarných technik - shlukování materiálů, 
koláž, frotáž, otisk, vyškrabávání,..

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

VV-3-7 zdůvodní své odlišné interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření při komunikaci se spolužáky

Osobní postoj v komunikaci - jeho utváření a 
zdůvodňování, odlišné interpretace vizuálně 
obrazných vyjádření v rámci skupin, jejich porovnání s 
vlastní interpretací

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

VV-3-8 rozlišuje typy vizuálně obrazných vyjádření Typy vizuálně obrazných vyjádření - animovaný film, 
komiks.

   

Výtvarná výchova 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VV-5-1-02 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se 
vědomě zaměřuje na projevení vlastních zkušeností

VV-4-1 své zážitky, prožitky, představy, fantazie a 
zkušenosti
vyjadřuje plošně, prostorově i objemově; využívá 
vhodných výtvarných technik a postupů

Plošná a prostorová tvorba(modelování), vytvoření 
objektů samostatně zvolenými prostředky; uspořádání 
objektů do celků na základě podobnosti, rozdílnosti, 
velikosti a vzájemné polohy i ve vztahu k vlastnímu 
tělu

VV-5-1-03 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně 
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového 

VV-4-2 výtvarně zpracovává sociální vztahy a uplatňuje 
je v komunikaci se svým okolím

Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření- jeho 
proměny v závislosti na obsahu vlastních výtvarných 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Čtu, bádám, objevuji 

224

Výtvarná výchova 4. ročník

vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v 
plošné, objemové i prostorové tvorbě

vyjádření i děl výtvarného umění.

VV-5-1-04 osobitost svého vnímání uplatňuje v 
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně 
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i 
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a 
kombinuje prostředky a postupy

VV-4-3 využívá i své zkušenosti získané pohybem, 
hmatem, sluchem k vyjádření zážitků a zkušeností ve 
vztahu ke zrakovému vnímání; pro jejich zapojení nalézá 
a uplatňuje plošné i prostorové obrazné prostředky

Vztahy zrakového vnímáni k v nímání ostatními 
smysly; smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření 
umělecká výtvarná tvorba, fotografie, tiskoviny, film, 
televize, reklama.

VV-5-1-05 porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace

VV-4-4 ve své tvorbě uplatňuje nejen vlastní zkušenosti, 
ale zapojuje i fantazii, představy a symboliku

Prostředky a postupy současného výtvarného umění- 
vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a 
osobních zkušeností (manipulace s objekty, pohyb těla 
a jeho umístění v prostoru, akční malba a kresba)

VV-5-1-02 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se 
vědomě zaměřuje na projevení vlastních zkušeností

VV-4-5 výtvarně vyjadřuje svůj pohled na různá díla 
(film,
fotografie, výstavy, video, reklama)

Vztahy zrakového vnímáni k v nímání ostatními 
smysly; smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření 
umělecká výtvarná tvorba, fotografie, tiskoviny, film, 
televize, reklama.

VV-5-1-06 nalézá a do komunikace zapojuje obsah 
vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně 
vytvořil, vybral či upravil

VV-4-6 nalézá a do komunikace v sociálních vztazích 
zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která 
samostatně vytvořil, vybral či upravil, zpracovává a 
vytváří pomocí různých výtvarných technik

Osobní postoj v komunikaci - jeho utváření a 
zdůvodňování, odlišné interpretace vizuálně 
obrazných vyjádření (vlastních i přejatých) v rámci 
skupin, jejich porovnání s vlastní interpretací

VV-5-1-05 porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace

VV-4-7 objevuje a kombinuje další možnosti výtvarného 
vyjádření v akci a pohybu i s využitím vlastního těla

Prostředky a postupy současného výtvarného umění- 
vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a 
osobních zkušeností (manipulace s objekty, pohyb těla 
a jeho umístění v prostoru, akční malba a kresba)

VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech užívá prvky 
vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na základě 
vztahů

VV-4-8 pojmenovává a porovnává prvky vizuálně 
obrazného vyjádření na základě světlostních rozdílů, 
barevných kontrastů, proporčních poměrů

Prvky vizuálně obrazného vyjádření-linie, tvary, 
objemy a objekty v plošném a prostorové zobrazení, 
jejich kombinace a proměny v ploše a prostoru.

   

Výtvarná výchova 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
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• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech užívá prvky 
vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na základě 
vztahů

VV-5-1 vyjadřuje své zážitky, prožitky, představy, 
fantazie a zkušenosti
vyjadřuje v plošné, prostorové i objemové tvorbě a volí 
vhodné výtvarné techniky a postupy

Prvky vizuálně obrazného vyjádření-linie, tvary, 
objemy, objekty, světlostní a barevné kvality; jejich 
vztahy a uspořádání

VV-5-1-06 nalézá a do komunikace zapojuje obsah 
vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně 
vytvořil, vybral či upravil

VV-5-2 výtvarně zpracovává sociální vztahy a uplatňuje 
je v komunikaci se svým okolím

Komunikace se spolužáky- vysvětlování výsledků 
tvorby dle vlastních schopností a zaměření

VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech užívá prvky 
vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na základě 
vztahů

VV-5-3 využívá své zkušenosti získané pohybem, 
hmatem, sluchem k vyjádření zážitků a zkušeností ve 
vztahu ke zrakovému vnímání, pro jejich zapojení nalézá 
a uplatňuje plošné i prostorové obrazné prostředky

Typy vizuálně obrazného vyjádření - jejich rozlišení, 
výběr a uplatnění; jejich vnímání- vizuální, statické a 
dynamické (hračky, předměty, objekty, ilustrace textů, 
animovaný film, komiks, elektronický obraz)

VV-5-1-03 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně 
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového 
vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v 
plošné, objemové i prostorové tvorbě

VV-5-4 ve své tvorbě uplatňuje nejen vlastní zkušenosti, 
ale zapojuje i fantazii, představy a symboliku

Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie 
a osobních zkušeností- pohyb těla a jeho umístění v 
prostoru, akční tvar malby a kresby, manipulace s 
objekty

VV-5-1-06 nalézá a do komunikace zapojuje obsah 
vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně 
vytvořil, vybral či upravil

VV-5-5 nalézá a do komunikace v sociálních vztazích 
zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která 
samostatně vytvořil, vybral či upravil

Komunikace se spolužáky- vysvětlování výsledků 
tvorby dle vlastních schopností a zaměření

VV-5-1-05 porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace

VV-5-6 výtvarně vyjadřuje svůj pohled na různá díla 
(film, fotografie, výstavy, video, reklama)

Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání 
ostatními smysly- umělecká výtvarná
tvorba, fotografie, film, tiskoviny, elektronická média

VV-5-1-05 porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace

VV-5-7 objevuje a kombinuje další možnosti výtvarného 
vyjádření v akci a pohybu i s využitím vlastního těla

Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie 
a osobních zkušeností- pohyb těla a jeho umístění v 
prostoru, akční tvar malby a kresby, manipulace s 
objekty

VV-5-1-05 porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 

VV-5-8 porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 

Osobní postoj v komunikaci- jeho utváření; 
zdůvodňování odlišné intepretace vizuálně obrazného 
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inspirace inspirace vyjádření; porovnávání s vlastní intepretací
   

Výtvarná výchova 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
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; variuje různé prvky a jejich vztahy pro 
získání osobitých výsledků

VV-6-1 vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu 
vizuálně obrazných elementů zkušeností z vlastního 
vnímání, z představ a poznání

Kresba – kresebné studie, linie, tvar, objem jejich 
rozvržení v obrazové ploše, v objemu, v prostoru jejich 
vztahy, podrobnost, kontrast, rytmus
Geometrické tvary – jednoduché plošné kompozice, 
spirály, elipsy, řazení, rytmus, prolínání, množení, 
vyvažování, přímka, křivka

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; variuje různé prvky a jejich vztahy pro 
získání osobitých výsledků

VV-6-2 uplatňuje osobitý přístup k realitě Kresba – kresebné studie, linie, tvar, objem jejich 
rozvržení v obrazové ploše, v objemu, v prostoru jejich 
vztahy, podrobnost, kontrast, rytmus
Geometrické tvary – jednoduché plošné kompozice, 
spirály, elipsy, řazení, rytmus, prolínání, množení, 
vyvažování, přímka, křivka

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; variuje různé prvky a jejich vztahy pro 
získání osobitých výsledků

VV-6-3 variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro 
získání osobitých výsledků

Kresba – kresebné studie, linie, tvar, objem jejich 
rozvržení v obrazové ploše, v objemu, v prostoru jejich 
vztahy, podrobnost, kontrast, rytmus
Geometrické tvary – jednoduché plošné kompozice, 
spirály, elipsy, řazení, rytmus, prolínání, množení, 
vyvažování, přímka, křivka

VV-9-1-02 zaznamenává vizuální zkušenost, i 
zkušenosti získané ostatními smysly, zaznamenává 

VV-6-4 užívá obrazového vyjádření k zachycení 
zkušeností získaných pohybem, hmatem, sluchem

Plastická tvorba – rozvíjení smyslové citlivosti zrakové 
vnímání s vjemy ostatních smyslů, vrstvení papíru, 
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podněty z představ a fantazie sádra, hlína, drát apod.
VV-9-1-03 zachycuje jevy a procesy v proměnách a 
vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v 
současném výtvarném umění a digitálních médiích – 
počítačová grafika, fotografie, video, animace

VV-6-5 seznamuje se s některými netradičními 
výtvarnými postupy

Netradiční materiály – užití různorodých materiálů a 
výtvarných postupů, kombinované techniky, 
představy, prožitky, zkušenosti při vlastní tvorbě

VV-9-1-03 zachycuje jevy a procesy v proměnách a 
vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v 
současném výtvarném umění a digitálních médiích – 
počítačová grafika, fotografie, video, animace

VV-6-6 užívá některé z metod současného výtvarného 
umění – počítačová grafika, fotografie, video

Média – práce s www stránkami, využití počítačových 
programů

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření

VV-6-7 užívá správně techniku malby, textury, míchá a 
vrství barvy

Teorie barev – Goethův barevný kruh, teplé a studené 
barvy, barvy příbuzné

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření

VV-6-8 vnímá krásy přírody ve vztahu k životnímu 
prostředí

Teorie barev – Goethův barevný kruh, teplé a studené 
barvy, barvy příbuzné

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku

VV-6-9 vytváří společné kompozice v prostoru – 
instalace, přetváří své představy do objemových 
rozměrů

Společná kolektivní práce – plastická prostorová 
tvorba

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků

VV-6-10 využívá perspektivu ve svém vlastním 
výtvarném vyjádření současnosti i minulosti

Perspektiva – nauka o perspektivě, umístění postav na 
ploše, lidská figura, velikost objektů, tvarová stylizace, 
historické památky

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků
VV-9-1-07 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření

VV-6-11 stylizuje osobitě vizuální skutečnost, uplatňuje 
kompozici, vhodně rozvrhne hlavní motivy na ploše

Perspektiva – nauka o perspektivě, umístění postav na 
ploše, lidská figura, velikost objektů, tvarová stylizace, 
historické památky

VV-9-1-07 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření

VV-6-12 vysvětluje a obhajuje výsledky své práce i práce 
druhých, respektuje záměr autora

Návštěva galerie, literatura zabývající se výtvarným 
uměním
Ilustrace k textu, volná malba, plastika

VV-9-1-07 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření

VV-6-13 vyjadřuje se výtvarně k tradicím, zvykům a 
svátkům

Tradice – tematické práce, Vánoce, Velikonoce, 
dekorativní předměty, výzdoba interiéru, výstava
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Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Rozvíjení tvořivosti, nalézání, objevování.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Realizační tým

   

Výtvarná výchova 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů
• Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
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; variuje různé prvky a jejich vztahy pro 
získání osobitých výsledků

VV-7-1 vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu 
vizuálně obrazových elementů, zkušeností z vlastního 
vnímání, z představ a poznání

Kresebné etudy – objem, linie, tvar, šrafování, analýza 
celistvě vnímaného tvaru, koláže

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; variuje různé prvky a jejich vztahy pro 
získání osobitých výsledků

VV-7-2 uplatňuje osobitý přístup k realitě Kresebné etudy – objem, linie, tvar, šrafování, analýza 
celistvě vnímaného tvaru, koláže

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; variuje různé prvky a jejich vztahy pro 
získání osobitých výsledků

VV-7-3 uvědomuje si možnost kompozičních přístupů a 
postupů

Kompozice – experimentální řazení, seskupování, 
zmenšování - zvětšování, vrstvení tvarů, horizontála-
vertikála, kolmost, střed, symetrie, asymetrie, 
dominanta
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VV-9-1-02 zaznamenává vizuální zkušenost, i 
zkušenosti získané ostatními smysly, zaznamenává 
podněty z představ a fantazie

VV-7-4 užívá vizuálně obrazových vyjádření k zachycení 
zkušeností získaných pohybem, hmatem a sluchem
uplatňuje představivost, fantazii a výtvarné myšlení ve 
vlastním výtvarném projektu

Rozvíjení smyslové citlivosti – přenášení prostoru na 
plochu, záznam autentických smyslových zážitků, 
emocí, myšlenek

VV-9-1-02 zaznamenává vizuální zkušenost, i 
zkušenosti získané ostatními smysly, zaznamenává 
podněty z představ a fantazie

VV-7-5 projevuje aktivní estetický vztah k životnímu 
prostředí

Volná tvorba – barevné vyjádření, odstín, sytost, tón, 
harmonie, kontrast

VV-9-1-02 zaznamenává vizuální zkušenost, i 
zkušenosti získané ostatními smysly, zaznamenává 
podněty z představ a fantazie

VV-7-6 užívá správně techniku malby, texturu, míchá a 
vrství barvy, využívá možnosti barev a jejich kombinaci

Volná tvorba – barevné vyjádření, odstín, sytost, tón, 
harmonie, kontrast

VV-9-1-03 zachycuje jevy a procesy v proměnách a 
vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v 
současném výtvarném umění a digitálních médiích – 
počítačová grafika, fotografie, video, animace

VV-7-7 využívá dekorativních postupů, rozvíjí své 
estetické cítění, používá k tvorbě některé metody 
současného výtvarného umění, počítačová grafika, 
fotografie, video, animace

Písmo – styly a druhy, užitá grafika, využívání poznatků 
při vlastní tvorbě, barevná kompozice, tvarová 
kompozice

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření

VV-7-8 vybírá a kombinuje výtvarné prostředky k 
vyjádření své originality

Kresba a malba, využívá vlastních prožitků a kreativity, 
interakce s realitou, tematické zobrazování

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku

VV-7-9 citlivě vnímá okolní skutečnost uměleckou i 
mimouměleckou, osvojuje si základy dobrého vkusu a 
uplatňuje je v praktickém životě,

vnímá vliv obytného prostředí na člověka

Design – odívání, vkus, význam tvarů a barev v bytě

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků

VV-7-10 interpretuje umělecká vyjádření současnosti i 
minulosti, využívá svých znalostí z historie, vychází ze 
svých zkušeností a prožitků

Práce s uměleckým dílem – využití galerie, 
počítačového programu, experimenty s reprodukcemi 
výtvarných děl, hledání detailu, dokreslování, 
dotváření malbou, skládání a deformování, roláž

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků

VV-7-11 si uvědomuje na konkrétních příkladech 
rozmanitost zdrojů interpretace

Práce s uměleckým dílem – využití galerie, 
počítačového programu, experimenty s reprodukcemi 
výtvarných děl, hledání detailu, dokreslování, 
dotváření malbou, skládání a deformování, roláž

VV-9-1-07 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření

VV-7-12 utváří a zdůrazňuje osobní postoj v komunikaci, 
porovnává vznik odlišných interpretací vizuálně 
obrazových vyjádření a obhajuje výsledky tvorby s 
respektováním záměru autora

Architektura – kresba uhlem, vlastní tvorba, 
samostatně vytvořená i přejatá díla
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VV-9-1-07 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření

VV-7-13 nalézá vhodný způsob prezentace výtvarných 
děl

Výstava v budově školy, účast na výtvarných soutěžích

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Rozvíjení tvořivosti, nalézání, objevování.
 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Realizační tým

   

Výtvarná výchova 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
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; variuje různé prvky a jejich vztahy pro 
získání osobitých výsledků

VV-8-1 vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu 
vizuálně obrazových elementů, zkušeností z vlastního 
vnímání, z představ a poznání, uplatňuje osobitý přístup 
k realitě

Kresebné etudy – práce s linií jako s výtvarným 
prostředkem, různé typy, zobrazení (podhledy, 
rovnoběžné promítání), lineární perspektiva

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; variuje různé prvky a jejich vztahy pro 
získání osobitých výsledků

VV-8-2 využívá perspektivních postupů Kresebné etudy – práce s linií jako s výtvarným 
prostředkem, různé typy, zobrazení (podhledy, 
rovnoběžné promítání), lineární perspektiva

VV-9-1-02 zaznamenává vizuální zkušenost, i VV-8-3 užívá vizuálně obrazových vyjádření k Kompoziční principy – dominanta, vertikála, 
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Výtvarná výchova 8. ročník

zkušenosti získané ostatními smysly, zaznamenává 
podněty z představ a fantazie

zaznamenání vizuálních zkušeností horizontála, diagonála, zlatý řez, kontrast, harmonie, 
praktické ověřování a postupné využívání 
kompozičních principů v experimentálních činnostech 
a vlastní tvorbě

VV-9-1-03 zachycuje jevy a procesy v proměnách a 
vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v 
současném výtvarném umění a digitálních médiích – 
počítačová grafika, fotografie, video, animace

VV-8-4 uplatňuje při své tvorbě některé metody 
současného výtvarného umění, počítačová grafika, 
fotografie, video, animace

Práce s internetem, vyhledávání www.stránek, 
orientace, počítačová grafika

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření

VV-8-5 využívá znalostí o základních, druhotných a 
doplňkových barvách k osobitému výtvarnému 
vyjádření

Správná technika malby – barva doplňkové, lomené, 
příbuzné, akvarel, suchý pastel, zvládnutí větší plochy, 
krajinářské školy 19. století

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku

VV-8-6 zobrazení vlastních fantazií a představ, 
kombinování výtvarných prostředků při jejich vyjádření, 
kombinace výtvarných prostředků a experiment, 
orientace na grafické techniky

Práce s netradičními materiály, linoryt, tisk z koláže

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku

VV-8-7 uplatňuje své dovednosti a vědomosti při 
návrzích designu

Design, odívání, móda, barevné řešení bytu, karoserie 
auta, užité předměty

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků

VV-8-8 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti, vychází při tom ze 
svých znalostí a zkušeností

Práce s uměleckým dílem, renesance, baroko, 
klasicismus, vyhledávání /porovnávání různých 
způsobů uměleckého vyjadřování konkrétních 
výtvarných děl

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků

VV-8-9 porovnává a zařazuje do historických souvislostí 
základní stavební prvky architektury

Základní stavební prvky, renesance, baroko –římsa, 
portál, sloup, mozaika

VV-9-1-07 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření

VV-8-10 podílí se na prezentaci výtvarných děl Výstava ve škole, výtvarné soutěže

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Rozvíjení tvořivosti, nalézání, objevování.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Čtu, bádám, objevuji 

232

Výtvarná výchova 8. ročník

Realizační tým
   

Výtvarná výchova 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální
• Kompetence sociální a personální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
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; variuje různé prvky a jejich vztahy pro 
získání osobitých výsledků

VV-9-1 vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu 
vizuálně obrazových elementů, zkušeností z vlastního 
vnímání, z představ a poznání, uplatňuje osobitý přístup 
k realitě

Techniky kresby, tužka, pero, uhel, rudka, zátiší s 
drapérií, kresba hlavy
Uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, 
prostoru a časovému průběhu

VV-9-1-02 zaznamenává vizuální zkušenost, i 
zkušenosti získané ostatními smysly, zaznamenává 
podněty z představ a fantazie

VV-9-2 užívá obrazová vyjádření k zachycení zkušeností 
získaných pohybem, hmatem a sluchem

Kombinované techniky – plastika, koláž, převádění 
pocitů těla na obrazové znaky s hledáním vzájemných 
souvislostí, vztahy zrakového, vnímání s ostatními 
smysly

VV-9-1-03 zachycuje jevy a procesy v proměnách a 
vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v 
současném výtvarném umění a digitálních médiích – 
počítačová grafika, fotografie, video, animace

VV-9-3 využívá k tvorbě některé metody současného 
výtvarného umění, počítačová grafika, fotografie, video, 
animace

Animovaný film – spolupráce, komunikace

VV-9-1-03 zachycuje jevy a procesy v proměnách a 
vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v 
současném výtvarném umění a digitálních médiích – 
počítačová grafika, fotografie, video, animace

VV-9-4 pracuje s reklamou a propagačními prostředky Propagační materiály – obaly, plakáty, doplňkové 
reklamy, pozvánky

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření

VV-9-4 snaží se využít znalostí o základních, druhotných 
a doplňkových barvách k osobitému výtvarnému 
vyjádření

Symbolika barev, působení barev, vztah mezi barvami, 
kontrast – barevný, světelný, míšení barev
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Výtvarná výchova 9. ročník

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku

VV-9-5 podílí se na úpravě školního prostředí Výtvarné řešení jednotlivých prostor školy, instalace 
objektů, výtvarných prací, květin

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku

VV-9-6 uplatňuje své dovednosti a vědomosti při 
návrzích designu předmětu

Barevné řešení pokoje, výzdoba, návrhy sportovního 
oblečení a doplňků

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku

VV-9-7 snaží se o zachycení pomíjivého okamžiku, 
orientuje se v grafických technikách

Skicování v plenéru, tužka, akvarel, krajinomalba, 
frotáž, tisk z výšky, tisk z koláže

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků

VV-9-8 rozlišuje umělecké projevy současnosti a 
minulosti, orientuje se v oblasti moderního umění

Práce s uměleckým dílem, umění 1.pol.20.století, 
2.pol.20.století (kubismus, surrealismus, 
impresionismus), seznámení s hlavními současnými 
trendy (multimedia)

VV-9-1-07 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření

VV-9-9 užívá vizuálně obrazná vyjádření k zachycení jevů 
v proměnách, vývoji a vztazích

Společná práce, spojení výtvarné tvorby, tematické 
výstavy, výtvarné soutěže

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Rozvíjení tvořivosti, nalézání, objevování.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Realizační tým

    

5.17 Tělesná výchova 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

2 2 2 2 2 3 3 2 2 20
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný
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Název předmětu Tělesná výchova
Oblast Člověk a zdraví
Charakteristika předmětu Tělesná výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a směřuje k poznání vlastních pohybových 

možností a zájmů a k poznávání účinků určitých pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a 
sociální pohodu. Je hlavním zdrojem poznatků, organizačních návyků, pohybových činností a dalších 
námětů pro zdravotně zaměřené, rekreační a sportovní využití pohybu v režimu školy i mimo školu. 
Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové. V 
tělesné výchově žáci nacházejí prostor k osvojování nových pohybových dovedností, k ovládnutí (využívání) 
různého sportovního náčiní (nářadí), k seznámení s návody pro pohybovou prevenci, korekci 
jednostranného zatížení nebo zdravotního oslabení i pro rozvoj zdravotně orientované tělesné zdatnosti a 
výkonnosti. Učí se využívat pohybové činnosti v různém prostředí a s různými účinky, zvykají si na různé 
sociální role, které vyžadují spolupráci a odpovědnost za zdraví své i spolužáků. Významné je propojování 
pohybových činností s dalšími oblastmi vzdělávání, jako jsou výchova ke zdraví, hudební výchova, estetika, 
ekologie, etická a právní výchova, dopravní výchova atd. V hodinách Tělesné výchovy 1. stupně je 
realizována i část Zdravotní tělesné výchovy. V hodinách tělesné výchovy je kladen důraz nejen na 
individuální výkony, ale především na prožitek z kolektivních sportovních her. Tělesná výchova umožňuje 
žákům poznávat vlastní pohybové možnosti (předpoklady) i zdravotní a pohybová omezení, rozumět jim, 
respektovat je u sebe i jiných a aktivně je využívat a cíleně ovlivňovat. Takto chápaný vztah k pohybovým 
aktivitám lze rozvíjet jen v atmosféře důvěry, spolupráce a radostného prožitku z pohybového výkonu, 
který vychází z aktuální pohybové úrovně jednotlivců, z konkrétních splnitelných cílů, ze změny každého 
žáka a z hodnocení vzhledem k těmto změnám. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Vzdělávací obsah předmětu má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří prolínajících se 
oblastí: činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností, činnosti podporující pohybové učení, činnosti 
ovlivňující zdraví
Klade důraz na rozvíjení pohybového nadání, jeho rozpoznání a hodnocení. Odhalování zdravotních 
oslabení, jejich korekce v běžných i specifických formách pohybového učení. Předpokladem pro osvojování 
pohybových dovedností je především žákův prožitek z pohybu a komunikace při hře a dobře zvládnutá 
dovednost.
V tělesné výchově je velmi důležité motivační hodnocení žáků, které vychází ze somatypu žáka a je 
postaveno na posuzování osobních výkonů každého jednotlivce a jejich zlepšování – bez paušálního 
porovnávání žáků podle výkonových norem (tabulky, grafy aj.), které neberou v úvahu růstové a genetické 
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Název předmětu Tělesná výchova
předpoklady a aktuální zdravotní stav žáků.
Vyučovací předmět tělesná výchova se vyučuje v 1. až 9. ročníku s hodinovými dotacemi pro jednotlivé 
ročníky odpovídajícími učebnímu plánu.
Výuka je organizována z pravidla ve školní budově – tělocvičně školy, s ohledem na počasí pak na školním 
hřišti (atletika, míčové hry, sportovní hry), v terénu (běh v terénu, běh na lyžích, hry na sněhu, turistika….), 
školní sauně (saunování),Plavecký výcvik probíhá v plaveckém bazénu Litvínov.

Integrace předmětů • Tělesná výchova
Kompetence k učení:
- zná vhodné způsoby a metody osvojování pohybových dovedností (dodržování metodických řad nácviku, 
sestavy, hra)
- samostatně pozoruje, experimentuje a kriticky posuzuje výsledky osvojovaných pohybových dovedností 
- posoudí vlastní pokrok, určí nedostatky a zhodnotí výsledky svého učení (turnaje, závody) 
Kompetence k řešení problémů:
- analyzuje příčiny problémů a neúspěchů ve sportovních disciplínách a hrách a naplánuje způsoby jejich 
řešení (teoretický rozbor, taktická příprava) 
- využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení problémů (soutěživé hry) 
- obhajuje svá rozhodnutí a uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí vůči svým spolužákům
Kompetence komunikativní:
- formuluje a vyjadřuje své myšlenky v kolektivních hrách, naslouchá druhým a vhodně na ně reaguje (hry, 
závody, turnaje) 
- rozvíjí komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných pro kvalitní spolupráci se spolužáky, 
učiteli a trenéry (kolektivní hry) 
- vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny a nejbližším okolí
Kompetence sociální a personální:
- je schopen objektivně hodnotit vlastní práci v kolektivu, spolupracovat při programech podpory zdraví a 
na projektech (soutěže)
- se bezpečně sebeovládá a řídí své jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty 
- respektuje názory a zkušenosti druhých lidí a čerpá z nich poučení (diskuse, rozbory her, utkání) 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence občanské:
- zná svoje práva a povinnosti ve škole i mimo školu 
- chápe povinnost postavit se proti fyzickému a psychickému násilí 
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Název předmětu Tělesná výchova
- zná plány krizových opatření, rozhoduje se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících 
život a zdraví člověka, poskytne základní první pomoc 
- chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, rozhoduje se v zájmu podpory a 
ochrany zdraví 
Kompetence pracovní:
- bezpečně a účinně používá tělocvičné nářadí a náčiní, dodržuje vymezená pravidla pro provoz v 
tělocvičnách a na sportovištích a plnit povinnosti vyplývající z pokynů pro sportovní akce mimo školu 

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni individuálně klasifikací nebo slovním hodnocením.
   

Tělesná výchova 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence k učení
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní
• Kompetence občanské

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

TV-1-1 učí se správnému držení těla při různých 
činnostech i při provádění cviků, správnému dýchání

Správné držení těla, dýchání, průpravná a 
kompenzační cvičení
Tělovýchovné chvilky v průběhu vyučování

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení
ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v 
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá 
správné základní cvičební polohy

TV-1-2 učí se správnému držení těla při různých 
činnostech a při provádění cviků

Správné držení těl, dýchání, průpravná, kompenzační a 
relaxační cvičení

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 

TV-1-3 zvládá v souladu s individuálními předpoklady
jednoduché
pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné 

Pohybové hry s různým zaměřením.
Základy sportovních her (manipulace s míčem, 
základní způsoby házení a chytání míče – přihrávky, 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Čtu, bádám, objevuji 

237

Tělesná výchova 1. ročník

usiluje o jejich zlepšení ve skupině

seznamuje se s gymnastickým nářadím a náčiní, učí se 
základům gymnastiky

dodržuje hygienu plavání, adaptuje se na vodní 
prostředí, provádí základní plavecké dovednosti

obouruč, jednoruč, přihrávky nohou, průpravné hry
Soutěživé a bojové, kontaktní hry (honičky, opičí
dráhy, štafetové soutěže).
Rychlý běh, motivovaný vytrvalý běh, skok daleký, hod 
míčkem.
Akrobacie-průpravná cvičení, kotoul vpřed, nácvik 
odrazu z trampolíny, výskok do vzporu dřepmo, 
hrazda svis, ručkování ve svisu, kladina
Kondiční cvičení s hudbou nebo rytmickým
doprovodem.
Vyjádření melodie a rytmu pohybem.
Cvičení s lavičkami, se švihadlem – přeskoky, cvičení 
na žebřinách, úpoly – přetahování, přetlačování
Plavecký výcvik.
Splývání.
Dýchání do vody.
Pády a skoky do vody z nízkých poloh i s použitím 
plaveckých pomůcek.
Plavání různě dlouhých úseků (dle možnosti žáka).

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

TV-1-4 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích
učí se zásadám bezpečnosti a hygieny pobytu v přírodě, 
snaží se zvládat přesun

Pohybové hry s různým zaměřením, soutěživé hry, 
základy sportovních her.
Zjednodušená pravidla osvojených pohybových 
činností (zásady jednání a chování v duchu fair-play).
Pobyt na školním hřišti.

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy

TV-1-5 uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při 
pohybových činnostech a soutěžích

používá vhodné sportovní oblečení i obuv, umí se 
převléknout do cvičebního úboru a umýt se, učí se 
pitnému režimu
dodržuje základy bezpečnosti při lyžování, bruslení, 
sáňkování, bobování a hře

učí se připravit organismus na pohybovou aktivitu 

Základní pojmy spojené s vycházkou na hřiště.
Hygiena pohybovaných činností a cvičebního 
prostředí.
Vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity, pitný 
režim.
Příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, 
napínací a protahovací cvičení.
Organizace a bezpečnost cvičebního prostoru.
Bezpečnost v šatnách a umývárnách, bezpečná 
příprava a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek.
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(rozehřátí, rozcvička), zklidnění organismu po zátěži 
(strečink, relaxace)

osvojí si základy hygieny a bezpečnosti při plaveckém 
výcviku a řídí se jimi

Hygienické zásady – před i po plaveckém výcviku.
Zásady bezpečnosti v areálu bazénu.

Zásady pohybu v zimní krajině, bezpečnost, správné 
oblečení, obutí výstroj

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci

TV-1-6 reaguje na základní pojmy a povely k osvojované 
činnosti a její organizaci

Základní tělocvičné názvosloví i osvojování činností, 
smluvené pokyny.
Plavecký výcvik
Průpravná cvičení pro seznámení s vodou, orientaci ve 
vodě a pod vodou

TV-5-1-11 adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje 
hygienu plavání, zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady základní plavecké dovednosti

TV-1-7 osvojí si zásady hygieny a bezpečnosti při 
plaveckém
výcviku a řídí se jimi

Hygienické zásady – před i po plaveckém výcviku
zásady bezpečnosti v areálu bazénu

TV-5-1-12 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady vybranou plaveckou techniku, prvky 
sebezáchrany a bezpečnosti

TV-1-8 uvědomuje si, jak nebezpečné je přeceňování 
vlastních sil a plavání v neznámé vodě

Nebezpečí plavání ve volné vodě, přivolání pomoci k 
tonoucímu, základní zásady záchrany tonoucího. 
Seznámení s plaveckými styly.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Psychohygiena při TV

   

Tělesná výchova 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou TV-2-1 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou Tělovýchovné chvilky v průběhu vyučování.
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činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti činnost se zdravím

učí se správnému držení těla při různých činnostech i při 
provádění cviků, správné dýchání

Správné držení těla, dýchání, průpravná, kompenzační 
a relaxační cvičení.

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

TV-2-2 učí se, jednoduchým pohybovým činnostem, 
seznamuje se s gymnastickým nářadím a náčiním, učí se 
základům gymnastiky rozvíjí předpoklady pro průpravné 
úpoly

dodržuje hygienu plavání, adaptuje se na vodní 
prostředí, provádí základní plavecké dovednosti

Pohybové hry s různým zaměřením.
Základy sportovních her (manipulace s míčem, 
základní způsoby házení a chytání míče – přihrávky, 
obouruč, jednoruč, přihrávky nohou, průpravné hry.
Soutěživé a bojové, kontaktní hry (honičky, opičí
dráhy, štafetové soutěže).
Rychlý běh, motivovaný vytrvalý běh, skok daleký, hod 
míčkem.
Průpravná cvičení, akrobacie (kotoul vpřed, kotoul 
vzad, stoj na lopatkách), cvičení s náčiním a na nářadí 
odpovídající velikosti a hmotnosti (trampolína, hrazda, 
kladina), cvičení s lavičkami, se švihadlem – přeskoky, 
cvičení na žebřinách, nácvik šplhu na tyči.
Přetahování, přetlačování.
Kondiční cvičení s hudbou nebo rytmickým
doprovodem.
Vyjádření melodie a rytmu pohybem.
Plavecký výcvik.
Splývání.
Dýchání do vody.
Pády a skoky do vody z nízkých poloh i s použitím 
plaveckých pomůcek.
Plavání různě dlouhých úseků (dle možnosti žáka).

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v 
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá 
správné základní cvičební polohy

TV-2-3 učí se správnému držení těla při různých 
činnostech i při provádění cviku

Správné držení těla, dýchání, průpravná, kompenzační 
a relaxační cvičení.

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

TV-2-4 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích jedná v duchu fair-
play

Pohybové hry s různým zaměřením, soutěživé hry, 
základy sportovních her.
Zjednodušená pravidla osvojovaných pohybových 
činností (zásady jednání a chování v duchu fair-play).
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TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy

TV-2-5 uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při 
pohybových činnostech a soutěžích

používá vhodné sportovní oblečení i obuv, umí se 
převléknout se do cvičebního úboru a umýt se, učí se 
pitnému režimu
učí se připravit organismus na pohybovou aktivitu 
(rozehřátí, rozcvička), zklidnění organismu po zátěži 
(strečink, relaxace)
učí se zásadám bezpečnosti a hygieny pobytu venku, 
snaží se zvládat přesun do terénu

osvojí si základy hygieny a bezpečnosti při plaveckém 
výcviku a řídí se jimi

dodržuje základy bezpečnosti při lyžování, bruslení, 
sáňkování, bobování a hře

Základní pojmy spojené s vycházkou na hřiště, školní 
zahrada.
Hygiena pohybovaných činností a cvičebního 
prostředí.
Vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity, pitný 
režim.
Příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, 
napínací a protahovací cvičení.
Organizace a bezpečnost cvičebního prostoru.
Bezpečnost v šatnách a umývárnách, bezpečná 
příprava a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek.

Plavecký výcvik
Hygienické zásady – před i po plaveckém výcviku.
Zásady bezpečnosti v areálu bazénu.

Zásady pohybu v zimní krajině, bezpečnost, správné 
oblečení, obutí výstroj.

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci

TV-2-6 orientuje se v základních tělovýchovných 
pojmech a reaguje na ně
orientuje se ve zjednodušených pravidel her a dokáže se 
jimi řídit

Základní tělocvičné názvosloví osvojování činností, 
smluvené pokyny, signály.
Organizace při TV, pravidla her, závodů a soutěží.

Plavecký výcvik
Průpravní cvičení pro seznámení s vodou, orientace ve 
vodě a pod vodou.

TV-5-1-11 adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje 
hygienu plavání, zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady základní plavecké dovednosti

TV-2-7 osvojí si zásady hygieny a bezpečnost při 
plaveckém výcviku a řídí se jimi.

Hygienické zásady - před i po plaveckém výcviku, 
zásady bezpečnosti v areálu bazénu.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Psychohygiena při TV
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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

TV-3-1 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím

uvědomuje si, že pohyb je vhodný ke zdraví

učí se správnému držení těla při různých činnostech i při 
provádění cviků, správnému dýchání

dodržuje hygienu při TV

Význam pohybu pro zdraví.
Tělovýchovné chvilky v průběhu vyučování.
Správné držení těla, dýchání, průpravná, kompenzační 
a relaxační cvičení.
Hygiena cvičebního prostředí, cvičebního úboru a 
obuvi, pitný režim.

Pohybová cvičení s různým zaměřením.ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení 
související s vlastním oslabením

TV-3-2 učí se správnému držení těla při různých 
činnostech i při provádění cviků Správné držení těla, dýchání, průpravná, kompenzační 

a relaxační cvičení.
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

TV-3-3 zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti 
prováděné ve skupině, usiluje o jejich zlepšení

zvládá spojení startu na signál v běhu, učí se zvládat 
základní techniku odrazu z odrazové nohy, upevňuje 
základní techniku skoku do dálky z krátkého rozběhu, 
snaží se zvládnout základní techniku hodu míčkem z 
místa i chůze

seznamuje se s gymnastickým nářadím a náčiním, učí se 
základům gymnastiky zdokonaluje průpravné úpoly

Pohybové hry s různým zaměřením.
Základy sportovních her (manipulace s míčem, 
základní způsoby házení a chytání míče – přihrávky, 
obouruč, jednoruč, přihrávky nohou, průpravné hry.
Soutěživé a bojové, kontaktní hry (honičky, opičí
dráhy, štafetové soutěže).
Rychlý běh, motivovaný vytrvalý běh, skok daleký, hod 
míčkem.
Průpravná cvičení, akrobacie (kotoul vpřed, kotoul 
vzad, stoj na lopatkách), cvičení s náčiním a na nářadí 
odpovídající velikosti a hmotnosti (trampolína, hrazda, 
kladina), cvičení s lavičkami, se švihadlem – přeskoky, 
cvičení na žebřinách, nácvik šplhu na tyči.
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Přetahování, přetlačování.
Kondiční cvičení s hudbou nebo rytmickým
doprovodem.
Vyjádření melodie a rytmu pohybem.

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

TV-3-4 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích jedná v duchu fair-
play

Pohybové hry s různým zaměřením, soutěživé hry, 
základy sportovních her.

Zjednodušená pravidla osvojovaných pohybových 
činností (zásady jednání a chování fair-play).

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy

TV-3-5 uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při 
pohybových činnostech a soutěžích

používá vhodné sportovní oblečení i obuv, umí se 
převléknout se do cvičebního úboru a umýt se, učí se 
pitnému režimu
učí se připravit organismus na pohybovou aktivitu 
(rozehřátí, rozcvička), zklidnění organismu po zátěži 
(strečink, relaxace)
učí se zásadám bezpečnosti a hygieny pobytu venku, 
snaží se zvládat přesun do terénu

osvojí si základy hygieny a bezpečnosti při plaveckém 
výcviku a řídí se jimi

dodržuje základy bezpečnosti při lyžování, bruslení, 
sáňkování, bobování a hře

Základní pojmy spojené s vycházkou na hřiště, školní 
zahrada.
Hygiena pohybovaných činností a cvičebního 
prostředí.
Vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity, pitný 
režim.
Příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, 
napínací a protahovací cvičení.
Organizace a bezpečnost cvičebního prostoru.
Bezpečnost v šatnách a umývárnách, bezpečná 
příprava a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek.

Plavecký výcvik
Hygienické zásady – před i po plaveckém výcviku.
Zásady bezpečnosti v areálu bazénu.

Zásady pohybu v zimní krajině, bezpečnost, správné 
oblečení, obutí výstroj.

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci

TV-3-6 orientuje se v základních tělovýchovných 
pojmech a reaguje na ně
orientuje se ve zjednodušených pravidel her a dokáže se 
jimi řídit

Základní tělocvičné názvosloví osvojování činností, 
smluvené pokyny, signály.
Organizace při TV, pravidla her, závodů a soutěží.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
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Psychohygiena při TV
   

Tělesná výchova 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence občanské
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného 
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené 
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po 
zlepšení úrovně své zdatnosti

TV-4-1 uvědomuje si potřebu pravidelného pohybového 
režimu
provádí cvičení zaměřená na rozvoj kondice, snaží se o 
zlepšení úrovně své zdatnosti

Význam pohybu pro zdraví.

Rozvoj pohybových schopností a dovedností (rychlosti, 
vytrvalosti, síly), kondiční cvičení s lavičkami.

TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní 
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží 
nebo vlastním svalovým oslabením

TV-4-2 zařazuje do pohybového režimu korektivní 
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží 
nebo vlastním svalovým aparátem

Správné držení těla, správné zvedání zátěže.

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří 
varianty osvojených pohybových her

TV-4-3 zařazuje do pohybového režimu korektivní 
cvičení
provádí podle svých možností osvojené pohybové 
dovednosti
podle svých předpokladů zlepšuje úroveň výkonů v 
běžecké rychlosti a vytrvalosti a odrazové schopnosti
provádí základní techniku rychlého a vytrvalostního 
běhu na dráze i v terénu
techniku skoku do dálky z individuálního rozběhu
techniku hodu míčkem s rozběhem

umí kotoul vpřed, vzad, stoj na rukou s dopomocí, 
roznožku a skrčku přes nářadí odpovídající výšky

Tělovýchovné chvilky v průběhu vyučování, pohybové 
a sportovní hry.
Průpravná, kompenzační, relaxační cvičení jejich 
praktické využití, správné držení těla, správné zvedání 
zátěže.
Běh – technika, rychlost, vytrvalost.
Skok – technika skoku, odrazové schopnosti.
Hod míčkem z místa a rozběhu.
Pohybové hry s různým zaměřením.
Základy gymnastiky – průpravná cvičení pro rozvoj 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů).
Akrobacie – kotoul vpřed, vzad ve vazbách, stoj na 
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seznamuje se s pravidly sportovních her a řídí se jimi
rukou s dopomocí, jednoduché sestavy
Přeskok – roznožka přes švédskou bednu, kozu z 
můstku či trampolíny.
Kladina – chůze bez dopomoci.
Rytmické formy cvičení (kondiční cvičení s hudbou 
nebo rytmickým doprovodem, jednoduché tance, 
valčíkový, polkový krok).
Kondiční cvičení s lavičkami, přeskoky přes švihadlo. 
Šplh na tyči a na laně, cvičení na žebřinách.
Základy sportovních her.
Herní činnosti jednotlivce – přihrávky míčem jednoruč 
i obouruč, driblink, střelba na koš, přihrávky nohou, 
vedení míče, střelba na branku.
Práce s jiným herním náčiním (např. florbalová 
hokejka).
Jednotlivé hry se zjednodušenými pravidly (např. 
vybíjená, basketbal, fotbal, házená, florbal).
Běh na lyžích – pobyt v přírodě.

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka

TV-4-4 dodržuje pravidla hygieny a bezpečného chování
umí vhodně reagovat v případě úrazu spolužáka
jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka 
a reaguje na pokyn k vlastnímu provedení pohybové 
činnosti

Technika provádění jednotlivých cviků a kontrola 
cvičení (učitel, spolužáci, vlastní pocity).

TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla 
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti 
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při 
pohybových činnostech opačné pohlaví

TV-4-5 uplatňuje zásady fair-play: dodržuje pravidla her 
a soutěží

Zásady sportovního chování a jednání.

TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní 
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení

TV-4-6 užívá při pohybové činnosti základní osvojované 
tělocvičné názvosloví, cvičí podle jednoduchého 
nákresu, popisu cvičení

Cvičení podle jednoduchého popisu cvičení či ukázky

TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a 
soutěže na úrovni třídy

TV-4-7 učí se organizovat jednoduché pohybové činnosti 
a soutěže na úrovni třídy

Pohybové a sportovní hry, soutěže.

TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná 
je s předchozími výsledky

TV-4-8 pomáhá s měřením sportovních výkonů, 
porovnává je s předchozími výsledky

Měření a posuzování a zapisování sportovních výkonů
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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-4-9 dovede získat informace o pohybových aktivitách 
a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště i o akcích 
evropského nebo světového významu

Zdroje informací o pohybových činnostech (plakáty, 
výsledkové listiny, místní tisk a jiné sdělovací 
prostředky).

ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového 
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s 
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování

TV-4-10 zná a uplatňuje správný pohybový režim a 
pravidelně zařazuje cvičení do svého režimu
zná preventivní opatření proti oslabení, ví, jak odstranit 
cvičením únavu při výuce (za pomoci učitele)

Správný režim cvičení, cviky zaměřené proti oslabení.

ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních 
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v 
zrcadle, podle pokynů učitele

TV-4-11 využívá základní techniky zdravotního cvičení
cvičení provádí synchronně s předcvičujícím učitelem či 
podle videozáznamu cvičení

Význam soustředění při cvičení zdravotních cviků.
Nácvik základních pohybových sestav podle 
předcvičitele.

ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti 
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením

TV-4-12 zná kontraindikace cvičení ke zdravotnímu 
oslabení
uvědomuje si nevhodné činnosti, které ohrožují jeho 
zdraví

Nevhodné cvičební prvky a činnosti.
Vnímání pocitů při cvičení.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Psychohygiena při TV

   

Tělesná výchova 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů
• Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného 
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené 
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po 
zlepšení úrovně své zdatnosti

TV-5-1 uvědomuje si potřebu pravidelného pohybového 
režimu
provádí cvičení zaměřená na rozvoj kondice, snaží se o 
zlepšení úrovně své zdatnosti

Cvičení zaměřená na rozvoj kondice a zlepšení úrovně 
své zdatnosti
Tělovýchovné chvilky v průběhu vyučování
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TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní 
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží 
nebo vlastním svalovým oslabením

TV-5-2 zařazuje do pohybového režimu korektivní 
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží 
nebo vlastním svalovým aparátem

Správné držení těla, průpravná, kompenzační a 
relaxační cvičení

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří 
varianty osvojených pohybových her

TV-5-3 provádí podle svých možností osvojované 
pohybové dovednosti
podle svých předpokladů zlepšuje úroveň výkonů v 
běžecké rychlosti a vytrvalosti a odrazové schopnosti, 
provádí základní techniku rychlého a vytrvalostního 
běhu na dráze i v terénu, techniku skoku do dálky z 
individuálního rozběhu, techniku hodu míčkem z 
rozběhu
umí kotoul vpřed, vzad, stoj na rukou s dopomocí, 
roznožku a skrčku přes nářadí odpovídající výšky
seznamuje se s pravidly sportovních her a řídí se jimi

Pohybové hry s různým zaměřením, netradiční 
pohybové hry a aktivity (frisbee), pohybová tvořivost.
Základy atletiky (atletická abeceda, atletické disciplíny 
– běh rychlý i vytrvalý, nízký i polovysoký start, skok 
do dálky nebo do výšky, hod míčkem z místa i rozběhu
Základy gymnastiky (průpravná cvičení pro rozvoj 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohyb
Akrobacie – kotoul vpřed, vzad, ve vazbách, stoj na 
rukou – s dopomocí, jednoduché sestavy
Přeskok - roznožka přes švédskou bednu, kozu z 
můstku
Kladina (lavička) - chůze bez dopomoci
Rytmické formy cvičení (kondiční cvičení s hudbou 
nebo rytmickým doprovodem, jednoduché tance, 
valčíkový, polkový krok)
Kondiční cvičení s lavičkami, přeskoky přes švihadlo, 
šplh na tyči a na laně, cvičení na žebřinách
Základy sportovních her
Herní činnosti jednotlivce – přihrávky míčem jednoruč 
i obouruč, driblink, střelba na koš, přihrávky nohou, 
vedení míče, střelba na branku
Práce s jiným herním náčiním (např. florbalová 
hokejka
Jednotlivé hry se zjednodušenými pravidly (např. 
vybíjená, basketbal, fotbal, házená, florbal)
Bruslení
Pobyt v přírodě

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka

TV-5-4 dodržuje pravidla hygieny a bezpečného chování
umí vhodně reagovat v případě úrazu spolužáka

Hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí, 
vhodné oblečení a obutí, osobní hygiena, pitný režim
Bezpečnost při pohybových činnostech (organizace a 
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bezpečnost cvičebního prostoru, bezpečná příprava a 
ukládání nářadí i náčiní, vhodné chování).

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti

TV-5-5 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti 
spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení 
pohybové činnosti
reaguje na pokyny, soustředí se na správné a přesné 
provedení pohybu

Technika provádění jednotlivých cviků a kontrola 
cviční (učitel, spolužáci, vlastní pocity
Základní pojmy spojené s jednotlivými druhy cvičení, 
základními polohami a pohyby

TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla 
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti 
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při 
pohybových činnostech opačné pohlaví

TV-5-6 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a 
soutěží

Zásady sportovního chování a jednání

TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní 
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení

TV-5-7 užívá při pohybové činnosti základní osvojované 
tělocvičné názvosloví; cvičí podle jednoduchého 
nákresu, popisu cvičení

Základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, 
povely, symboly

TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a 
soutěže na úrovni třídy

TV-5-8 učí se organizovat jednoduché pohybové činnosti 
a soutěže na úrovni třídy

Pohybové a sportovní hry, soutěže

TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná 
je s předchozími výsledky

TV-5-9 pomáhá s měřením sportovních výkonů a 
porovnává je s předchozími výsledky

Měření a posuzování a zapisování sportovních výkonů

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-5-10 dovede získat informace o pohybových 
aktivitách a sportovních akcích pořádaných ve škole či v 
místě bydliště i o akcích evropského nebo světového 
významu

Zdroje informací o pohybových činnostech (plakáty, 
výsledkové listiny, místní tisk a jiné sdělovací 
prostředky)

TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní 
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží 
nebo vlastním svalovým oslabením
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového 
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s 
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti 
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením

TV-5-11 zařazuje do pohybového režimu korektivní 
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží 
nebo vlastním svalovým oslabením

Zdravotně zaměřené činnosti - správné držení těla, 
správné zvedání zátěže, průpravná, kompenzační, 
relaxační a jiná cvičení a jejich praktické využití, 
upozornit na nevhodné cviky

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
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Smysl pro fair play.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Psychohygiena při TV

   

Tělesná výchova 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

Význam pohybu pro zdraví – rekreační a výkonnostní 
sport, sport dívek a chlapců

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví 
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění 
ovzduší

Zásady jednání a chování v různém prostředí a při 
různých činnostech

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora

TV-6-1 chápe význam pohybu pro zdraví a vývoj 
organismu, zvládá použít některé pohybové činnosti v 
denním režimu

Komunikace v TV – tělocvičné názvosloví
činností, smluvené povely, signály, gesta, značky, 
základy grafického zápisu pohybu, vzájemná 
komunikace a spolupráce při osvojovaných 
pohybových činnostech

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví 
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění 
ovzduší

Význam pohybu pro zdraví – rekreační a výkonnostní 
sport, sport dívek a chlapců

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 

TV-6-2 objasní a uvědomuje si škodlivost drog a 
ostatních návykových a podpůrných látek a jejich 
neslučitelnost se sportovní etikou a zdravím

Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, 
závodů, soutěží
Zásady jednání a chování v různém prostředí a při 
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přizpůsobí jim svou činnost různých činnostech
TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví 
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění 
ovzduší

Význam pohybu pro zdraví – rekreační a výkonnostní 
sport, sport dívek a chlapců

Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, 
závodů, soutěží
Zásady jednání a chování v různém prostředí a při 
různých činnostech

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost

TV-6-3 uvědomuje si nebezpečí vzniku úrazu při 
sportovních činnostech

Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech – v 
nestandardním prostředí, první pomoc při TV a sportu
v různém prostředí a klimatických podmínkách, 
improvizované ošetření poranění a odsun raněného

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

TV-6-4 zvolí správnou úroveň zatížení pro zvolenou 
pohybovou aktivitu

Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, 
závodů, soutěží

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, 
závodů, soutěží

Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech – v 
nestandardním prostředí, první pomoc při TV a sportu 
v různém prostředí a klimatických podmínkách,

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost

TV-6-5 respektuje vnitřní řád tělocvičny a bezpečnostní 
předpisy pro činnost v tělesné výchově

Improvizované ošetření poranění a odsun raněného
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

Pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční 
pohybové hry a aktivity

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

TV-6-6 zvládá několik her, pokouší se je organizovat a 
samostatně řídi

Komunikace v TV – tělocvičné názvosloví osvojovaných 
činností, smluvené povely, signály, gesta, značky, 
základy grafického zápisu pohybu, vzájemná 
komunikace a spolupráce při osvojovaných 
pohybových činnostech

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého TV-6-7 provádí šplh na tyči ve shodě s individuálními Komunikace v TV – tělocvičné názvosloví osvojovaných 
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pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

činností, smluvené povely, signály, gesta, značky, 
základy grafického zápisu pohybu, vzájemná 
komunikace a spolupráce při osvojovaných 
pohybových činnostech

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

schopnostmi žáka

Gymnastika – akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním a 
na nářadí

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

Komunikace v TV – tělocvičné názvosloví osvojovaných 
činností, smluvené povely, signály, gesta, značky, 
základy grafického zápisu pohybu, vzájemná 
komunikace a spolupráce při osvojovaných 
pohybových činnostech

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

TV-6-8 provádí kotoul vpřed, vzad, plavmo a roznožku 
ve shodě s individuálními schopnostmi žáka

Gymnastika – akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním a 
na nářadí

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

Komunikace v TV – tělocvičné názvosloví osvojovaných 
činností, smluvené povely, signály, gesta, značky, 
základy grafického zápisu pohybu, vzájemná 
komunikace a spolupráce při osvojovaných 
pohybových činnostech

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

TV-6-9 provádí přeskoky přes kozu – roznožka, skrčka ve 
shodě s individuálními schopnostmi žáka

Gymnastika – akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním a 
na nářadí

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly

TV-6-10 zvládá základní postoje, úchopy a vyproštění se 
z držení

Úpoly – základy sebeobrany

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

TV-6-11 dodržuje zásady techniky skoku do výšky a 
dálky

Atletika – rychlý běh, vytrvalý běh na dráze a v terénu, 
skok do dálky, do výšky, hod míčkem nebo granátem, 
vrh koulí
Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, 
závodů, soutěží

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové TV-6-12 dodržuje zásady techniky hodu míčkem nebo Atletika – rychlý běh, vytrvalý běh na dráze a v terénu, 
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činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

granátem skok do dálky, do výšky, hod míčkem nebo granátem, 
vrh koulí
Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, 
závodů, soutěží

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

TV-6-13 provádí herní činnosti jednotlivce a základní 
herní kombinace

Sportovní hry – kopaná, basketbal, přehazovaná, 
florbal

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Psychohygiena při TV

   

Tělesná výchova 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

Význam pohybu pro zdraví – rekreační a výkonnostní 
sport, sport dívek a chlapců

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví 
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění 
ovzduší

Zásady jednání a chování v různém prostředí a při 
různých činnostech

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost

TV-7-1 chápe význam pohybu pro zdraví a vývoj 
organismu, zvládá použít některé pohybové činnosti v 
denním režimu

Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností 
– měření, evidence, vyhodnocování
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TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora
TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví 
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění 
ovzduší

Význam pohybu pro zdraví – rekreační a výkonnostní 
sport, sport dívek a chlapců

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, 
ochranu přírody při sportu

TV-7-2 objasní a uvědomuje si škodlivost drog a 
ostatních návykových a podpůrných látek a jejich 
neslučitelnost se sportovní etikou a zdravím

Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, 
závodů, soutěží
Zásady jednání a chování v různém prostředí a při 
různých činnostech

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví 
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění 
ovzduší

Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech – v 
nestandardním prostředí, první pomoc při TV a sportu
v různém prostředí a klimatických podmínkách, 
improvizované ošetření poranění a odsun raněného

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost

TV-7-3 uvědomuje si nebezpečí vzniku úrazu při 
sportovních činnostech

Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, 
závodů, soutěží
Zásady jednání a chování v různém prostředí a při
různých činnostech

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

TV-7-4 uvědomuje si nutnost zařazování kondičních 
programů pro rozvoj zdravotně orientované zdatnosti

Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, 
závodů, soutěží
Zásady jednání a chování v různém prostředí a při
různých činnostech

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost

TV-7-5 respektuje vnitřní řád tělocvičny a bezpečnostní 
předpisy pro činnost v tělesné výchově

Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech – v 
nestandardním prostředí, první pomoc při TV a sportu 
v různém prostředí a klimatických podmínkách, 
improvizované ošetření poranění a odsun raněného

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, 
závodů, soutěží
Zásady jednání a chování v různém prostředí a při
různých činnostech

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 

TV-7-6 vytváří různé variace her a soutěží

Pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční 
pohybové hry a aktivity
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tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

Pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční 
pohybové hry a aktivity

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

TV-7-7 zvládá několik her, pokouší se je organizovat

Komunikace v TV – tělocvičné názvosloví osvojovaných 
činností, smluvené povely, signály, gesta, značky, 
základy grafického zápisu pohybu, vzájemná 
komunikace a spolupráce při osvojovaných 
pohybových činnostech

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

Komunikace v TV – tělocvičné názvosloví osvojovaných 
činností, smluvené povely, signály, gesta, značky, 
základy grafického zápisu pohybu, vzájemná 
komunikace a spolupráce při osvojovaných 
pohybových činnostech

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

TV-7-8 provádí šplh na tyči ve shodě s individuálními 
schopnostmi žáka

Gymnastika – akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním a 
na nářadí

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

Komunikace v TV – tělocvičné názvosloví osvojovaných 
činností, smluvené povely, signály, gesta, značky, 
základy grafického zápisu pohybu, vzájemná 
komunikace a spolupráce při osvojovaných 
pohybových činnostech

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

TV-7-9 provádí kotoul vpřed, vzad, plavmo a roznožku 
ve shodě s individuálními schopnostmi žáka

Gymnastika – akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním a 
na nářadí

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

TV-7-10 provádí přeskoky přes kozu – roznožka, skrčka 
ve shodě s individuálními schopnostmi žáka

Komunikace v TV – tělocvičné názvosloví osvojovaných 
činností, smluvené povely, signály, gesta, značky, 
základy grafického zápisu pohybu, vzájemná 
komunikace a spolupráce při osvojovaných 
pohybových činnostech

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 

TV-7-11 zvládá základní postoje, úchopy a vyproštění se 
z držení

Úpoly – základy sebeobrany
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zatěžovanými svaly
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

TV-7-12 dodržuje zásady techniky skoku do výšky a 
dálky

Atletika – rychlý běh, vytrvalý běh na dráze a v terénu, 
skok do dálky, do výšky, hod míčkem nebo granátem
Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, 
závodů, soutěží

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

TV-7-13 dodržuje zásady techniky hodu míčkem nebo 
granátem

Atletika – rychlý běh, vytrvalý běh na dráze a v terénu, 
skok do dálky, do výšky, hod míčkem nebo granátem, 
vrh koulí
Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, 
závodů, soutěží

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

TV-7-14 provádí herní činnosti jednotlivce a základní 
herní kombinace

Sportovní hry – kopaná, basketbal, přehazovaná, 
florbal

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Psychohygiena při TV

   

Tělesná výchova 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly

TV-8-1 dovede se samostatně připravit na pohybovou 
činnost, chápe význam přípravy organismu před 
cvičením

Význam pohybu pro zdraví – rekreační a výkonnostní 
sport, sport dívek a chlapců
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TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

Zásady jednání a chování v různém prostředí a při 
různých činnostech

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly

Zdravotně orientovaná zdatnost – rozvoj ZOZ, kondiční 
programy, manipulace se zatížením

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí

TV-8-2 zvolí správnou úroveň zatížení pro zvolenou 
pohybovou aktivitu

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

Význam pohybu pro zdraví – rekreační a výkonnostní 
sport, sport dívek a chlapců

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly

Zásady jednání a chování v různém prostředí a při 
různých činnostech

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého 
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení

Organizace prostoru a pohybových činností – v 
nestandardních podmínkách; sportovní výstroj a 
výzbroj – výběr, ošetřování

ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení

TV-8-3 uvědomuje si dopad jednostranného zatížení a 
přetížení ve výkonnostním sportu

Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností 
– měření, evidence, vyhodnocování

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

Zdravotně orientovaná zdatnost – rozvoj ZOZ, kondiční 
programy, manipulace se zatížením

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly

Komunikace v TV – tělocvičné názvosloví osvojovaných 
činností, smluvené povely, signály, gesta, značky, 
základy grafického zápisu pohybu, vzájemná 
komunikace a spolupráce při osvojovaných 
pohybových činnostech

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu

TV-8-4 rozvíjí silové schopnosti a cvičení na nářadí ve 
shodě s vlastními možnostmi

Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, 
závodů, soutěží

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost

TV-8-5 respektuje vnitřní řád tělocvičny a bezpečnostní 
předpisy pro činnost v tělesné výchově

Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech – v 
nestandardním prostředí, první pomoc při TV a sportu 
v různém prostředí a klimatických podmínkách, 
improvizované ošetření poranění a odsun raněného
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TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

Organizace prostoru a pohybových činností – v 
nestandardních podmínkách; sportovní výstroj a 
výzbroj – výběr, ošetřování
Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, 
závodů, soutěží

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost

TV-8-6 objasní důvody dodržování osobní hygieny Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech – v 
nestandardním prostředí, první pomoc při TV a sportu 
v různém prostředí a klimatických podmínkách, 
improvizované ošetření poranění a odsun raněného

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

Komunikace v TV – tělocvičné názvosloví osvojovaných 
činností, smluvené povely, signály, gesta, značky, 
základy grafického zápisu pohybu, vzájemná 
komunikace a spolupráce při osvojovaných 
pohybových činnostech

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

TV-8-7 zvládá několik her a dovede je organizovat a 
pokouší se je samostatně řídit

Pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční 
pohybové hry a aktivity

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

Komunikace v TV – tělocvičné názvosloví osvojovaných 
činností, smluvené povely, signály, gesta, značky, 
základy grafického zápisu pohybu, vzájemná 
komunikace a spolupráce při osvojovaných 
pohybových činnostech

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

Gymnastika – akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním a 
na nářadí

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

TV-8-8 provádí šplh na tyči a laně ve shodě s 
individuálními schopnostmi žáka

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

Komunikace v TV – tělocvičné názvosloví osvojovaných 
činností, smluvené povely, signály, gesta, značky, 
základy grafického zápisu pohybu, vzájemná 
komunikace a spolupráce při osvojovaných 
pohybových činnostech

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 

TV-8-9 provádí cvičení na hrazdě – náskok, kotoul, 
výmyk a podmet podle individuálních možností žáka

Gymnastika – akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním a 
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činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly

na nářadí

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu

Historie a současnost sportu – významné soutěže a 
sportovci, olympismus – olympijská charta

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

Komunikace v TV – tělocvičné názvosloví osvojovaných 
činností, smluvené povely, signály, gesta, značky, 
základy grafického zápisu pohybu, vzájemná 
komunikace a spolupráce při osvojovaných 
pohybových činnostech

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly

TV-8-10 provádí přeskoky přes kozu – roznožka, skrčka 
ve shodě s individuálními schopnostmi žáka

Gymnastika – akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním a 
na nářadí

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

TV-8-11 dodržuje zásady techniky skoku do výšky a 
dálky

Atletika – rychlý běh, vytrvalý běh na dráze a v terénu, 
skok do dálky, do výšky, hod míčkem nebo granátem
Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, 
závodů, soutěží

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly

Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, 
závodů, soutěží

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora

TV-8-12 vysvětlí pravidla vybraných sportovních her

Sportovní hry – kopaná, basketbal, volejbal, florbal

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

TV-8-13 provádí herní činnosti jednotlivce a základní 
herní kombinace

Sportovní hry

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

TV-8-14 dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice 
vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje

Sportovní hry

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu

TV-8-15 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka plývající z 
role hráče, rozhodčího, diváka

Sportovní hry
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Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Psychohygiena při TV

   

Tělesná výchova 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní
• Kompetence občanské

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly

TV-9-1 dovede se samostatně připravit na pohybovou 
činnost, chápe význam přípravy organismu před 
cvičením

Význam pohybu pro zdraví – rekreační a výkonnostní 
sport, sport dívek a chlapců

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

Význam pohybu pro zdraví – rekreační a výkonnostní 
sport, sport dívek a chlapců

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost

Zásady jednání a chování v různém prostředí a při 
různých činnostech

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí

TV-9-2 respektuje zásady bezpečnosti i v málo známém 
prostředí (hory, les, neznámé sportoviště, …)

Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, 
závodů, soutěží

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly

Význam pohybu pro zdraví – rekreační a výkonnostní 
sport, sport dívek a chlapců

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého 

TV-9-3 uvědomuje si dopad jednostranného zatížení a 
přetížení ve výkonnostním sportu

Zásady jednání a chování v různém prostředí a při 
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pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení

různých činnostech

ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení

Organizace prostoru a pohybových činností – v 
nestandardních podmínkách; sportovní výstroj a 
výzbroj – výběr, ošetřování

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost

Význam pohybu pro zdraví – rekreační a výkonnostní 
sport, sport dívek a chlapců

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, 
ochranu přírody při sportu

Zásady jednání a chování v různém prostředí a při 
různých činnostech

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

Organizace prostoru a pohybových činností – v 
nestandardních podmínkách; sportovní výstroj a 
výzbroj – výběr, ošetřování

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

TV-9-4 respektuje rozdíly mezi sportem dívek a chlapců

Historie a současnost sportu – významné soutěže a 
sportovci, olympismus – olympijská charta

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví 
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění 
ovzduší

Zásady jednání a chování v různém prostředí a při 
různých činnostech

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost

Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, 
závodů, soutěží

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

TV-9-5 uvědomuje si nebezpečí vzniku úrazu při 
sportovních činnostech

Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech – v 
nestandardním prostředí, první pomoc při TV a sportu 
v různém prostředí a klimatických podmínkách, 
improvizované ošetření poranění a odsun raněného

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z TV-9-6 rozvíjí silové schopnosti a cvičení na nářadí ve Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, 
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nabídky zvolí vhodný rozvojový program závodů, soutěží
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu

Historie a současnost sportu – významné soutěže a 
sportovci, olympismus – olympijská charta

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, 
ochranu přírody při sportu

Zdravotně orientovaná zdatnost – rozvoj ZOZ, kondiční 
programy, manipulace se zatížením

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

shodě s vlastními možnostmi

Komunikace v TV – tělocvičné názvosloví osvojovaných 
činností, smluvené povely, signály, gesta, značky, 
základy grafického zápisu pohybu, vzájemná 
komunikace a spolupráce při osvojovaných 
pohybových činnostech

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly

Historie a současnost sportu – významné soutěže a 
sportovci, olympismus – olympijská charta

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost

TV-9-7 aplikuje poznatky ze strečinku při samotné 
přípravě na pohybovou aktivitu i po jejím ukončení

Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností 
– měření, evidence, vyhodnocování

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost

Organizace prostoru a pohybových činností – v 
nestandardních podmínkách; sportovní výstroj a 
výzbroj – výběr, ošetřování

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, 
ochranu přírody při sportu

TV-9-8 respektuje vnitřní řád tělocvičny a bezpečnostní 
předpisy pro činnost v tělesné výchově

Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech – v 
nestandardním prostředí, první pomoc při TV a sportu 
v různém prostředí a klimatických podmínkách, 
improvizované ošetření poranění a odsun raněného
Organizace prostoru a pohybových činností – v 
nestandardních podmínkách; sportovní výstroj a 
výzbroj – výběr, ošetřování

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

TV-9-9 dodržuje řád školních kurzů (lyžařský, vodácký, 
cykloturistický) a sportovních akcí mimo školu

Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech – v 
nestandardním prostředí, první pomoc při TV a sportu 
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v různém prostředí a klimatických podmínkách, 
improvizované ošetření poranění a odsun raněného

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost

TV-9-10 objasní důvody dodržování osobní hygieny Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech – v 
nestandardním prostředí, první pomoc při TV a sportu 
v různém prostředí a klimatických podmínkách, 
improvizované ošetření poranění a odsun raněného

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

Komunikace v TV – tělocvičné názvosloví osvojovaných 
činností, smluvené povely, signály, gesta, značky, 
základy grafického zápisu pohybu, vzájemná 
komunikace a spolupráce při osvojovaných 
pohybových činnostech

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

TV-9-11 zvládá několik her a dovede je organizovat a 
samostatně řídit

Pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční 
pohybové hry a aktivity

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

Organizace prostoru a pohybových činností – v 
nestandardních podmínkách; sportovní výstroj a 
výzbroj – výběr, ošetřování

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly

Historie a současnost sportu – významné soutěže a 
sportovci, olympismus – olympijská charta

Komunikace v TV – tělocvičné názvosloví osvojovaných 
činností, smluvené povely, signály, gesta, značky, 
základy grafického zápisu pohybu, vzájemná 
komunikace a spolupráce při osvojovaných 
pohybových činnostech

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu

TV-9-12 provádí šplh na tyči a laně ve shodě s 
individuálními schopnostmi žáka

Gymnastika – akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním a 
na nářadí

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly

Historie a současnost sportu – významné soutěže a 
sportovci, olympismus – olympijská charta

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu

TV-9-13 provádí kotoul vpřed, vzad, plavmo a roznožku 
ve shodě s individuálními schopnostmi žáka

Komunikace v TV – tělocvičné názvosloví osvojovaných 
činností, smluvené povely, signály, gesta, značky, 
základy grafického zápisu pohybu, vzájemná 
komunikace a spolupráce při osvojovaných 
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pohybových činnostech
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, 
ochranu přírody při sportu

Gymnastika – akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním a 
na nářadí

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

TV-9-14 provádí cvičení na hrazdě – náskok, kotoul, 
výmyk, podmet podle individuálních možností žáka

Gymnastika – akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním a 
na nářadí

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly

Historie a současnost sportu – významné soutěže a 
sportovci, olympismus – olympijská charta

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu

Komunikace v TV – tělocvičné názvosloví osvojovaných 
činností, smluvené povely, signály, gesta, značky, 
základy grafického zápisu pohybu, vzájemná 
komunikace a spolupráce při osvojovaných 
pohybových činnostech

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí

TV-9-15 vytváří různé variace her a soutěží

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

Historie a současnost sportu – významné soutěže a 
sportovci, olympismus – olympijská charta

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly

Komunikace v TV – tělocvičné názvosloví osvojovaných 
činností, smluvené povely, signály, gesta, značky, 
základy grafického zápisu pohybu, vzájemná 
komunikace a spolupráce při osvojovaných 
pohybových činnostech

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu

Gymnastika – akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním a 
na nářadí

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí

TV-9-16 provádí přeskoky přes kozu – roznožka, skrčka 
ve shodě s individuálními schopnostmi žáka

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 

TV-9-17 předvede základní prvky rytmické gymnastiky Estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a 
rytmickým doprovodem
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zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

TV-9-18 dodržuje zásady techniky skoku do výšky a 
dálky

Atletika – rychlý běh, vytrvalý běh na dráze a v terénu, 
skok do dálky, do výšky, hod míčkem nebo granátem, 
vrh koulí

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

TV-9-19 provádí prvky estetického pohybu a 
jednoduchých tanců

Estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a 
rytmickým doprovodem
Historie a současnost sportu – významné soutěže a 
sportovci, olympismus – olympijská charta

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly

Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, 
závodů, soutěží

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu

Historie a současnost sportu – významné soutěže a 
sportovci, olympismus – olympijská charta

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, 
ochranu přírody při sportu

TV-9-20 vysvětlí pravidla vybraných sportovních her

Sportovní hry – kopaná, basketbal, volejbal, florbal

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

TV-9- 21 provádí herní činnosti jednotlivce a základní 
herní kombinace

Sportovní hry

TV-9-22 dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice 
vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji 

Sportovní hry

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a TV-9-23 zvládá základní tělocvičné postoje Komunikace v TV – tělocvičné názvosloví osvojovaných 
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výkony, eviduje je a vyhodnotí činností, smluvené povely, signály, gesta, značky, 
základy grafického zápisu pohybu, vzájemná 
komunikace a spolupráce při osvojovaných 
pohybových činnostech

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu

Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, 
závodů, soutěží

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora

Sportovní hry

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

TV-9-24 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví 
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění 
ovzduší

Zásady jednání a chování v různém prostředí a při 
různých činnostech

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost

TV-9-25 dodržuje bezpečnost při přesunu do terénu a 
pobytu v krajině

Turistika, pobyt v přírodě

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení

TV-9-26 zvolí správnou úroveň zatížení pro zvolenou 
pohybovou aktivitu

Zásady jednání a chování v různém prostředí a při 
různých činnostech

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Psychohygiena při TV
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5.18 Pracovní výchova 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Pracovní výchova
Oblast Člověk a svět práce
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum 

pracovních činností a technologií, vede žáky k získávání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské 
činnosti a přispívá k vytváření životní profesní orientace žáků. Vzdělávací obsah předmětu vychází z konkrétních 
životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých 
podobách a širších souvislostech. Cíleně se zaměřuje na praktické (zejména manuální) pracovní dovednosti a návyky, 
a doplňuje tak celé vzdělání o tuto důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. 
Tím se odlišuje od ostatních vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů a je jejich určitou protiváhou.   

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Učební osnovy vyučovacího předmětu Pracovní výchova obsahují konkretizované výstupy a učivo ze všech 
tematických okruhů vzdělávací oblasti Člověk a svět RVP ZV. Vzdělávací obsah je rozdělen na 1. stupni na 
čtyři tematické okruhy: Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce a Příprava 
pokrmů. Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se 
plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnosti samostatně i v týmu. Ve všech vyučovacích hodinách 
jsou soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. Prostřednictvím vyučovacího 
předmětu Pracovní činnosti žáci získávají nejen důležité základní pracovní návyky a dovednosti, ale také 
důležité informace ze sféry výkonu práce. Vyučovací předmět Pracovní výchova je povinný předmět, který 
se vyučuje v 1. – 5. ročníku v 1hodinové týdenní dotaci (1 – 1 – 1 – 1 – 1). Bez ohledu na charakter 
pracovních činností probíhá výuka vyučovacího předmětu Pracovní výchova ve stejném rozsahu pro 
chlapce i dívky. Výuka je realizována v kmenových učebnách, školní a keramické dílně, ve cvičné kuchyni a v 
nejbližším okolí školy. Předmět Pracovní výchova je vyučován v 7., 8. a 9. ročníku s časovou dotací 1 hodina 
týdně. Realizace pracovních činností probíhá jak ve třídě, tak v odborných učebnách (školní dílna, školní 
kuchyňka nebo na školním pozemku). Všechny učebny jsou dobře vybaveny i pro zájmovou činnost 
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(součástí dílny je i keramická dílna). V těchto prostorách mohou žáci beze zbytku splnit očekávané výstupy.

Integrace předmětů • Člověk a svět práce
Kompetence k učení:
• Žáci plánují, organizují a řídí vlastní práci
• Chápou důležitost dalšího studia a celoživotního učení
• Efektivně využívají získané informace v praktickém životě
• Vytvářejí si pozitivní vztah k práci
Kompetence k řešení problémů:
• Učitel se snaží rozvíjet u žáků tvořivost, vede je k uplatňování vlastních nápadů 
• Uvědomují si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých rozhodnutí zhodnotí 
• Učitel poskytuje potřebné informace 
• Vede diskusi žáků při řešení problémů 
Kompetence komunikativní:
• Učitel zadává úkoly vyžadující manuální zručnost a skloubení manuální a intelektuální činnosti 
• Žáci si rozšiřují slovní zásobu v oblasti potravin, poživatin, pracovních nástrojů, nářadí a pomůcek, učí se 
popsat postup práce 
• Učitel podněcuje žáky k argumentaci a ke smysluplné diskusi a respektování názorů jiných 
• Žáci rozumí různým typům textů a záznamů, schematickým nákresům, technickým výkresům, využívají je 
pro samostatnou práci i pro aktivní zapojení do práce ve skupině
Kompetence občanské:
• Učitel při vhodných příležitostech seznamuje žáky s problémy životního prostředí 
• Učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch 
• Učitel u žáků vytváří pozitivní vztah k práci a vede je k odpovědnosti za kvalitu svých i společenských 
výsledků práce 
Kompetence pracovní:
• Žáci používají bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržují vymezená pravidla, při pracovní 
činnosti chrání své zdraví a zdraví druhých 
• Využívají získané znalosti a zkušenosti k vlastnímu rozvoji i k přípravě na budoucnost
• Učitel seznámí žáky s bezpečností práce, s řádem odborných pracoven, dílen i pozemků

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence digitální:
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- Interpretujeme s žáky informace za pomoci argumentů 
- Žáci popisují a analyzují problém a hledají jeho řešení 
- Vedeme žáky k týmové práci při řešení problémů
- Při práci v předmětech využíváme různý kancelářský software (textový editor, tabulkový procesor, 
program pro prezentaci) -
Využívá je při učení i při zapojení do života školy a do společnosti 
- Předcházíme situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, 
- Předcházíme situacím s negativním dopadem na žákovo tělesné a duševní zdraví i zdraví ostatních 
- Neustále poukazujeme při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí na etické 
jednání

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni individuálně známkami.
   

Pracovní výchova 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů

PČ-1-1 tvoří výrobky příslušnou technikou práce s papírem
- trhání, lepení
- skládání
- obkreslování, stříhání, vystřihování
práce s modelovací hmotou
- hnětení, válení, stlačování
práce s drobným materiálem
-práce s přírodními materiály
-práce s korálky, knoflíky

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy PČ-1-2 pracuje podle předlohy a slovního návodu práce s papírem
- trhání, lepení
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- skládání
- obkreslování, stříhání, vystřihování
práce s modelovací hmotou
- hnětení, válení, stlačování
práce s drobným materiálem
-práce s přírodními materiály
-práce s korálky, knoflíky

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi

PČ-1-3 sestavuje dle předlohy, dle fantazie modely ze 
stavebnice, tyto poté demontuje

Montážní a demontážní práce
práce se stavebnicí

Stavby na sněhu
ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny PČ-1-4 ošetřuje jednoduchým způsobem pokojové 

rostliny
Ošetřování pokojových rostlin:
zalévání, kypření

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování PČ-1-5 vhodně se chová u stolu, používá správně příbor Chování u stolu, sebeobsluha u stolu
   

Pracovní výchova 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů
ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování

PČ-2-1 tvoří výrobky příslušnou technikou
poznává tradice na základě přímých ukázek

práce s papírem
- trhání, lepení
- skládání
- obkreslování, stříhání, vystřihování
- sestaví jednoduchý papírový model
práce s modelovací hmotou
- hnětení, válení, stlačování
práce s drobným materiálem
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-práce s přírodními materiály
-práce s korálky, knoflíky
práce s textilem
-návlek jehly a vytvoření uzlíku

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy
ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování

PČ-2-2 pracuje podle předlohy a slovního návodu
dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce

práce s papírem
- trhání, lepení
- skládání
- obkreslování, stříhání, vystřihování
- sestaví jednoduchý papírový model
práce s modelovací hmotou
- hnětení, válení, stlačování
práce s drobným materiálem
-práce s přírodními materiály
-práce s korálky, knoflíky
práce s textilem
-návlek jehly a vytvoření uzlíku

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi
ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování

PČ-2-3 sestavuje dle předlohy, dle fantazie modely ze 
stavebnice, tyto poté demontuje

Montážní a demontážní práce
práce se stavebnicí
Stavby na sněhu

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny
ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování

PČ-2-4 ošetřuje jednoduchým způsobem pokojové 
rostliny

Ošetřování pokojových rostlin:
zalévání, kypření, hnojení, rosení, přesazování

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování
ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování

PČ-2-5 pozoruje změny v přírodě v důsledku střídání 
ročních období, zaznamená výsledky pozorování

Pozorování přírody, zápis změn

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování

PČ-2-6 vhodně se chová u stolu, používá správně příbor Chování u stolu, sebeobsluha při jídle

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování PČ-2-7 prostře stůl Prostírání a ozdoba stolu
   

Pracovní výchova 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
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Pracovní výchova 3. ročník

• Kompetence komunikativní
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů

PČ-3-1 tvoří výrobky příslušnou technikou
poznává tradice na základě přímých ukázek

Práce s papírem
- trhání, lepení
- skládání
- obkreslování, stříhání, vystřihování
- vystřihne a sestaví jednoduchý papírový model
práce s modelovací hmotou
- hnětení, válení, stlačování
práce s drobným materiálem
-práce s přírodními materiály
-práce s korálky, knoflíky
práce s textilem
- přišívání knoflíku

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy PČ-3-2 pracuje podle předlohy a slovního návodu
dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce

Práce s papírem
- trhání, lepení
- skládání
- obkreslování, stříhání, vystřihování
- vystřihne a sestaví jednoduchý papírový model
práce s modelovací hmotou
- hnětení, válení, stlačování
práce s drobným materiálem
-práce s přírodními materiály
-práce s korálky, knoflíky
práce s textilem
- přišívání knoflíku

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi

PČ-3-3 sestavuje dle předlohy, dle fantazie modely ze 
stavebnice, tyto poté demontuje

Montážní a demontážní práce
práce se stavebnicí
Stavby na sněhu

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny PČ-3-4 ošetřuje jednoduchým způsobem pokojové Ošetřování pokojových rostlin:



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Čtu, bádám, objevuji 

271

Pracovní výchova 3. ročník

rostliny
pěstuje rostliny ze semen

zalévání, kypření, hnojení, rosení, přesazování
Pěstování rostlin ze semen (osení)

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování

PČ-3-5 pozoruje změny v přírodě – změna počasí, 
zaznamená výsledky pozorování

Pozorování přírody, zápis změn

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování PČ-3-6 vhodně se chová u stolu, používá správně příbor Chování u stolu, sebeobsluha při jídle
ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování PČ-3-7 prostře stůl Prostírání a ozdoba stolu

   

Pracovní výchova 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi 
a postupy na základě své představivosti různé výrobky 
z daného materiálu

PČ-4-1 tvoří výrobky příslušnou technikou Vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací hmota, 
papír a karton, textil, drát, fólie aj.)
práce s papírem
- trhání, lepení
- skládání
- obkreslování, stříhání, vystřihování
- vystřihne a sestaví jednoduchý papírový model
práce s modelovací hmotou
- hnětení, válení, stlačování
práce s drobným materiálem
-práce s přírodními materiály
-práce s korálky, knoflíky
práce s textilem
- přední, zadní, popř. obnitkový steh (např. jehelníček)

ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic

PČ-4-2 používá v tvorbě prvky lidových tradic Lidové zvyky, tradice, řemesla
Jednoduché pracovní operace a postupy, organizace 
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práce
ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a 
náčiní vzhledem k použitému materiálu

PČ-4-3 pracuje s vhodnými pomůckami, nástroji či 
náčiními s ohledem na použitý materiál

Pracovní pomůcky a nástroje – funkce a využití

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu

PČ-4-4 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce
udržuje pořádek

Bezpečnost práce, první pomoc

ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi 
jednoduchou montáž a demontáž

PČ-4-5 sestavuje dle předlohy, dle náčrtu, dle fantazie 
modely ze stavebnice, tyto poté demontuje

Stavebnice (plošné, prostorové, konstrukční), 
sestavování modelů

ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, 
jednoduchého náčrtu

PČ-4-6 pracuje s návodem, dokáže pracovat s náčrtem Práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem

ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úrazu

PČ-4-7 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce
- udržuje pořádek

Bezpečnost práce, první pomoc

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování

PČ-4-8 provádí jednoduché pěstitelské činnosti Pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě 
(okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina aj.)
Půda a její zpracování, výživa rostlin, osivo

ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 
pokojové i jiné rostliny

PČ-4-9 ošetřuje pokojové i jiné rostliny Pěstování pokojových rostlin

ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností 
správné pomůcky, nástroje a náčiní

PČ-4-10 dokáže zvolit vhodné pomůcky, nástroje a 
náčiní

Nástroje, náčiní a pomůcky při pěstitelských 
činnostech

ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazu

PČ-4-11 dodržuje bezpečnost práce
poskytne první pomoc

Bezpečnost práce
První pomoc

ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně PČ-4-12 orientuje se v základním vybavení kuchyně a v 
kuchyňské technice

Základní vybavení kuchyně – nádobí, kuchyňské náčiní
Technika v kuchyni – historie a význam

ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování

PČ-4-13 zná pravidla správného stolování a 
společenského chování

Jednoduchá úprava stolu, pravidla správného 
stolování

ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm PČ-4-14 připraví jednoduchý občerstvení Výběr, nákup a skladování potravin, příprava pokrmu 
(ovocný salát, obložený chlebíček, pomazánka, 
nepečené cukroví atd.)

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních 
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni

PČ-4-15 udržuje čistotu, hygienu a bezpečnost práce
poskytne první pomoc při úrazu

Bezpečnost, první pomoc
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Pracovní výchova 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence digitální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi 
a postupy na základě své představivosti různé výrobky 
z daného materiálu

PČ-5-1 tvoří výrobky příslušnou technikou Vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací hmota, 
papír a karton, textil, drát, fólie aj.)
práce s papírem
- trhání, lepení
- skládání
- obkreslování, stříhání, vystřihování
- vystřihne a sestaví jednoduchý papírový model
práce s modelovací hmotou
- hnětení, válení, stlačování
práce s drobným materiálem
-práce s přírodními materiály
-práce s korálky, knoflíky
práce s textilem
- přední, zadní, popř. obnitkový steh (např. 
jednoduché zvířátko)

ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic

PČ-5-2 používá v tvorbě prvky lidových tradic Lidové zvyky, tradice, řemesla
Jednoduché pracovní operace a postupy, organizace 
práce

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a 
náčiní vzhledem k použitému materiálu

PČ-5-3 pracuje s vhodnými pomůckami, nástroji či 
náčiními s ohledem na použitý materiál

Pracovní pomůcky a nástroje – funkce a využití

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úrazu

PČ-5-4 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce
- udržuje pořádek

Bezpečnost práce, první pomoc
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ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi 
jednoduchou montáž a demontáž

PČ-5-5 sestavuje dle předlohy, dle náčrtu, dle fantazie 
modely ze stavebnice, tyto poté demontuje

Práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem

ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, 
jednoduchého náčrtu

PČ-5-6 dokáže pracovat dle slovního a obrázkového 
návodu

Práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování

PČ-5-7 provádí jednoduché pěstitelské činnosti Pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě 
(okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina aj.)
Půda a její zpracování, výživa rostlin, osivo

ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 
pokojové i jiné rostliny

PČ-5-8 ošetřuje pokojové i jiné rostliny Pěstování pokojových rostlin, jejich množení 
vegetativně
Rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie

PČ-5-9 orientuje se v základním vybavení kuchyně a v 
kuchyňské technice 

Základní vybavení kuchyně – nádobí, kuchyňské náčiní
Technika v kuchyni – historie a význam

ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm PČ-5-10 připraví jednoduchý pokrm studené, popř. teplé 
kuchyně

Výběr, nákup a skladování potravin, příprava pokrmu
(obalovaný chléb, pomazánky, jednohubky, špagety, 
pudink atd.)

ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování

PČ-5-11 zná pravidla správného stolování a 
společenského chování

Jednoduchá úprava stolu, pravidla správného 
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

PČ-5-12 udržuje čistotu, hygienu a bezpečnost práce
poskytne první pomoc při úrazu

Bezpečnost práce, první pomoc

   

Pracovní výchova 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence komunikativní
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence digitální
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Pracovní výchova 6. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou kázeň
ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s 
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a 
nářadí

PČ-6-1 provádí jednoduché práce s technologickými 
materiály

Vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, kov, plasty, 
kompozity)
Pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční 
opracování
Jednoduché pracovní operace a postupy
Úloha techniky v životě člověka, technika a životní 
prostředí, technika a volný čas, tradice a řemesla

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s 
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a 
nářadí

PČ-6-2 vybírá vhodně materiály a pracovní nástroje a 
nářadí

Vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, kov, plasty, 
kompozity)
Pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční 
opracování
Jednoduché pracovní operace a postupy
Úloha techniky v životě člověka, technika a životní 
prostředí, technika a volný čas, tradice a řemesla

ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost PČ-6-3 naplánuje a zorganizuje si práci Organizace práce, důležité technologické postupy
ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si 
vlastní jednoduchý náčrt výrobku

PČ-6-4 připraví si vlastní jednoduchý náčrt Technické náčrty a výkresy, technické informace, 
návody

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

PČ-6-5 dodržuje bezpečnost a hygienu při práci, používá 
ochranné pomůcky při práci s nástroji a nářadím
poskytne první pomoc při úrazu

Bezpečnost, hygiena při práce, první pomoc při úrazu

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin

PČ-6-6 volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin

Základní podmínky pro pěstování – půda a její 
zpracování, výživa rostlin, ochrana rostlin a půdy
Zelenina – osivo, sadba, výpěstky, podmínky a zásady 
pěstování; pěstování vybraných druhů zeleniny
Ovocné rostliny – druhy ovocných rostlin, způsob 
pěstování, uskladnění a zpracování
Léčivé rostliny, koření – pěstování vybrané rostliny; 
rostliny a zdraví člověka; léčivé účinky rostlin, rostliny 
jedovaté; rostliny jako drogy a jejich zneužívání; 
alergie

ČSP-9-3-02 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu PČ-6-7 pěstuje a ošetřuje květiny v interiéru a využívá je Okrasné rostliny – základy ošetřování pokojových 
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k výzdobě květin, pěstování vybraných okrasných dřevin a květin; 
květina v exteriéru a interiéru (hydroponie, bonsaje), 
řez, jednoduchá vazba, úprava květin

ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a 
provádí jejich údržbu

PČ-6-8 používá vhodné pracovní pomůcky a provádí 
jejich údržbu

Pracovní pomůcky pro pěstování rostlin doma, na 
zahradě a jejich údržba

ČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu drobných 
zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty

PČ-6-9 prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a 
zásad bezpečného kontaktu se zvířaty

Chovatelství – chov zvířat v domácnosti, podmínky 
chovu, hygiena a bezpečnost chovu; kontakt se 
známými a neznámými zvířaty

ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc 
při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty

PČ-6-10 dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny 
a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu 
způsobeném zvířaty a při styku s jedovatými rostlinami

Bezpečnost práce
První pomoc při úrazu (zvířata, jedovaté rostliny, 
hnojiva)

ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc 
při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty
ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský inventář a 
bezpečně obsluhuje základní spotřebiče

PČ-6-11 používá základní kuchyňský inventář a 
bezpečně obsluhuje základní spotřebiče

Kuchyně – základní vybavení, základní spotřebiče, 
udržování pořádku a čistoty, bezpečnost a hygiena 
provozu

ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc 
při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty
ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se 
zásadami zdravé výživy

PČ-6-12 připraví jednoduché pokrmy podle daných 
postupů v souladu se zásadami zdravé výživy

Potraviny – výběr, nákup, skladování, skupiny 
potravin, sestavování jídelníčku
Příprava pokrmů – úprava pokrmů za studena, 
základní způsoby tepelné úpravy, základní postupy při 
přípravě pokrmů a nápojů

ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc 
při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty
ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování, 
společenského chování a obsluhy u stolu ve 
společnosti
ČSP-9-7-03 pracuje uživatelským způsobem s 
mobilními technologiemi – cestování, obchod, 
vzdělávání, zábava

PČ-6-13 dodržuje základní principy stolování a obsluhy u 
stolu
upraví slavnostní stůl

Úprava stolu a stolování – jednoduché prostírání, 
obsluha a chování u stolu, slavnostní stolování v 
rodině, zdobné prvky a květiny na stole

ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc 
při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty

PČ-6-14 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni

Hygiena a bezpečnost práce
První pomoc
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Pracovní výchova 6. ročník

ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni
ČSP-9-7-03 pracuje uživatelským způsobem s 
mobilními technologiemi – cestování, obchod, 
vzdělávání, zábava

   

Pracovní výchova 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence k učení
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální
• Kompetence občanské

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou kázeň

PČ-7-1 provádí jednoduché práce s technologickými 
materiály

Vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, kov, plasty, 
kompozity)
Pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční 
opracování
Jednoduché pracovní operace a postupy
Úloha techniky v životě člověka, technika a životní 
prostředí, technika a volný čas, tradice a řemesla

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s 
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a 
nářadí

PČ-7-2 vybírá vhodně materiály a pracovní nástroje a 
nářadí

Vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, kov, plasty, 
kompozity)
Pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční 
opracování
Jednoduché pracovní operace a postupy
Úloha techniky v životě člověka, technika a životní 
prostředí, technika a volný čas, tradice a řemesla

ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost PČ-7-3 naplánuje a zorganizuje si práci Organizace práce, důležité technologické postupy
ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si 
vlastní jednoduchý náčrt výrobku

PČ-7-4 připraví si vlastní jednoduchý náčrt
používá jednoduchou technickou dokumentaci

Technické náčrty a výkresy, technické informace, 
návody
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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

PČ-7-5 dodržuje bezpečnost a hygienu při práci, používá 
ochranné pomůcky při práci s nástroji a nářadím
poskytne první pomoc při úrazu

Bezpečnost, hygiena při práce, první pomoc při úrazu

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin

PČ-7-6 volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin

Základní podmínky pro pěstování – půda a její 
zpracování, výživa rostlin, ochrana rostlin a půdy
Zelenina – osivo, sadba, výpěstky, podmínky a zásady 
pěstování; pěstování vybraných druhů zeleniny
Ovocné rostliny – druhy ovocných rostlin, způsob 
pěstování, uskladnění a zpracování
Léčivé rostliny, koření – pěstování vybrané rostliny; 
rostliny a zdraví člověka; léčivé účinky rostlin, rostliny 
jedovaté; rostliny jako drogy a jejich zneužívání; 
alergie

PČ-7-7 pěstuje a ošetřuje květiny v interiéru a využívá je 
k výzdobě 

Okrasné rostliny – základy ošetřování pokojových 
květin, pěstování vybraných okrasných dřevin a květin; 
květina v exteriéru a interiéru (hydroponie, bonsaje), 
řez, jednoduchá vazba, úprava květin

ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a 
provádí jejich údržbu

PČ-7-8 používá vhodné pracovní pomůcky a provádí 
jejich údržbu

Pracovní pomůcky pro pěstování rostlin doma, na 
zahradě a jejich údržba

ČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu drobných 
zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty

PČ-7-9 prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a 
zásad bezpečného kontaktu se zvířaty

Chovatelství – chov zvířat v domácnosti, podmínky 
chovu, hygiena a bezpečnost chovu; kontakt se 
známými a neznámými zvířaty

ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc 
při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty

PČ-7-10 dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny 
a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu 
způsobeném zvířaty a při styku s jedovatými rostlinami

Bezpečnost práce
První pomoc při úrazu (zvířata, jedovaté rostliny, 
hnojiva)

ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc 
při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty
ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský inventář a 
bezpečně obsluhuje základní spotřebiče

PČ-7-11 používá základní kuchyňský inventář a 
bezpečně obsluhuje základní spotřebiče

Kuchyně – základní vybavení, základní spotřebiče, 
udržování pořádku a čistoty, bezpečnost a hygiena 
provozu

ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc 

PČ-7-12 připraví jednoduché pokrmy podle daných 
postupů v souladu se zásadami zdravé výživy

Potraviny – výběr, nákup, skladování, skupiny 
potravin, sestavování jídelníčku
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při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty
ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se 
zásadami zdravé výživy

Příprava pokrmů – úprava pokrmů za studena, 
základní způsoby tepelné úpravy, základní postupy při 
přípravě pokrmů a nápojů

ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc 
při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty
ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování, 
společenského chování a obsluhy u stolu ve 
společnosti

PČ-7-13 dodržuje základní principy stolování a obsluhy u 
stolu
upraví slavnostní stůl

Úprava stolu a stolování – jednoduché prostírání, 
obsluha a chování u stolu, slavnostní stolování v 
rodině, zdobné prvky a květiny na stole

ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc 
při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty
ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni

PČ-7-14 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni

Hygiena a bezpečnost práce
První pomoc

   

Pracovní výchova 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence občanské
• Kompetence k učení
• Kompetence digitální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-9-2-01 sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, 
jednoduchého programu daný model

PČ-8-1 sestaví podle návodu, náčrtu, plánu daný model 
jednoduchých předmětů a zařízení

Stavebnice (konstrukční, elektrotechnické, 
elektronické), sestavování modelů, tvorba 
konstrukčních prvků, montáž a demontáž
Návod, předloha, náčrt, plán, schéma, jednoduchý 
program

ČSP-9-2-02 navrhne a sestaví jednoduché konstrukční 
prvky a ověří a porovná jejich funkčnost, nosnost, 
stabilitu aj.

PČ-8-2 navrhne a sestaví jednoduché konstrukční prvky Konstrukční prvky
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ČSP-9-2-03 provádí montáž, demontáž a údržbu 
jednoduchých předmětů a zařízení

PČ-8-3 ovládá montáž a demontáž jednoduchého 
zařízení, provádí údržbu

Montáž a demontáž jednoduchého zařízení a jejich 
údržba

ČSP-9-2-04 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny 
práce a bezpečnostní předpisy; poskytne první pomoc 
při úrazu

PČ-8-4 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce a 
bezpečnostní předpisy
poskytne první pomoc při úrazu

Bezpečnost a hygiena práce, bezpečnostní předpisy
První pomoc

ČSP-9-4-01 provádí jednoduché operace platebního 
styku a domácího účetnictví

PČ-8-5 provádí jednoduché operace platebního styku Finance, provoz a údržba domácnosti – rozpočet, 
příjmy, výdaje, platby, úspory; hotovostní a 
bezhotovostní platební styk, ekonomika domácnosti; 
údržba oděvů a textilií, úklid domácnosti, postupy, 
prostředky a jejich dopad na životní prostředí, odpad a 
jeho ekologická likvidace; spotřebiče v domácnosti
Elektrotechnika v domácnosti – elektrická instalace, 
elektrické spotřebiče, elektronika, sdělovací technika, 
funkce, ovládání a užití, ochrana, údržba, bezpečnost a 
ekonomika provozu, nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem

ČSP-9-4-02 ovládá jednoduché pracovní postupy při 
základních činnostech v domácnosti a orientuje se v 
návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů

PČ-8-6 ovládá jednoduché pracovní postupy při 
základních činnostech v domácnosti a orientuje se v 
návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů

Pomůcky, nástroje, nářadí, zařízení v domácnosti 
Drobná domácí údržba

ČSP-9-4-04 dodržuje základní hygienická a 
bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první 
pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem

PČ-8-7 dodržuje základní hygienická a bezpečnostní 
pravidla a předpisy a poskytne první pomoc při úrazu 
elektrickým proudem nebo chemikálií

Hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy
První pomoc při úrazu elektrickým proudem nebo 
chemikálií

ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se 
zásadami zdravé výživy

PČ-8-8 připraví jednoduché pokrmy podle daných 
postupů v souladu se zásadami zdravé výživy

Potraviny – sestavování jídelníčku
Příprava pokrmů – úprava pokrmů za studena, 
základní způsoby tepelné úpravy, základní postupy při 
přípravě pokrmů a nápojů

ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni

PČ-8-9 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni

Hygiena a bezpečnost práce
První pomoc

   

Pracovní výchova 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
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• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální
• Kompetence k řešení problémů

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-9-2-01 sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, 
jednoduchého programu daný model

PČ-9-1 sestaví podle návodu, náčrtu, plánu daný model 
jednoduchých předmětů a zařízení

Stavebnice (konstrukční, elektrotechnické, 
elektronické), sestavování modelů, tvorba 
konstrukčních prvků, montáž a demontáž
Návod, předloha, náčrt, plán, schéma, jednoduchý 
program

ČSP-9-2-02 navrhne a sestaví jednoduché konstrukční 
prvky a ověří a porovná jejich funkčnost, nosnost, 
stabilitu aj.

PČ-9-2 navrhne a sestaví jednoduché konstrukční prvky Konstrukční prvky

ČSP-9-2-03 provádí montáž, demontáž a údržbu 
jednoduchých předmětů a zařízení

PČ-9-3 ovládá montáž a demontáž jednoduchého 
zařízení, provádí údržbu

Montáž a demontáž jednoduchého zařízení a jejich 
údržba

ČSP-9-2-04 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny 
práce a bezpečnostní předpisy; poskytne první pomoc 
při úrazu

PČ-9-4 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce a 
bezpečnostní předpisy
poskytne první pomoc při úrazu

Bezpečnost a hygiena práce, bezpečnostní předpisy
První pomoc

ČSP-9-4-01 provádí jednoduché operace platebního 
styku a domácího účetnictví

PČ-9-5 provádí jednoduché operace platebního styku Finance, provoz a údržba domácnosti – rozpočet, 
příjmy, výdaje, platby, úspory; hotovostní a 
bezhotovostní platební styk, ekonomika domácnosti; 
údržba oděvů a textilií, úklid domácnosti, postupy, 
prostředky a jejich dopad na životní prostředí, odpad a 
jeho ekologická likvidace; spotřebiče v domácnosti
Elektrotechnika v domácnosti – elektrická instalace, 
elektrické spotřebiče, elektronika, sdělovací technika, 
funkce, ovládání a užití, ochrana, údržba, bezpečnost a 
ekonomika provozu, nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem

ČSP-9-4-02 ovládá jednoduché pracovní postupy při 
základních činnostech v domácnosti a orientuje se v 
návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů

PČ-9-6 ovládá jednoduché pracovní postupy při 
základních činnostech v domácnosti a orientuje se v 
návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů

Základní činnosti v domácnosti
Návody k obsluze domácích spotřebičů
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ČSP-9-4-03 správně zachází s pomůckami, nástroji, 
nářadím a zařízením včetně údržby; provádí drobnou 
domácí údržbu

PČ-9-7 správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím 
a zařízením, provádí drobnou domácí údržbu, používá 
vhodné prostředky při práci v domácnosti

Pomůcky, nástroje, nářadí, zařízení v domácnosti 
Drobná domácí údržba

ČSP-9-4-04 dodržuje základní hygienická a 
bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první 
pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem

PČ-9-8 dodržuje základní hygienická a bezpečnostní 
pravidla a předpisy a poskytne první pomoc při úrazu 
elektrickým proudem nebo chemikálií

Hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy
První pomoc při úrazu elektrickým proudem nebo 
chemikálií

ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se 
zásadami zdravé výživy

PČ-9-9 připraví jednoduché pokrmy podle daných 
postupů v souladu se zásadami zdravé výživy

Potraviny – sestavování jídelníčku
Příprava pokrmů – úprava pokrmů za studena, 
základní způsoby tepelné úpravy, základní postupy při 
přípravě pokrmů a nápojů

ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni

PČ-9-10 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni

Hygiena a bezpečnost práce
První pomoc

ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech 
vybraných profesí

PČ-9-11 orientuje se na trhu práce, seznámí se s 
požadavky na zaměstnance u vybraných zaměstnavatelů

Učební obory a střední školy
Trh práce

ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o 
volbě vhodného povolání a profesní přípravy

PČ-9-12 seznámí se s náplní učebních a studijních oborů, 
seznámí se s nejčastějšími formami podnikání

Volba profesní orientace
Sebehodnocení
Možnosti vzdělávání

ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské 
služby pro výběr vhodného vzdělávání

PČ-9-13 posoudí své možnosti při výběru dalšího 
vzdělávání, je obeznámen s činností Úřadu práce a 
poradenských agentur

Poradenské agentury
Úřad práce

ČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost 
prezentace své osoby při vstupu na trh práce

PČ-9-14 prokáže v modelových situacích připravenost na 
pohovor u zaměstnavatele, naučí se sestavit životopis, 
orientuje se v právech a povinnostech zaměstnanců a 
zaměstnavatele

Pohovor u zaměstnavatele
Životopis
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6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
6.1 Způsoby hodnocení 

Klasifikace i slovní hodnocení  

6.2 Kritéria hodnocení 

Škola používá pro hodnocení žáků klasifikaci, na žádost zákonného zástupce hodnocení slovní, o 

jehož provádění rozhoduje ředitel školy na základě žádosti zákonného zástupce. Škola se řídí 

pokyny zákona č561/2004 Sb. (školský zákon) a § 14 - 23 vyhlášky č. 48 /2005 o základním 

vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a současně pravidly, která 

jsou stanovena schváleným školním vzdělávacím programem.   

Používané klasifikační stupně : 1-výborný, 2-chvalitebný, 3-dobrý, 4-dostatečný, 5-nedostatečný 

Stupně hodnocení prospěchu v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem 

stanovených kritérií. 

Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin: 

• předměty s převahou teoretického zaměření, 

• předměty s převahou praktických činností a 

• předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření. 

Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci. 

Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexně, v souladu 

se specifikou předmětu. 

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření 

Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a 

matematika. 

Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se v souladu 

s požadavky učebních osnov hodnotí: 

• ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, 

zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a 

motorické činnosti, 
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• schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických 

úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí, 

• kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost, 

• aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim, • přesnost, výstižnost a odborná i 

jazyková správnost ústního a písemného projevu, 

• kvalita výsledků činností, 

• osvojení účinných metod samostatného studia.  

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a 

chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. 

Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a 

praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u 

něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a 

výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s 

menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně 

a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a 

produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při 

řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, 

v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve 

správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných 

nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s 

menší pomocí studovat vhodné texty. 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic 

a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických 

činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele 

korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických 

úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů 

učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním 
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a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho 

činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. 

Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. Při 

provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší 

nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických 

úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je 

nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a 

písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.V kvalitě výsledků jeho 

činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné 

nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké 

těžkosti. 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné 

mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi 

podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a 

praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí 

nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení,  

vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné 

nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev 

mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. 

Nedovede samostatně studovat. 

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření 

Převahu praktické činnosti mají v základní škole pracovní vyučování, praktika, základy techniky, 

domácí nauky. 

Při klasifikaci v předmětech uvedených v s převahou praktického zaměření v souladu s požadavky 

učebních osnov se hodnotí: 

• vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem, 

• osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce, 

• využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech, 

• aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech, 
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• kvalita výsledků činností, • organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na 

pracovišti, 

• dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí, 

• hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci, 

• obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel. 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérii: 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. 

Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. 

Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. 

Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou 

bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku. 

Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní 

prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje a udržuje laboratorní 

zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překážky. 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Samostatně, 

ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. 

Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné 

chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště  

udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se 

o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých 

chyb. Laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými 

nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele. 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími výkyvy. 

Za pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických 

činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc 

učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště 

v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá k 

tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně využívat 

suroviny, materiály a energii. K údržbě laboratorních zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být 

částečně podněcován. Překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele. 
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Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. Získané 

teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele. V 

praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a 

způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. 

Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně 

dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životní prostředí. 

Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě 

laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závažných nedostatků. 

Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele. 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. 

Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V 

praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže 

postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, 

nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá 

na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu 

životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě 

laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští závažných 

nedostatků. 

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 

Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv, tělesná a 

sportovní výchova. 

Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách doporučených 

lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu. 

Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky učebních 

osnov hodnotí: 

• stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu, 

• osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace, 

• poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti, 

• kvalita projevu, 
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• vztah žáka k činnostem a zájem o ně, 

• estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti, 

• v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná zdatnost, 

výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví. 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní 

předpoklady a velmi úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních 

projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné výchově 

přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o 

umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj 

estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních 

předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky 

působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov.Žák tvořivě aplikuje osvojené 

vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, o estetiku a 

tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus, brannost a tělesnou zdatnost. 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své 

schopnosti v individuální a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm 

chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc 

učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v 

požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.  

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo 

uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí 

učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus a 

tělesnou zdatnost. 

Stupeň 5 (nedostatečný) 
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Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je 

povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti 

nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a 

tělesnou zdatnost. 

Chování žáka je klasifikováno stupni :  1-velmi dobré, 2-uspokojivé, 3-neuspokojivé  

Stupeň1 (velmi dobré): 

žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných 

přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby 

napravit. 

Stupeň 2 (uspokojivé): 

chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí 

závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se 

opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele dopouští 

dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy, ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje 

nebo jiných osob. 

Stupeň 3 (neuspokojivé):  

chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových 

závažných přestupků proti vnitřnímu řádu školy nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova 

nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací 

činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků. 

výchovná opatření:  výchovnými opatřeními jsou pochvaly a opatření k posílení kázně ( 

napomenutí třídního učitele, třídní důtka, ředitelská důtka, snížení stupně z chování), třídní učitel 

uděluje žákovi napomenutí třídního učitele či třídní důtku podle závažnosti provinění, neprodleně 

toto oznámí řediteli školy, provede zápis do žákovy dokumentace, ředitel školy po projednání v 

Pedagogické radě uděluje za výrazná provinění proti školnímu řádu ředitelskou důtku , uzná-li 

pedagogická rada, že míra provinění proti školnímu řádu a pravidlům slušného chování a vytváření 

přátelské tvůrčí atmosféry ve škole je zvlášť nevhodná, hrubá a neadekvátní dané situaci a jsou 

tímto chováním vážně narušovány vztahy mezi žáky a učiteli, přistoupí k udělení nižšího stupně z 

chování , opět je toto zdokumentováno v žákově dokumentaci, tato opatření jsou prokazatelně 

(nejlépe úředním dopisem) sdělena zákonnému zástupci, pochvaly uděluje třídní učitel průběžně 

za dílčí žákovy úspěchy a projevy snahy, spolupráce, pomoci a aktivity do žákovské knížky, za 

výrazné mimořádné projevy humánnosti, občanské školní iniciativy, za záslužný nebo statečný čin, 

za dlouhodobou úspěšnou práci, reprezentaci školy ve významných soutěžích uděluje pochvalu 

ředitel školy , pochvaly hodné zřetele a se zásadní důležitostí mohou být uvedeny na protokolu 
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žákova vysvědčení, opět jsou tato opatření zapsána do žákovy dokumentace a jsou s nimi 

seznámeni zákonní zástupci, výchovná opatření jsou automaticky udělována za neplnění 

žákovských povinností a časté zapomínání učebních pomůcek či domácích úkolů : 

NTU - 3, TD - 5, ŘD - více jak 5 ( číselná hodnota vyjadřuje počet záznamů) 

• celkový prospěch žáka v 1.- 9. ročníku je hodnocen : prospěl s vyznamenáním – V (žák není 

klasifikován horším stupněm než chvalitebný, celkový průměr není horší než 1,5, chování je velmi 

dobré), prospěl – P (není v žádném předmětu klasifikován nedostatečný), neprospěl – N (žák je v 

některém předmětu klasifikován nedostatečný), nehodnocen – žák není z nejrůznějších důvodů 

hodnocen v některém z předmětů, 

• práce v zájmových útvarech organizovaných školou se hodnotí stupni : pracoval úspěšně, 

pracoval 

• žák, který je na konci 2. pololetí klasifikován neprospěl , má 1 max. 2 nedostatečné, koná 

opravnou zkoušku , zkouška je komisionální, vyhlašuje ji ředitel školy v termínu do 31. srpna, z 

vážných důvodů lze povolit vykonání nejpozději do 15. září, pokud je vyučujícím sám ředitel školy, 

jmenuje komisi KÚ, o termínu zkoušky informuje třídní učitel prokazatelně zákonného zástupce, 

pokud se žák ke zkoušce do dvou dnů bez omluvy nedostaví, je klasifikován stupněm 

nedostatečný, žák koná v jednom dni jen jednu zkoušku, pokud žák splní opravnou zkoušku, 

postupuje do vyššího ročníku, pokud nesplní, opakuje daný ročník, ve kterém neprospěl, o 

průběhu zkoušky se vyhotoví zápis s podpisy všech členů komise, žák smí opakovat pouze 

jedenkrát , a to jak na I. stupni tak i na II. stupni. Hodnocení žáků učiteli, sebehodnocení žáků, 

slovní hodnocení, hodnocení průřezových témat 

Obecné zásady hodnocení 

Učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt, při klasifikaci přihlíží učitel k věkovým 

zvláštnostem žáka i k možným indispozicím žáka v daném klasifikačním období, je třeba předměty 

hodnotit dle převahy teoretického zaměření, praktických činností a umělecko - odborného 

zaměření, doporučená kritéria jsou součástí těchto pravidel, učitel tato pravidla nepřeceňuje a 

posuzuje žákovy výkony komplexně a v souladu se specifikou předmětu. 

Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci 

Soustavná diagnostická pozorování, soustavné pozorování výkonů žáka a jeho připravenosti na 

vyučování, různé druhy zkoušek – písemné, ústní,grafické, praktické, pohybové, testy, kontrolní 

písemné práce, praktické zkoušky. 

Klasifikace žáka 
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Žáci se klasifikují ve všech předmětech uvedených v učebním plánu, klasifikační stupeň určí učitel, 

který příslušný předmět vyučuje, pokud předmět vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň po 

vzájemné dohodě, při určování stupně prospěchu se hodnotí celé klasifikační období, hodnotí se 

kvalita žákovy práce, učební výsledky, v žádném případě se nehodnotí na základě průměru z 

klasifikace, učitel hodnotí výsledky vždy objektivně , bez vlivu subjektivního ani vnějšího, ředitel 

školy určuje způsob, jakým jsou výsledky klasifikace projednávány, veškeré nedostatky a 

zaostávání v učení jsou projednávány v pedagogické radě, na konci klasifikačního období určí 

ředitel termín, kdy učitelé zapíší výsledky klasifikace všech žáků školy do příslušných dokumentů, v 

daných případech připraví návrhy na umožnění opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním 

termínu apod., v případě pochybnosti zákonného zástupce o správnosti klasifikace lze nejpozději 

do 3 dnů od vydání vysvědčení požádat o přezkoušení, toto je komisionální, o známce se v komisi 

hlasuje, výsledek přezkoušení nelze napadnout novou žádost o přezkoušení, v jednom dni koná 

žák vždy jen jedno přezkoušení, pokud žák nemohl být pro závažné objektivní příčiny klasifikován, 

umožní ředitel školy dodatečnou zkoušku , a to za 1. pololetí do 2 měsíců po skončení klasifikace v 

1. pololetí (31. března), za 2. pololetí do 31. srpna (dle školského zákona), pokud se žák nedostaví, 

opakuje ročník, o dodatečné zkoušce rozhoduje Pedagogická rada. 

Klasifikace žáka se speciálními vzdělávacími potřebami 

Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním 

postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Zdravotním postižením 

je pro účely školských přepisů mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, 

souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování. Zdravotním 

znevýhodněním zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k 

poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání. Sociálním znevýhodněním je 

rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, 

nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, nebo postavení azylanta a účastníka 

řízení o udělení azylu na území České republiky. 

Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření nezbytných 

podmínek při vzdělávání i klasifikaci a hodnocení. 

Při hodnocení žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení 

nebo znevýhodnění. Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření žáků a uplatňují je 

při klasifikaci a hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání 

podkladů. 

U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na 

základě žádosti zákonného zástupce žáka. Výsledky vzdělávání žáka v základní škole speciální se 

hodnotí slovně. 
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Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy zkoušení, 

které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. Kontrolní práce a 

diktáty píší tito žáci po předchozí přípravě. Pokud je to nutné, nebude dítě s vývojovou poruchou 

vystavováno úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony 

odpovídající jeho předpokladům. 

Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony. 

Při klasifikaci se nevycházím z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl. 

Klasifikace byla provázena hodnocením, t.j. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním 

podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat. 

Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají se zákonnými zástupci žáka a 

jejich souhlasný či nesouhlasný názor je respektován. 

V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka a tím na podporu jeho 

poznávací motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb.  

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných se řídí vyhláškou č. 

48/2005 Sb., o základním vzdělávání, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. 

Ředitel školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka přeřadit do vyššího ročníku bez 

absolvování předchozího ročníku. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části 

učiva ročníku, který žák nebo student nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel 

školy. 

Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole, do 

níž byl přijat k plnění povinné školní docházky. Nelze-li individuálně vzdělávaného žáka hodnotit 

na konci příslušného pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby 

hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení pololetí. Ředitel školy zruší 

povolení individuálního vzdělávání, pokud žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku 

neprospěl, nebo nelze-li žáka hodnotit na konci pololetí ani v náhradním termínu. 

Postup do vyššího ročníku 

Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci 2. pololetí prospěl ze všech povinných předmětů 

stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů, z nichž byl uvolněn, bez 

ohledu na prospěch postoupí i žák I. a II. stupně,který již jednou na daném stupni školy opakoval. 

Sebehodnocení žáků 

1. Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, posiluje sebeúctu a sebevědomí žáků. 
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2. Je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsobem přiměřeným věku 

žáků. 

3.Chyba je přirozená součást procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky baví, žáci 

mohou některé práce sami opravovat, hodnocení žákova výkonu nelze provést jen klasifikací, 

musí být doprovázeno rozborem chyb žáka. Chyba je důležitý prostředek učení. 

Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit:  

• co se mu daří • co mu ještě nejde, jaké má rezervy 

• jak bude pokračovat dál 

1. Pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky.  

2. Sebehodnocení žáků nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka pedagogem), ale má 

pouze doplňovat a rozšiřovat evaluační procesy a více aktivizovat žáka. 

3. Na konci pololetí žák písemnou nebo ústní formou provede sebehodnocení v oblasti: 

o zodpovědnost 

o motivace k učení 

o sebedůvěra 

o vztahy v třídním kolektivu. 

4. Známky nejsou jediným zdrojem motivace. 

Slovní hodnocení 

Škola v rámci odborných diskuzí upřednostňuje v rámci změn souvisejících se zaváděním školního 

vzdělávacího programu jako způsob hodnocení klasifikaci . V souladu se školskými předpisy je 

možné na základě žádosti zákonného zástupce provádět slovní hodnocení ( výhradně) či 

kombinaci obou způsobů hodnocení. Pro použití slovního hodnocení zpracovala škola následující 

kritéria a doporučení. Při přechodu žáků na střední školy škola převede slovní hodnocení do 

klasifikace, a to také v podstatě kdykoliv o to zákonný zástupce školu požádá. 

Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení do 

klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí 

odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. 

Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů 

slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání. 
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U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na 

základě žádosti zákonného zástupce žáka. 

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených 

školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v 

případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které 

dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách 

jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním 

předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v 

jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují 

jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, 

jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. 

Zásady pro vzájemné převedení klasifikace a slovního hodnocení:  

Ovládnutí učiva 

1 – výborný ovládá bezpečně 

2 – chvalitebný ovládá 

3 – dobrý v podstatě ovládá 

4 – dostatečný ovládá se značnými mezerami 

5 - nedostatečný neovládá 

Myšlení 

1 – výborný pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti, samostatný 

2 – chvalitebný uvažuje celkem samostatně 

3 – dobrý menší samostatnost v myšlení 

4 – dostatečný nesamostatné myšlení, pouze s nápovědou 

5 - nedostatečný odpovídá nesprávně i na návodné otázky 

Vyjadřování  

1 – výborný výstižné a poměrně přesné 

2 – chvalitebný celkem výstižné 
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3 – dobrý myšlenky vyjadřuje ne dost přesně 

4 – dostatečný myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi 

5 - nedostatečný nedokáže se samostatně vyjádřit, i na návodné otázky odpovídá nesprávně 

Celková aplikace vědomostí 

1 – výborný užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, pracuje samostatně, přesně a 

s jistotou 

2 – chvalitebný dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští se jen menších 

chyb 

3 – dobrý řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává potíže a odstraňuje 

chyby 

4 – dostatečný dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává 

5 - nedostatečný praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí 

Aktivita, zájem o učení 

1 – výborný aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 

2 – chvalitebný učí se svědomitě 

3 – dobrý k učení a práci nepotřebuje větších podnětů 

4 – dostatečný malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 

5 - nedostatečný pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné 

Chování  

1 – velmi dobré 

Uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných 

přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby 

napravit. 

2 - uspokojivé 

Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí 

závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se 

opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy 
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dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a 

zdraví svoje nebo jiných osob. 

3 - neuspokojivé 

Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových 

závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo 

bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací 

činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků. 

Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se ve všech 

vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka, a na obou stupních základní 

školy. 

Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační složku 

hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat různých forem 

hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb apod. 

Při klasifikaci žáků se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení. Způsob hodnocení projedná 

třídní učitel a výchovný poradce s ostatními vyučujícími. 

Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního přístupu a 

způsobu hodnocení a klasifikace žáka. 

Vyučující respektuje doporučené způsoby práce a hodnocení žáka, popsané ve zprávě o 

psychologickém vyšetření. Volí takové způsoby prověřování znalostí žáka, ve kterých se co 

nejméně projevuje zdravotní postižení (např. doplňování jevů místo diktátů, ústní zkoušení místo 

písemných prací či naopak, zkrácený rozsah písemných prací,…). 

Podle druhu postižení využívá speciální metody, postupy, formy a prostředky vzdělávání a 

hodnocení, kompenzační, rehabilitační a učební pomůcky, speciální učebnice a didaktické 

materiály. 

Informace pro zákonné zástupce 

Učitel informuje zákonné zástupce o klasifikaci pravidelně prostřednictvím EDUpage, email, 

SMS na třídních schůzkách nebo konzultacích a návštěvách zákonných zástupců ve škole, vždy 

když o to zákonný zástupce požádá, učitel informuje neprodleně a prokazatelně ( EDUpage či 

doporučený dopis) zákonné zástupce o mimořádném výrazném zhoršení prospěchu, upozorní i na 

znatelné zlepšení. 
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Přestup žáka 

V případě přestupu žáka na jinou školu připraví učitel dokumentaci v kopii a připraví návrh 

klasifikace za dané období. 

Na konci každého pololetí příslušného školního roku je žákům vydáno vysvědčení , toto může být 

zastoupeno na konci 1. pololetí výpisem z vysvědčení . 

Hodnocení průřezových témat 

 Hodnocení průřezových témat se odráží již ve způsobu, jak přistupujeme k jednotlivým PT a jejich 

náplni. 

Žáky se snažíme pro poznání motivovat a ne je odrazovat tím, že je budeme „ známkovat „ za to, 

že něco nevědí, mají jiný názor nebo je zajímají zcela jiné věci než nás. PT vnímáme jako přínos k 

rozvoji osobnosti žáka v oblasti jeho postojů a hodnot. 

PT jsou nejnovější součástí změn v naší škole. Je tedy dobře, aby učitel, který PT zpracovával, s 

nimi pracoval, protože jde především o to, abychom pochopili své téma jako příležitost k 

prozkoumání nových okruhů a otázek, k diskusi , k naslouchání různým názorům, k tříbení názorů 

a argumentů, a současně si uvědomili, že jsme sami dostatečně tolerantní k odlišným názorům, 

což je pro mnohé velmi těžké. 

Z žádného PT se nemá stát prostředek pro dosažení lepších výsledků ve vyučovacím předmětu – 

jde o to, aby si žák vhodným propojením, s učivem rozšířil svůj obzor a navíc získal zkušenosti, 

které využije i mimo školu v běžném životě. 

Hodnocení PT vychází z pochopení jejich specifičnosti, postavení ve školním vzdělávacím 

programu, formě realizace a především toho, co je škola schopna žákům předat a co zpětně od 

nich očekává. Probíhá komplexně na závěr projektu a stává se zpětnou vazbou nejen pro učitele, 

ale především pro žáky, neuvádí se na vysvědčení. 

PT nemají rámcově stanoveny výstupy. Proto se naše škola snaží konkretizovat žákům vždy to, co 

se od nich při realizaci daného PT očekává. 

Kritéria hodnocení, tak jak si je stanovila naše škola, se vztahují ke klíčovým kompetencím. 

Zohledňujeme maximálně žákovu individualitu a vedeme jej k vlastnímu uvážlivému 

sebehodnocení. Výsledky jsou aplikovány na konkrétní činnosti lidského konání a na uplatnění v 

běžné životní praxi. 

Při hodnocení PT je nejdůležitější vlastní pokrok žáka a zájem a chuť se problematikou vůbec 

zabývat. Vždy je oceňována osobní aktivita a snaha proniknout důkladněji a hlouběji k podstatě 

řešeného problému. 
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