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2 Charakteristika školy  

2.1 Úplnost a velikost školy  

Základní škola a mateřská škola Brno, Antonínská 3, příspěvková organizace, je škola plně 

organizovaná, poskytuje vzdělání od 1. do 9. ročníku. Součástí školy jsou jednotřídní mateřská škola 

s kapacitou 28 dětí a školní družina s kapacitou 240 žáků.  Ve škole je školní jídelna – výdejna stravy. 

Kapacita základní školy je 500 žáků. Škola se nachází v klidné části centra Brna, v historické budově 

z přelomu 19. a 20. století. Hlavním zaměřením školy je rozšířená výuka cizích jazyků se specializací 

na anglický a německý jazyk.   

2.2 Charakteristika žáků  

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

automobily rodičů, pěšky, veřejnou hromadnou dopravou. Školu navštěvuje 0–5 % žáků cizích 

státních příslušníků.  

Škola není bezbariérová. Učinit školu bezbariérovou je v investičním plánu zřizovatele. Zatím má 

škola vypracován plán integrace žáků s tělesným handicapem. Z hlediska prostorově 

organizačního využíváme možnosti bezbariérového přístupu do 1. nadzemního podlaží budovy. 

Z hlediska edukačního pracujeme s individuálním nastavením vzdělávání, jehož efektivitu garantuje 

školní poradenské pracoviště.   

Péče o žáky s potřebou podpory probíhá v třístupňovém modelu (MŠMT), jehož cílem je předcházet 

selhávání žáka. Těžiště péče se přesouvá z oblasti specializované diagnostiky a intervence v PPP 

(pedagogicko-psychologických poradnách) směrem k pedagogické diagnostice a podpoře.  

1. stupeň – individualizovaná pomoc učitele v rámci běžných vyučovacích hodin. Koordinátorem je 

třídní učitel, není nezbytné vyžadovat souhlas rodičů, jde o pedagogický postup, který je plně 

v kompetenci školy. Jedná se o děti, které selhávají ve výuce z důvodu ne příliš závažných (percepční 

nezralosti, pomalejší tempo, úzkostnost, sociální obtíže, nepozornost). V rámci 1. stupně jde 

o kompenzaci mírných obtíží, formou drobných úprav v režimu výuky, domácí přípravy, ve struktuře 

vyučovacích hodin. Na úpravách se podílejí především pedagogové a spec. pedagog.  

2. stupeň – plán pedagogické podpory (PLPP)  

3. stupeň – teprve ve třetím stupni předpokládáme využití specializované diagnostiky a intervence 

na odborném pracovišti či v koordinaci s ním. V rámci tohoto stupně může škola vytvářet 

individuální vzdělávací program (IVP).  
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Podpora žáků s potřebou podpůrných opatření je realizována ve spolupráci všech aktérů 

vzdělávání – učitel, třídní učitel, párový učitel, asistent pedagoga, školní poradenské pracoviště 

(školní psycholog, speciální pedagog), rodič/žák.   

2.3 Podmínky školy  

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

školního stravování, které se nachází v budově školy.  

Vyučování probíhá v následujících jazycích a jazykových kombinacích: český.  

Počet školních budov je jedna, ve venkovním areálu se nachází sportovní hřiště.  Pro trávení volného 

času je k dispozici školní dvůr, vyhrazená učebna, studovna. Žákům jsou k dispozici šatny.  

Škola disponuje následujícími odbornými učebnami: cizí jazyky, dějepis, hudební výchova, ICT, 

praktické vyučování, tělocvična. Dále škola poskytuje žákům možnost pro připojení k internetu 

využít pracovních stanic, bezdrátové připojení v celé škole.  

Učitelé mají k dispozici následující odborné kabinety: biologie, cizí jazyky, fyzika, ICT, tělesná 

výchova, výtvarná výchova.  

 

Škola v následujících oblastech úzce spolupracuje s externími specialisty:  

- protidrogová prevence  

- věda a výzkum  

- zdravověda  

2.4 Vlastní hodnocení školy  

2.4.1 Oblasti autoevaluace  

Dlouhodobý cíl rozvoje školy: Prioritou je zvyšování efektivity pedagogické práce v podmínkách 

rozvíjející se (učící se) organizace, která je zaměřena na to, aby se každé dítě učilo naplno a s radostí. 

Důraz je kladen na individuální rozvoj pedagogických pracovníků a efektivní systém řízení.  

Východiska:  

-     Každý žák je důležitý, rodič je partnerem školy  

-     Učitel je odborník  

-     Jsou vytvořeny podmínky pro osobní rozvoj každého pedagoga  

-     Učitel přijímá roli učitelského lídra  

-     Učitelé jsou týmem, tým je víc než souhrn jednotlivců  

-     Nový člen týmu je vítán a jsou vytvořeny podmínky pro rozvoj jeho potenciálu  

-     Škola je součástí vnějšího prostředí v místě svého zřízení  
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Kodex zaměstnance školy: Zaměstnanec školy je pracovitý, zodpovědný, samostatný, flexibilní, 

pozitivní a loajální. Zaměstnanec školy efektivně komunikuje a je připraven týmově spolupracovat, 

zájem celku vnímá jako nadřazený zájmům jednotlivce.  

Priority/oblasti autoevaluace:  

• Řízení školy (systémy komunikace, spolupráce, evaluace, vedení dokumentace  

• Plánované kurikulum (vize/koncepce/ŠVP)  

• Uskutečňované kurikulum (výuka, organizace, evaluace, osobní rozvoj, …)  

• Klima školy (bezpečné prostředí, efektivní komunikace, kodex zaměstnance, …)  

• Péče o žáky mimo výuku a spolupráce školy s okolím (prolínání formálního/neformálního 

vzdělávání)  

• Osobní přínos pedagoga k rozvoji školy (dobrovolně, není předmětem evidence/kontroly)  

2.4.2 Cíle a kritéria autoevaluace  

Střednědobé a krátkodobé cíle – priority rozvoje školy jsou plánovány a vyhodnocovány v ročních 

cyklech.  

• Prioritou je udržení a rozvoj modelu vzdělávání s rozšířenou výukou jazyků 

• Prioritou je zapojení do projektů  

• Prioritou je materiální vybavení školy  

• Prioritou je efektivní spolupráce s rodiči  

• Prioritou je individuální rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v intencích plánu 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školy  

• Prioritou je bezpečné prostředí pro žáky, zaměstnance školy, rodiče. Psychohygiena 

pedagogů. Efektivní komunikace.  

• Prioritou je práce se školním kurikulem v širším slova smyslu  

• Prioritou je práce metodické rady školy (MRŠ), práce předmětových skupin, metodických 

sdružení, práce koordinátorů, práce se začínajícími pedagogy, event. práce mentorské 

skupiny  

• Prioritou je celodenní program školy (ŠD, kroužky)  

• Prioritou je efektivní systém vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci 

systému spolupráce učitelů, asistentů pedagoga, členů poradenského pracoviště  

• Prioritou je rozvoj poradenství ve škole  

• Prioritou je spolupráce se školami, popř. dalšími subjekty edukace  

• Prioritou je marketing a fundraising  
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2.4.3 Nástroje autoevaluace  

Kromě běžných nástrojů autoevaluace (analýza školní dokumentace, hospitace/pozorování, 

vzájemné hospitace/pozorování pedagogů, zjišťování a vyhodnocování výsledků vzdělávání 

žáků/dětí) používá škola další nástroje, mezi ně patří např. ankety pro žáky, pedagogy a rodiče, 

workshopy/společná sdílení (mj. v rámci "seminárních dnů" školy, vzájemné sdílení, plánování 

a vyhodnocování v rámci systému spolupráce formálních (metodická rada školy, metodická 

sdružení, ...)  a neformálních ("triády") školních struktur.   

2.4.4 Časové rozvržení autoevaluačních činností  

Evaluační a autoevaluační činnosti probíhají průběžně, resp. jsou rozvrženy v čase dle potřeby 

(např. metodická sdružení plánují a hodnotí v měsíčních cyklech, metodická rada školy v cyklech 

tříměsíčních, osobní rozvoj pedagogů má svůj dvouletý systém plánování a hodnocení apod.)   

Zásadní je ovšem roční plánování a vyhodnocování cílů rozvoje v rámci pedagogického sboru.   

2.5 Spolupráce s dalšími institucemi  

Škola spolupracuje s institucemi ve svém blízkém okolí (např. Sokol Brno, CVČ Lužánky, ...), v městě 

Brně pak se základními školami (např. v rámci Sítě brněnských otevřených škol, ...), středními 

školami (Gymnázium Křenová a Gymnázium Matyáše Lercha v rámci výuky německého jazyka), 

vysokými školami (např. jsme fakultní školou PdF MU Brno, v rámci projektů pak např. s FA Brno), 

dále škola spolupracuje s desítkami institucí na území města Brna (z nich např. Česko-německý 

spolek apod.). Na úrovni kraje a celé České republiky škola spolupracuje opět se školami (např. 

v rámci sítě tzv. DSD škol – školy s právem vykonávat zkoušku Deutsches Sprachdiplom) 

a neziskovými organizacemi (např. OSF ČR). Škola je členem spolků Czech Dalton, Liga komunitních 

škol, Klub Komenský, Spolek na podporu partnerství Brno–Stuttgart. Na mezinárodní úrovni pak 

škola spolupracuje se školami v Německu (Stuttgart, Lipsko) a Rakousku (Vídeň).  

2.6 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími 

sociálními partnery  

Škola realizuje tradiční akce školy a tradiční výjezdní akce školy. K tradičním akcím školy patří 

mj. Uvádění prvňáčků do školy, Rozloučení s deváťáky, Vánoční dílny, Velikonoční dílny, vánoční 

vystoupení, Mezinárodní taneční festival, Rodičovské kavárny, Den učitelů, Setkání s důchodci, Den 

otevřených dveří apod. Mezi tradiční výjezdní akce školy řadíme školy v přírodě, zimní školy v 

přírodě, Stuttgart –  výměnný pobyt, Anglie/Benelux – jazykově poznávací zájezd, 

lyžařské výcvikové kurzy a adaptační kurzy. Z dalších akcí, které škola pořádá, stojí za zmínku 
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pořádání okresního a krajského kola německé olympiády, městská kola soutěže v deskových hrách 

a pěvecké soutěže Superstar.   

 

2.7 Charakteristika pedagogického sboru  

Na škole působí okolo 55 pedagogů, včetně ředitele školy a jeho zástupců. Kvalifikovanost 

pedagogického sboru je bezmála 100 %. Sbor je smíšený s většinovou převahou žen, věkově je 

pestrý – od mladých spolupracovníků až po zkušené kolegy. Ve sboru jsou zastoupeni pedagogové 

s vysokou kvalifikací pro výuku jazyků. Mezi pedagogy jsou i rodilí mluvčí. Velký důraz je kladen na 

osobní rozvoj pedagogů. DVPP je realizováno dle plánu v následujících 

oblastech – semináře/sdílení, individuální typ podpory – součástí individuálního typu podpory je 

plán osobního profesního rozvoje (POPR), návštěvy pedagogů v jiných školách, výměnné stáže 

pedagogů, kolegiální učení – pozorování v hodinách kolegů. Východiskem osobního rozvoje ve škole 

je Motto (John Hattie, 2012)  

1. Znát dopad učení na žáky.   

2. Být nositelem změny. Úspěch či neúspěch žáků závisí na tom, co dělá učitel.   

3. Zabývat se více tím, jak se učit, než jak vzdělávat druhé.   

4. Nastavit soustavné hodnocení jako pozitivní zpětnou vazbu.   

5. Učit pomocí dialogu, ne monologu.   

6. Nikdy nerezignovat na poslání dané náročnou a uspokojující prací učitele.   

7. Vytvářet pozitivní vztahy ve třídě i ve sborovně.   

8. Předávat každému smysl poznávání.  

 

2.8 Dlouhodobé projekty  

Z projektů v realizaci vybíráme:   

• Podpora inkluzivně zaměřených komunitních škol (OSF ČR – Liga komunitních škol, z. s.)   

• MAP II (OP VVV)   

• Šablony II ((OP VVV)   

• Šablony II (MŠ) (OP VVV)   

• C4PE – karierové poradenství (OP VVV)   
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• Edison (AIESEC)    

• Projekt spolupráce s VUT Brno  

• Metodická podpora sítě inkluzivních škol (CKP – ZŠ Pramínek, SPC Štolcova, 

ZŠ Deblín) (MŠMT ČR)  

• Mléko do škol (MŠMT ČR)   

• Ovoce do škol (MŠMT ČR)   

• Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském 

kraji  

• Projekt Stuttgart 2019 "Komm und lerne meine Stadt kennen/ Přijeď a poznej moje město" 

(Českoněmecký fond budoucnosti, město Brno)   

• Vzdělávání 2.0 – Rozvoj klíčových kompetencí prostřednictvím vzdělávání zaměřeného na 

cíl (MŠMT ČR)  

• Síť brněnských otevřených škol (SBOŠ)  

• Výuka AJ ve vybraných školách města Brna   

• Prevence školní neúspěšnosti na ZŠ v Brně   

• Participativní rozpočet (zřizovatelé)   

• Příběhy našich sousedů (Post Bellum, o.p.s.)  

• Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti (MŠMT ČR)  

2.9 Mezinárodní spolupráce  

K formám spolupráce na mezinárodní úrovni patří jazykové, studijní, výměnné pobyty žáků a učitelů 

a spolupráce s partnerskými školami, především v německy mluvících zemích. Nejužší spolupráci 

navázala škola se školami ve Stuttgartu.  
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3 Charakteristika ŠVP  

3.1 Zaměření školy  

Základní škola s rozšířenou výukou cizích jazyků (Fakultní škola Pedagogické fakulty MU Brno)  

Motto:  „KOMUNIKACE VE DVOU SVĚTOVÝCH JAZYCÍCH JE NORMOU“  

Naší prioritou je zvyšování efektivity pedagogické práce v podmínkách rozvíjející se (učící se) 

organizace, která je zaměřena na to, aby se každé dítě učilo naplno a s radostí. Důraz je kladen na 

individuální rozvoj pedagogických pracovníků a efektivní systém řízení.  

Východiska naší práce:  

-     Každý žák je důležitý, rodič je partnerem školy  

-     Učitel je odborník  

-     Jsou vytvořeny podmínky pro osobní rozvoj každého pedagoga  

-     Učitel přijímá roli učitelského lídra  

-     Učitelé jsou týmem, tým je víc než souhrn jednotlivců  

-     Nový člen týmu je vítán a jsou vytvořeny podmínky pro rozvoj jeho potenciálu  

-     Škola je součástí vnějšího prostředí v místě svého zřízení  

Co nabízíme:   

• poloha školy v klidné lokalitě centra Brna  

• nižší počty žáků na 1.stupni: cca 22 žáků/třída  

• nižší počty žáků v jazykových skupinách: cca 11–15 žáků/skupina  

• na 1. i 2. stupni dělená výuka na skupiny, popř. párová výuka  

• prvky daltonského plánu, programu Začít spolu, metody aktivní výuky, projektová výuka, 

metoda CLIL, rozvoj pohybové obratnosti (spolupráce se Sokolem Brno)  

• všechny třídy s rozšířenou výukou jazyků  

• anglický jazyk a německý jazyk od 1. ročníku  

• mezinárodní jazykové zkoušky z němčiny i angličtiny zdarma, popř. za zvýhodněných 

podmínek  

• přípravné kurzy ke zkouškám z Nj (DSD I) a Aj (Cambridge), k přijímacím zkouškám na 

střední školy  

• bohatá zahraniční spolupráce; partnerské školy v EU  

• vysoká úspěšnost při přijímacím řízení na gymnázia a SŠ  

• bezpečné a stimulující prostředí pro žáky i rodiče  

• prostředí elektronické žákovské knížky Edookit pro efektivní komunikaci mezi rodiči 

a učiteli  
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• individuální rozvoj žáků s potřebou podpory a žáků nadaných, podpora školního 

poradenského pracoviště  

• pravidelné sportovní, vzdělávací a kulturní akce pro žáky – jsme pořadateli městských 

a krajských kol jazykových olympiád, pořádáme mezinárodní taneční festival, 

celorepublikový turnaj v piškvorkách ve spolupráci s ČFPR (Česká federace piškvorek 

a renju), celoměstskou pěveckou soutěž apod.  

• pravidelné výměnné pobyty a jazykově poznávací výjezdy do zemí západní Evropy  

• dle zájmu rodičů každoroční letní a zimní školy v přírodě od 2. ročníku   

• pravidelné akce pro rodiče – rodičovské kavárny, třídní akce s rodiči  

• školní družina pro 1. – 5. ročník, 6:30 –17:30 hodin  

• široká nabídka volnočasových aktivit – více než 40 kroužků  

• nabídka vybraných jazykových kroužků zdarma, popř. za zvýhodněných podmínek (např. 

kroužky anglického a německého divadla, konverzace v cizích jazycích)  

• školní časopis a televize jako kroužky pro děti už na 1. stupni, které pravidelně informují 

o dění ve škole  

• spolupráce s mateřskou školou Antonínská v rámci přípravy dětí na vstup do 1. tříd základní 

školy  

• mateřská škola se zaměřením na zdraví a zdravý životní styl od raného dětství  

Profil absolventa, neboli absolvent:   

• je dobře jazykově vybaven (němčina/angličtina úroveň A2 až B1)  

• komunikuje a samostatně jedná, srozumitelně, výstižně a kultivovaně se vyjadřuje v ústním 

i písemném projevu  

• je vybaven souhrnem vědomostí, schopností, dovedností, postojů a hodnot pro život, další 

studium a pracovní proces  

• je vybaven praktickými dovednostmi pro život  

• je vybaven technickými dovednostmi, prací s textem, dovedností vyhledávat informace, 

zvládat základy práce s ICT  

• analyzuje společenské jevy, zaujímá uvážlivé postoje k nim  

• uvádí věci do souvislostí, efektivně používá termíny, symboly  

• úspěšně složí zkoušku na gymnázium nebo střední školu  

• rozumí základním principům, které jsou základem pro naše zákony, společenské normy, zná 

svá práva a povinnosti  

• řeší problémy, či se o to alespoň snaží a chce věci řešit  

• respektuje naše kulturní tradice, historické dědictví, dbá principů ekologie a ochrany 

přírody  

• patří ke slušným, zodpovědným, poctivým lidem s pokorou a úctou, kteří vědí, co znamená 

slovo morálka, tolerance a respekt  
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Rozšířená výuka cizích jazyků   

V dnešní době je standardem domluvit se dvěma cizími jazyky. Vyvážená, zvýšená a cílená 

pozornost školy na zvládnutí dvou cizích jazyků je předností našeho systému práce. Nabízíme výuku 

ve skupinách s přednostním zaměřením na anglický jazyk, nebo ve skupinách s přednostním 

zaměřením na německý jazyk.  

Výuka ve skupině s přednostním zaměřením na anglický jazyk znamená, že angličtina je prvním 

cizím jazykem, žák se jí učí od prvního ročníku a v pátém ročníku se začíná učit němčině jako 

druhému cizímu jazyku. Obdobně ve skupině s přednostním zaměřením na německý jazyk je 

němčina prvním cizím jazykem, žák se jí učí od prvního ročníku a v pátém ročníku přibírá angličtinu 

jako druhý cizí jazyk.  

Naším cílem je, aby žák během plnění povinné školní docházky zvládl první cizí jazyk (AJ nebo NJ) 

na úrovni A2+ (někteří žáci dosáhnou až na úroveň B1) a druhý cizí jazyk na úrovni A1–A2.  

Žáci pracují v méně početných jazykových skupinách a ke zvládnutí cizích jazyků je vedou pouze 

kvalifikovaní učitelé.  

Cizí jazyky jsou podpořeny v učebním plánu školy výrazně navýšenou hodinovou dotací výuky cizího 

jazyka a konverzacemi v cizím jazyce. V odpoledních hodinách si může žák vybrat z nabídky 

jazykových kroužků. V nabídce máme kroužky, které vyrovnávají rozdíly mezi úrovní prvního 

a druhého cizího jazyka, kroužky připravující žáky na nejrůznější zkoušky a certifikace, kroužky 

usnadňující prostupnost mezi jazykovými skupinami, kroužky kombinující cizí jazyk s uměleckými 

disciplínami (např. německé divadlo, výtvarka s angličtinou), ale i kroužky dalších cizích jazyků 

(italština, francouzština, ruština). Vybrané kroužky cizího jazyka poskytujeme zdarma.  

Cizí jazyk učíme od první třídy dvě hodiny týdně. Výuka probíhá komunikativní formou založenou 

na hrách, písničkách, říkankách a základní slovní zásobě s vizuální oporou v učebnici, pracovním 

sešitě a rozšiřujících materiálech. Od třetího ročníku je cizí jazyk vyučován tři hodiny týdně. V pátém 

ročníku začínáme s výukou druhého cizího jazyka. Od pátého do devátého ročníku se žáci učí dvěma 

cizím jazykům, angličtině a němčině. Časová týdenní dotace jednotlivým jazykům je tři hodiny 

týdně. Od šestého ročníku jsou žáci zařazováni do skupin podle svých schopností a pokročilosti. 

Skupiny jsou navzájem průchozí, vždy rozhodují aktuální výsledky žáka. Není neobvyklé, že nadaní 

žáci, kteří v 5. ročníku začnou s druhým cizím jazykem, opouští naši školu v ročníku devátém ve 

skupině s nejnáročnějším jazykovým programem. Absolvují tak se dvěma cizími jazyky na úrovni A2, 

popř. vyšší.  

Na naší základní škole má dlouholetou tradici výuka německého jazyka. Patříme do společnosti více 

než  1 700 škol na světě, v nichž je jazyk německý obzvláště důležitou součástí vzdělávacích plánů 

školy (Schulen: Partner der Zukunft).   Již od roku 1963 ověřují generace vynikajících učitelů 

skutečnost, že není problém začít s výukou německého jazyka, angličtina se dětem po němčině učí 
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velmi dobře. Od roku 2020/21 nabízíme možnost složení prestižní zkoušky Deutsches 

Sprachdiplom 1 (pouze pět ZŠ v ČR).   

Efektivní výuka cizích jazyků je dále podpořena aktivitami, z nichž vybíráme:  

• výměnné pobyty žáků v německy a anglicky mluvících zemích  

• cílená příprava žáků na certifikační zkoušky z cizího jazyka   

o angličtina – Movers, později Flyers  

o němčina – ÖSD Zertifikat A2 a ÖSD Zertifikat B, Deutsches Sprachdiplom  

• účast na projektech, např. projekt Edison (v rámci tohoto projektu se účastní výuky 

zahraniční studenti), English Week nebo Projektwoche (intenzivní kurz vedený přímo na 

naší škole rodilými mluvčími)  

• návštěvy divadelních představení v cizím jazyce, řízená četba cizojazyčných knih  

• dopisování s dětmi z cizojazyčných zemí, např. základní škola v Lipsku  

• metody aktivní výuky při výuce cizích jazyků.   

• účast na soutěžích, např. English Jungle, English Star, konverzační soutěž v AJ  

• účast na olympiádách v anglickém a německém jazyce. Olympiádu v německém jazyce až 

na úroveň krajského kola dokonce pořádáme.  

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie  

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence 
k učení 

• motivujeme žáky k učení, vedeme je k poznání smyslu a cíle učení, 
k posuzování svého pokroku, ke zhodnocení výsledků učení a přijetí 
odpovědnosti za ně 

• vedeme žáky k využívání vhodných způsobů, metod a strategií pro 
efektivní učení 

• učíme žáky používat správnou terminologii, znaky a symboly, uvádět 
věci do souvislostí, propojovat poznatky z různých vzdělávacích 
oblastí a vytvářet si komplexnější pohled na matematické, přírodní, 
společenské a kulturní jevy 

• učíme žáky plánovat, organizovat a řídit vlastní učení, motivujeme je 
k dalšímu studiu a celoživotnímu učení 

• směřujeme žáky k samostatnému pozorování a experimentování, 
porovnávání získaných poznatků, kritickému posuzování 
a vyvozování závěrů  

• v hodinách využíváme aktivizujících výukových metod a forem, při 
nichž se žáci více zapojují do výuky a snáze si tak osvojují poznatky 

• během výuky zařazujeme práci s textem, klademe důraz na čtení 
s porozuměním, necháváme žáky vyhledávat, třídit, zpracovávat 
a efektivně využívat informace 

• pracujeme s chybou 

• podporujeme žáky v sebehodnocení a v kritickém myšlení 
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Výchovné a vzdělávací strategie 

• nabízíme žákům účast na mnoha zajímavých akcích, soutěžích 
a olympiádách 

• pomáháme žákům zdokonalovat své učení a prožít úspěch 

Kompetence 
k řešení problémů 

• učíme žáky vnímat nejrůznější problémové situace ve škole i mimo 
ni, přemýšlet o nesrovnalostech a jejich příčinách, promýšlet 
a plánovat způsoby řešení problémů a využívat k tomu vlastního 
úsudku a zkušeností  

• motivujeme žáky problémovými úlohami z běžného života, 
necháváme je hledat různá řešení a obhajovat je 

• u vzorových úloh v jednotlivých předmětech ukazujeme žákům 
algoritmus řešení, nabádáme je k užívání logických, matematických 
a empirických postupů 

• vedeme žáky k vyhledávání informací z různých zdrojů, jejich 
porovnávání, třídění a vhodnému využití 

• podporujeme žáky v samostatnosti, vytrvalosti a kreativitě  

• necháváme žáky spolupracovat při řešení problému 

• směřujeme žáky k ověřování správnosti řešení problému 

• podporujeme žáky v kritickém myšlení, rozhodování, schopnosti 
obhájit svá řešení, uvědomění si zodpovědnosti za svá rozhodnutí 
a zhodnocení výsledků svých činů 

• nabízíme žákům pomoc dospělých osob při řešení problémů (ŠPP, 
TU, ...) 

Kompetence 
komunikativní 

• směřujeme žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému 
vyjadřování v ústním i písemném projevu 

• vedeme žáky k formulování a vyjadřování svých myšlenek a názorů 
v logickém sledu 

• učíme žáky naslouchat, vhodně komunikovat se spolužáky 
i s dospělými osobami 

• směřujeme žáky k účinnému zapojení se do diskuze, vyjadřování 
a obhajování svého názoru a vhodné argumentaci 

• učíme žáky porozumět textu, obrazovým materiálům, gestům, 
zvukům a jiným informačním a komunikačním prostředkům 
a reagovat na ně 

• podporujeme žáky v tom, aby ke komunikaci využívali také školní 
média 

• umožňujeme žákům komunikaci se spolužáky napříč ročníky při 
projektech a akcích organizovaných školou 

• při výuce jazyků vybízíme žáky k používání převážně cizího jazyka 

• komunikaci v cizím jazyce umožňujeme žákům upevňovat s rodilými 
mluvčími i na zahraničních výjezdech do zemí EU 

• za nezbytné pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním 
světem považujeme také využívání informačních a komunikačních 
prostředků a technologií  

Kompetence 
sociální a 
personální 

• budujeme pozitivní klima ve škole 

• ve třídách pracujeme s pravidly, která spoluvytváříme se žáky, 
a dbáme na jejich respektování 
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Výchovné a vzdělávací strategie 

• umožňujeme žákům spolupracovat ve dvojicích i ve skupinách, 
necháváme je střídat různé role ve skupině 

• směřujeme žáky k utváření příjemné atmosféry při společné práci 

• vytváříme žákům prostor ke spolupráci i se spolužáky z jiných 
ročníků 

• vedeme žáky k ohleduplnosti, úctě a slušnosti při jednání s druhými 
lidmi 

• pomáháme žákům vytvářet si pozitivní představu o sobě samém, 
podporujeme jejich sebedůvěru 

Kompetence 
občanské 

• vedeme žáky k respektování druhých lidí, jejich názorů a hodnot 

• seznamujeme žáky se základními pravidly a zákony, vedeme je 
k uvědomění si svých práv a povinností ve škole i mimo školu 
a dbáme na jejich dodržování 

• netolerujeme agresivní, hrubé a nezdvořilé chování žáků ani jiné 
patologické projevy  

• vedeme žáky k odmítání takových projevů u ostatních 

• učíme žáky respektovat naše tradice a kulturní, přírodní i historické 
dědictví 

• směřujeme žáky k aktivnímu zapojení se do kulturního a sportovního 
dění, ke spolupodílení se na akcích školy a vytváření podnětného 
školního prostředí 

• požadujeme po žácích environmentální chování, vedeme je 
k ochraně svého zdraví, životního prostředí, k pomoci ostatním 

Kompetence 
pracovní 

• učíme žáky používat bezpečně a účinně pomůcky, materiály, 
nástroje a vybavení a adaptovat se na nové pracovní podmínky 

• dbáme na to, aby žáci dodržovali dohodnutá pravidla a termíny, 
plnili v rámci možností své pracovní povinnosti, dokončovali úkoly 

• vedeme žáky k ochraně zdraví, životního prostředí a kulturních 
a společenských hodnot 

• rozvíjíme u žáků trpělivost, důslednost, systematičnost 
a odpovědnost  

• vedeme žáky k organizování a plánování práce, k tomu, aby 
pracovali kvalitně a hospodárně 

• směřujeme žáky k využívání svých znalostí a zkušeností k vlastnímu 
rozvoji a k přípravě na své budoucí povolání 

• pomáháme žákům orientovat se v základních aktivitách potřebných 
k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, rozvíjíme 
podnikatelské myšlení 
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3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami  

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

Plán pedagogické podpory (dále PLPP) může být zpracováván podle potřeby při podpůrném 

opatření prvního stupně, slouží ke kompenzaci mírných obtíží ve vzdělávání žáka a navrhují ho 

pedagogičtí pracovníci. Za vytvoření PLPP zodpovídá třídní učitel, na jeho vytvoření se podílejí 

i ostatní vyučující žáka. Třídní učitel informuje zákonné zástupce a zprostředkovává s nimi 

komunikaci. PLPP má písemnou formu, zahrnuje popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb 

v rámci podpůrných opatření prvního stupně a obsahuje podpis osob, které s ním byly 

seznámeny. PLPP je průběžně aktualizován, nejpozději po 3 měsících je vyhodnoceno naplnění 

stanovených cílů. V případě trvajících obtíží doporučí škola zákonným zástupcům využití pomoci 

školského poradenského zařízení (dále ŠPZ), pokud jsou podpůrná opatření účelná, mohou být 

využita v průběhu celého vzdělávání žáka.  

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

Na základě doporučení školského poradenského zařízení (dále ŠPZ) v rámci podpůrných opatření 

2. a vyššího stupně a žádosti zákonných zástupců sestavuje škola individuální vzdělávací plán žáka 

(IVP). IVP zohledňuje vzdělávací potřeby žáka ovlivněné aktuálním zdravotním stavem, opožděným 

vývojem, odlišným kulturním prostředím a jinými životními podmínkami, specifickými poruchami 

učení a chování, oslabením smyslových funkcí apod. Za vypracování IVP zodpovídá třídní učitel, na 

jeho tvorbě se podílejí ostatní vyučující a pracovníci Školního poradenského pracoviště (ŠPP). IVP 

má písemnou formu, obsahuje písemný informovaný souhlas zákonných zástupců, je tvořen 

bezodkladně a nejméně jedenkrát za rok je vyhodnocován ŠPZ. Třídní učitel organizuje podle 

potřeby společné schůzky s rodiči, pedagogy, ŠPP, vedením školy i žákem samotným. Shledá-li 

škola, že podpůrná opatření nejsou dostačující, doporučí využití poradenské pomoci ŠPZ. V případě 

doporučení podpůrných opatření 3. a vyššího stupně může škola pro tvorbu IVP využít minimální 

doporučenou úroveň pro úpravy očekávaných výstupů. IVP může být na základě potřeb žáka během 

roku upravován a je konzultován se zákonnými zástupci.  

 

Pravidla pro zapojení dalších subjektů:  

Při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami škola spolupracuje s pedagogicko-

psychologickou poradnou (PPP), speciálními pedagogickými centry (SPC), středisky výchovné péče 

(SVP), s pracovníky podílejících se neziskových organizací a orgány péče o dítě (OSPOD). Kontakt 

s těmito organizacemi zprostředkovává výchovný poradce formou písemné, telefonické nebo 
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osobní komunikace. V případě potřeby jsou zapojení specialisté zváni do školy ke konzultacím 

s vedením školy, výchovným poradcem a pedagogy. Škola také spolupracuje s rodiči žáků s SVP.  

 

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

 

výchovný poradce – organizace schůzek se zákonnými zástupci, pedagogy, vedením školy a 

podílejícími se organizacemi, koordinace tvorby IVP, administrativa spojená s evidencí podpůrných 

opatření  

školní metodik prevence – péče o žáky s rizikovým chováním a prevence tohoto chování  

speciální pedagog – práce se žáky s SVP, spolupráce s pedagogy, koordinace činnosti asistentů, 

výuka předmětu speciální pedagogické péče, depistáž   

školní psycholog – práce se žáky s SVP, depistáž  

třídní učitelé – tvorba PLPP a IVP, spolupráce s ostatními pedagogy, žáky a rodiči  

asistenti pedagoga – práce se žáky s SVP na základě doporučení ŠPZ  

pedagogové – individuální práce se žáky v rámci předem domluvených konzultačních hodin a 

pedagogické intervence  

další pedagogičtí pracovníci – práce se žáky podle doporučení ŠPZ, individuální výuka, párová 

výuka, spolupráce s ostatními pedagogy  

 

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami  

v oblasti organizace výuky:   

Pro podporu žákovy práce v oblasti organizace výuky nabízí škola střídání forem a činností během 

výuky, nastavení pravidel, úpravu zasedacího pořádku, diferenciaci výuky, zohlednění postavení 

žáka ve skupině, možnost účasti ve volnočasových aktivitách organizovaných školou. Pro žáky 

s podpůrným opatřením 2. a vyššího stupně je umožněno v případě potřeby využívání speciálních 

učebních a kompenzačních pomůcek a postupů na základě doporučení ŠPZ a v souladu s IVP. 

V odůvodněných případech může být organizace výuky podpořena asistentem pedagoga nebo 

dalším pedagogickým pracovníkem. V případě doporučených podpůrných opatření 4. a 5. stupně 

bude výuka organizována na základě individuálních potřeb.  

v oblasti metod výuky:  

V rámci podpůrného opatření 1. stupně může škola nabídnout metody výuky, které podporují 

rozvoj poznávacích procesů žáka, respektují míru nadání žáka a jeho specifika, rozvíjejí vnímání, 
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práci s textem a obrazem, porozumění textu, preferují řešení typových a problémových úloh, 

aktivizují a motivují žáka. Jsou zohledňovány individuální potřeby žáka a respektována jeho 

pracovní specifika tak, aby žák mohl zažít úspěch. Volí se formy práce, které žákovi lépe vyhovují, je 

kladen důraz na přiměřené nároky, srozumitelnost učiva a motivaci k učení. Metody výuky pro vyšší 

stupně podpůrných opatření zahrnují intervenci k podpoře oslabených nebo nefunkčních 

dovedností a kompetencí žáka, přizpůsobují se individuálním potřebám žáka a vycházejí 

z doporučení ŠPZ.  

v oblasti úpravy obsahu vzdělávání:  

Žákovi s IVP může být na základě doporučení ŠPZ upraven obsah vzdělávání. Žákům s IVP od 

podpůrného opatření 3. stupně může být na základě doporučení ŠPZ upraven učební plán podle 

minimální úrovně očekávaných výstupů v souladu s RVP ZV. Na základě doporučení ŠPZ může škola 

nabídnout předmět speciální pedagogické péče poskytovaný speciálním pedagogem žákům s IVP, 

a sice v rámci disponibilních hodin nebo nad rámec běžné výuky s respektováním celkového počtu 

vyučovacích hodin.  

v oblasti hodnocení:  

Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami mohou být využity různé formy 

hodnocení pro podporu rozvoje dovedností a vědomostí v souvislosti s posílením žákovy motivace. 

Zohledněna budou specifika jeho obtíží, budou jasně formulována hodnotící kritéria a hodnotící 

škála a podporováno sebehodnocení žáka.  

V rámci předmětů speciálně pedagogické péče můžeme nabídnout:   

rozvoj grafomotorických dovedností, řečovou výchovu, porozumění mluvené i psané řeči a její 

produkci, rozvíjení sluchového vnímání, prostorovou orientaci, rozvoj vizuálně percepčních 

dovedností  

3.4 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně 

nadaných  

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

Za vytvoření PLPP mimořádně nadaného žáka zodpovídá třídní učitel, na jeho vytvoření se podílejí 

i ostatní vyučující žáka. PLPP má písemnou formu, zahrnuje popis oblasti nadání a návrhy 

podpůrných opatření. Třídní učitel informuje zákonné zástupce žáka a zprostředkovává s nimi 

komunikaci. PLPP obsahuje podpisy osob, které s ním byly seznámeny a je vyhodnocován po třech 

měsících.  

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

IVP nadaného a mimořádně nadaného žáka škola sestavuje na základě doporučení ŠPZ. Za jeho 

vypracování zodpovídá třídní učitel, který spolupracuje s ostatními vyučujícími a s výchovným 

poradcem. IVP má písemnou formu, obsahuje písemný informovaný souhlas zákonných zástupců. 
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IVP mimořádně nadaného žáka umožňuje obohacování učiva nad rámec předmětů a vzdělávacích 

oblastí ŠVP. K vyhodnocení IVP dochází minimálně jedenkrát ročně.  

 

Pravidla pro zapojení dalších subjektů:  

 

Při práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky škola spolupracuje s poradenskými zařízeními, 

umožňuje žákům zapojení do volnočasových aktivit v rámci školy (kroužky z různých vzdělávacích 

oblastí), doporučuje žákům vhodné mimoškolní aktivity a organizace pro rozvoj jeho nadání (střední 

školy, Menza ČR, střediska volného času).  

 

Zodpovědné osoby a jejich role:  

 

třídní učitel – tvorba PLPP a IVP, spolupráce s rodiči, vyučujícími a ŠPP  

výchovný poradce – spolupráce se školským poradenským pracovištěm, koordinuje schůzky všech 

zúčastněných  

pedagogové – obohacování učiva v oblasti nadání žáka  

 

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných 

a mimořádně nadaných žáků:  

Na žádost rodičů a na základě doporučení ŠPZ umožní škola předčasný nástup žáka ke školní 

docházce.  

Mimořádně nadanému žákovi může být nabídnuta výuka vybraného předmětu ve vyšším ročníku.  

Nadaným žákům umožňuje škola obohacování vzdělávacího obsahu nad rámec ŠVP s cílem rozšířit 

a prohloubit znalosti, stimulovat procesy vyhledávání souvislostí a motivovat k dalšímu vzdělávání.  

V rámci výuky bude nadaným a mimořádně nadaným žákům nabídnuta možnost vypracování 

specifických úkolů a projektů.  
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3.5 Začlenění průřezových témat  

Průřezové téma 
(tematický okruh) / 
ročník 

1.  2.  3.  4.  5.  6. 7.  8.  9.  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností 
poznávání 

ČJ, M, 
HV, VV 

ČJ, M, 
HV, VV, 

AJ1  

ČJ, Prv, 
M, HV, 

VV  

ČJ, M, 
Přv, HV  

ČJ, M, 
Inf, Přv, 
HV, AJ2  

ČJ, M, 
Inf, GV, 

F, Př, HV, 
AJ2  

ČJ, M, F, 
Př, HV, 

AJ2  

ČJ, M, F, 
Ch, Př, HV 

ČJ, M, F, 
Ch, Př, 

HV  

Sebepoznání a 
sebepojetí 

Prv, 
HV, AJ1 

Prv, HV HV  HV, TV  HV, TV  TV, AJ2  TV, VZ  TV, VZ  TV  

Seberegulace a 
sebeorganizace 

TV  Prv, TV  Prv, TV  TV  Vl   VZ  VZ  OV  

Psychohygiena Prv, HV Prv, HV Prv, HV  HV  HV   VZ  Př, VZ, 
AJ1, AJ2  

Př, AJ1  

Kreativita ČJ, M, 
HV, VV, 

PČ  

ČJ, M, 
HV, VV, 

PČ  

ČJ, M, 
HV, VV, 

PČ  

ČJ, M, 
Přv, HV, 
VV, PČ, 

NJ1  

ČJ, M, 
Inf, Přv, 
HV, VV, 
PČ, AJ2, 

NJ1  

ČJ, M, 
Inf, GV, 
HV, VV, 
PČ, AJ1, 
AJ2, NJ2 

ČJ, M, 
HV, VV, 

AJ1, AJ2, 
NJ2  

ČJ, M, HV, 
VV, PČ, 

AJ1, AJ2, 
NJ2  

ČJ, M, 
HV, VV, 
PČ, AJ1, 
AJ2, NJ2  

Poznávání lidí ČJ, Prv, 
HV, 
AJ1, 
NJ1  

ČJ, Prv, 
HV, AJ1, 

NJ1  

ČJ, Prv, 
HV  

ČJ, HV  ČJ, Vl, 
HV, AJ2, 

NJ2  

ČJ, OV, 
AJ2, NJ2 

ČJ, OV, 
VZ  

ČJ, OV, VZ ČJ, OV  

Mezilidské vztahy Prv, 
HV, 
NJ1  

Prv, HV, 
AJ1, 
NJ1  

Prv, HV, 
AJ1, 
NJ1  

Přv, HV, 
AJ1, NJ1 

Přv, HV, 
AJ1, AJ2, 
NJ1, NJ2 

AJ1, AJ2, 
NJ2  

VZ, AJ1, 
AJ2, NJ2  

VZ, AJ1, 
AJ2  

OV, AJ1, 
AJ2  

Komunikace ČJ, Prv, 
HV, 
AJ1, 
NJ1  

ČJ, Prv, 
HV, AJ1, 

NJ1  

ČJ, Prv, 
HV, AJ1, 

NJ1  

ČJ, Přv, 
HV, AJ1, 

NJ1  

ČJ, Přv, 
HV, AJ1, 
AJ2, NJ1, 

NJ2  

ČJ, GV, 
Př, AJ1, 

AJ2, NJ1, 
NJ2  

ČJ, AK, 
NK, Př, 
VZ, AJ1, 
AJ2, NJ1, 

NJ2  

ČJ, AK, 
NK, Ch, 
Př, VZ, 

AJ1, AJ2, 
NJ1, NJ2  

ČJ, Ch, 
Př, AJ1, 

AJ2, NJ1, 
NJ2  

Kooperace a 
kompetice 

VV, PČ, 
AJ1  

VV, PČ, 
AJ1  

VV, PČ, 
AJ1  

VV, PČ, 
AJ1  

VV, PČ, 
AJ1, AJ2 

M, Př, 
VV, PČ, 
AJ1, AJ2  

M, Př, 
VV, AJ1, 

AJ2  

M, Ch, Př, 
VV, PČ, 
AJ1, AJ2  

M, Ch, 
Př, PČ, 

AJ1, AJ2  

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 

ČJ, M, 
PČ  

ČJ, M, 
PČ  

ČJ, Prv, 
M, PČ  

ČJ, M, 
Přv, PČ  

ČJ, M, 
Inf, Přv, 
PČ, AJ2  

M, Inf, 
GV, F, 

PČ, AJ1, 
AJ2  

M, F, VZ, 
AJ1, AJ2  

M, F, Ch, 
VZ, PČ, 

AJ1, AJ2  

M, F, Ch, 
PČ, AJ1, 

AJ2  

Hodnoty, postoje, 
praktická etika 

ČJ, HV  ČJ, HV  ČJ, Prv, 
HV  

ČJ, HV  ČJ, HV  OV  OV, VZ  OV, VZ  OV  

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Občanská 
společnost a škola 

ČJ  ČJ  ČJ  ČJ, Vl  ČJ, Vl, 
AJ1, AJ2 

OV, AJ1, 
AJ2  

OV  OV, AJ2  OV, AJ1  

Občan, občanská 
společnost a stát 

   Prv  Vl  Vl  D, OV, 
GV  

D, OV  D, OV  D, OV, 
AJ1  
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Průřezové téma 
(tematický okruh) / 
ročník 

1.  2.  3.  4.  5.  6. 7.  8.  9.  

Formy participace 
občanů v politickém 
životě 

    Vl  Vl  OV  OV  OV  OV  

Principy 
demokracie jako 
formy vlády a 
způsobu 
rozhodování 

    Vl  Vl  OV  OV  OV  OV  

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás 
zajímá 

ČJ, AJ1 ČJ, AJ1  ČJ, AJ1  ČJ, AJ1  ČJ, Vl, 
AJ1, AJ2, 

NJ2  

ČJ, D, 
GV, AJ1, 
AJ2, NJ1, 

NJ2  

ČJ, D, Z, 
AJ1, AJ2, 
NJ1, NJ2 

ČJ, D, Z, 
AJ1, AJ2, 
NJ1, NJ2  

ČJ, D, Z, 
AJ1, AJ2, 
NJ1, NJ2  

Objevujeme Evropu 
a svět 

NJ1  NJ1  Prv, 
AJ1, 
NJ1  

Vl, AJ1, 
NJ1  

Vl, AJ1, 
AJ2, NJ1 

Z, AJ1, 
AJ2  

Z, AJ1, 
AJ2  

Z, AJ1, 
AJ2  

Z, AJ1, 
AJ2  

Jsme Evropané    Prv  Vl  M, Vl, 
TV, AJ1, 

AJ2  

D, HV, 
VV, AJ1, 
AJ2, NJ1 

AK, NK, 
D, HV, 

VV, AJ1, 
AJ2, NJ1  

AK, NK, D, 
Z, HV, VV, 
AJ1, AJ2, 

NJ1  

D, Z, HV, 
VV, AJ1, 
AJ2, NJ1  

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Kulturní diference HV  HV  HV  HV, VV  HV, VV  D, HV, 
VV  

D, HV, 
VV  

D, HV, VV D, HV, VV 

Lidské vztahy ČJ, Prv, 
HV  

ČJ, Prv, 
HV  

ČJ, HV  ČJ, Vl, 
HV  

ČJ, Vl, 
HV  

ČJ, GV  ČJ  ČJ  ČJ  

Etnický původ Prv  Prv  Prv  Vl  Vl, AJ2  D, AJ1, 
AJ2  

D, Z, AJ1, 
AJ2  

D, Z, AJ1, 
AJ2  

D, Z, AJ1, 
AJ2  

Multikulturalita Prv, 
HV, 
NJ1  

Prv, HV, 
NJ1  

HV, NJ1 Vl, HV, 
NJ1  

Vl, HV, 
AJ2, NJ1, 

NJ2  

OV, GV, 
HV, AJ1, 
AJ2, NJ1, 

NJ2  

AK, NK, 
OV, Z, 

HV, AJ1, 
AJ2, NJ1, 

NJ2  

AK, NK, 
OV, Z, HV, 
NJ1, NJ2  

OV, Z, 
HV, NJ1, 

NJ2  

Princip sociálního 
smíru a solidarity 

HV  HV  Prv, HV  HV  Vl, HV  OV  OV  OV  OV  

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Ekosystémy Prv  Prv  Prv  Přv  Přv  Př  Př  Př  Př, EV  

Základní podmínky 
života 

Prv, VV Prv, VV  Prv, VV  Přv, VV  Přv, VV  GV, Př, 
VV  

Př, VV  Ch, Př, VV Ch, Př, 
EV, VV, 
AJ1, AJ2  

Lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí 

Prv, 
VV, PČ  

Prv, VV, 
PČ, AJ1  

Prv, VV, 
PČ  

Přv, VV, 
PČ  

Přv, VV, 
PČ  

OV, GV, 
Př, VV, 

PČ  

OV, Př, 
VV, VZ  

OV, Ch, 
Př, VV, 
VZ, PČ  

OV, Ch, 
Př, EV, 
VV, PČ  

Vztah člověka 
k prostředí 

Prv  Prv   Přv, Vl  Inf, Přv, 
AJ1  

Inf, OV, 
GV, Př  

OV, Př, 
VZ  

OV, Ch, 
Př, VZ  

OV, Ch, 
Př, EV  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
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Průřezové téma 
(tematický okruh) / 
ročník 

1.  2.  3.  4.  5.  6. 7.  8.  9.  

Kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení 

ČJ  ČJ  ČJ  ČJ  ČJ, Inf  ČJ, M, 
Inf, Z, 

HV, NJ1  

ČJ, M, Z, 
HV, NJ1  

ČJ, M, Z, 
HV, NJ1  

ČJ, M, Z, 
HV, NJ1  

Interpretace vztahu 
mediálních sdělení 
a reality 

ČJ  ČJ  ČJ  ČJ  ČJ  ČJ, OV  ČJ, OV  ČJ, OV  ČJ, OV  

Stavba mediálních 
sdělení 

ČJ  ČJ  ČJ  ČJ  ČJ  ČJ  ČJ  ČJ  ČJ  

Vnímání autora 
mediálních sdělení 

   ČJ  ČJ, VV  ČJ, VV  ČJ, VV  ČJ, VV  ČJ, VV  ČJ, VV  

Fungování a vliv 
médií ve 
společnosti 

ČJ  ČJ  ČJ  ČJ, M  ČJ, M  ČJ, OV  ČJ, OV  ČJ, OV  ČJ, OV, 
AJ1  

Tvorba mediálního 
sdělení 

ČJ  ČJ  ČJ  ČJ  ČJ, Inf, 
AJ1  

ČJ, Inf, 
AJ1  

ČJ, AJ1, 
NJ1  

ČJ, AJ1, 
NJ1  

ČJ, AJ1, 
NJ1  

Práce v realizačním 
týmu 

ČJ  ČJ  ČJ  ČJ  ČJ  ČJ  ČJ  ČJ  ČJ  

     

 

3.5.1.1 Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat:  

Zkratka Název předmětu 

AJ1  Anglický jazyk 1 

AJ2  Anglický jazyk 2 

AK  Anglická konverzace 

Ch  Chemie 

ČJ  Český jazyk 

D  Dějepis 

EV  Environmentální výchova 

F  Fyzika 

GV  Globální výchova 

HV  Hudební výchova 

Inf  Informatika 

M  Matematika 

NJ1  Německý jazyk 1 

Zkratka Název předmětu 

NJ2  Německý jazyk 2 

NK  Německá konverzace 

OV  Občanská výchova 

PČ  Pracovní činnosti 

Př  Přírodopis 

Prv  Prvouka 

Přv  Přírodověda 

TV  Tělesná výchova 

Vl  Vlastivěda 

VV  Výtvarná výchova 

VZ  Výchova ke zdraví 

Z  Zeměpis 
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4 Učební plán  

4.1 Celkové dotace – přehled  

Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 
stupeň 

2. stupeň Dotace 2. 
stupeň 1. 

ročník 
2. 

ročník 
3. 

ročník 
4. 

ročník 
5. 

ročník 
6. 

ročník 
7. 

ročník 
8. 

ročník 
9. 

ročník 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk 8+1 7+1 6+2 6+1 6+1 33+6 4+1 4 4 3+1 15+2 

Anglická konverzace           0+1 0+1  0+2 

Německá konverzace           0+1 0+1  0+2 

Cizí jazyk  

• Anglický jazyk 1 

• Německý jazyk 1 

0+2 0+2 3 3 3 9+4 3 3 3 3 12 

Další cizí jazyk  

• Anglický jazyk 2 

• Německý jazyk 2 

      0+3 0+3 0+3 0+3 3 3 6+6 

Matematika a její 
aplikace 

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

Globální výchova          0+1     0+1 

Informační a 
komunikační technologie 

Informatika       1 1 1     1 

Člověk a jeho svět Prvouka 2 2 2    6        

Přírodověda     2 1 3        

Vlastivěda     2 1 3        

Člověk a společnost Dějepis          1 2 2 2 7 

Občanská výchova          1 1 1 1 4 
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Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 
stupeň 

2. stupeň Dotace 2. 
stupeň 1. 

ročník 
2. 

ročník 
3. 

ročník 
4. 

ročník 
5. 

ročník 
6. 

ročník 
7. 

ročník 
8. 

ročník 
9. 

ročník 

Člověk a příroda Fyzika          1 2 2 1+1 6+1 

Chemie             1 3 4 

Přírodopis          2 1 2 1 6 

Zeměpis          1 2 1 1+1 5+1 

Environmentální 
výchova 

             0+1 0+1 

Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 

Výtvarná výchova 1 1 2 2 1 7 2 2 1 1 6 

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 

Výchova ke zdraví           1 1  2 

Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5 1  1 1 3 

Celkem hodin 22 22 23 25 26 102+16 29 30 31 32 104+18 

    

4.1.1 Poznámky k učebnímu plánu  

Český jazyk  

Český jazyk je na 1. stupni v každém ročníku posílen o 1 hodinu, ve 3. ročníku o 2 hodiny týdně, na 2. stupni je v 6. a 9. ročníku posílen o 1 hodinu. V rámci 
disponibilních hodin ČJ může být v případě potřeby zařazen předmět speciálně pedagogické péče.  

    

Matematika  

Matematika je posílena o 1 h z časové dotace ve 2., 4., 5., 8. a 9. ročníku. V 9. ročníku probíhá v rámci disponibilní hodiny příprava k přijímacím zkouškám.  
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Cizí jazyk  

V rámci povinných předmětů nabízíme dva cizí jazyky – anglický a německý jazyk. Cizí jazyk vyučujeme od 1. ročníku, kdy si žáci volí právě jeden z nich. 
Od 5. ročníku pak začínají s výukou dalšího, druhého cizího jazyka. Hodinová dotace v 1. a 2. ročníku jsou 2 h týdně, od 3. ročníku vyučujeme cizí jazyk 3 h 
týdně. Druhý cizí jazyk, vyučovaný od 5. ročníku, má časovou dotaci 3 h týdně.  
Výuka cizích jazyků je navíc posílena o anglickou i německou konverzaci, každá z nich je vyučována 1 h týdně v 7. a 8. ročníku.  

    

Disponibilní hodiny 

Disponibilní hodiny jsou na 1. i 2. stupni čerpány hlavně v cizích jazycích, dále v předmětech Český jazyk a Matematika. 
Na 2. stupni jsou využity k posílení vzdělávací oblasti Člověk a příroda v předmětech Fyzika, Zeměpis, Environmentální výchova a v Globální výchově. 
Předmět Globální výchova, povinný v 6. ročníku, je tvořen výstupy ze vzdělávacích oborů Výchova k občanství, Matematika a její aplikace, Zeměpis, 
Přírodopis a doplňkového oboru Etická výchova. Předmět Environmentální výchova, zařazený povinně do 9. ročníku, integruje průřezové téma 
Environmentální výchova a prvky vzdělávacích oborů Zeměpis a Přírodopis. 
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5 Učební osnovy  

5.1 Český jazyk  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

9 8 8 7 7 5 4 4 4 56 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Český jazyk 

Oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Charakteristika předmětu V předmětu Český jazyk a literatura je hlavním cílem výuky, aby žák prakticky ovládal jazyk a aby byl 
připraven pro základní komunikační situace. Prostřednictvím jazykové a literární výchovy získává žák 
schopnost vyjadřovat své myšlenky a city. 
Dovednosti získané v tomto předmětu jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou důležité 
i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání 
stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání. 

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

Obsah předmětu Český jazyk a literatura na 1. i 2. stupni ZŠ má komplexní charakter, je rozdělen do tří 
složek, které se ve výuce prolínají: 

• Komunikační a slohová výchova 

• Jazyková výchova 

• Literární výchova 
Na 1. stupni je výuka dotována 39 vyučovacími hodinami týdně, z toho 4 hodiny jsou disponibilní. 
Na 2. stupni má předmět časovou dotaci 17 hodin – po 5 hodinách v 6. ročníku, po 4 hodinách 
v 7. – 9. ročníku. 
Do výuky předmětu jsou průběžně zařazována průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova 
demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní 
výchova, Environmentální výchova a Mediální výchova. 
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Název předmětu Český jazyk 

Výuka Českého jazyka a literatury se uskutečňuje v rámci standardních vyučovacích hodin o délce 45 minut, 
výuka probíhá převážně v kmenových třídách, jsou využívány dataprojektory. Ve výuce žáci kromě učebnic 
používají jazykové příručky, pracovní sešity, pracovní listy. 
Nejčastější organizační formou výuky v rámci hodin je frontální vyučování a skupinová výuka. 
Na 1. i 2. stupni učitelé i žáci spolupracují s asistenty a speciálním pedagogem. 
Žáci se zúčastňují Olympiády v českém jazyce, Babylonu – soutěže ve čtenářské gramotnosti. 

Integrace předmětů • Český jazyk a literatura 

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

Kompetence k učení: 

• volíme vhodné metody, které rozvíjí dovednosti žáků k osvojení učiva a vedou je k aplikování 
naučených pravidel českého pravopisu 

• střídáme formy práce, abychom co nejvíce aktivizovali řízenou činnost žáků 

• vedeme žáky ke správnému slovnímu a psanému projevu 

• podporujeme žáky v jejich vlastní tvorbě literárních textů, k reprodukci přečteného textu, recitaci 

• nabízíme žákům vhodné texty, čímž je motivujeme k četbě 

Kompetence k řešení problémů: 

• vedeme žáky k tomu, aby uměli nacházet chyby v textu a zdůvodnit správné řešení 

• učíme žáky pracovat s textem, číst s porozuměním a schopnosti vyhledat informace v různých 
zdrojích, v textu i na internetu 

• motivujeme žáky k prezentování svých názorů  

Kompetence komunikativní: 

• vedeme žáky k vyslovení vlastního názoru, k vzájemné toleranci svých názorů, k diskuzi 

• učíme žáky zpracovávat referáty, reprodukovat naučený text 

• volíme mluvní cvičení, dramatizace textu, slohové práce, aby se žáci naučili vystupovat před 
druhými 

Kompetence sociální a personální: 

• klademe důraz na respektování druhých, podporujeme zdravé klima třídy a potíráme jakékoliv 
projevy neúcty, poškozování druhých 

• směřujeme žáky k vlastní evaluaci – nejen jak vidí druhé, ale jak hodnotí svůj výkon v hodině, zda 
se jim dařilo, jak byli aktivní, na čem je třeba zapracovat 
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Název předmětu Český jazyk 

Kompetence občanské: 

• organizujeme pro žáky různé besedy, návštěvy kulturních zařízení (divadla, knihovny, muzea, 
výstavy apod.), a tím rozvíjíme jejich estetické cítění 

• vedeme žáky ke slušnému chování nejen ve škole, ale i mimo ni a k respektu druhých 

• seznamujeme žáky s naším slovesným a kulturním dědictvím, jeho historií, tradicemi a památkami 
města 

Kompetence pracovní: 

• dbáme na dodržování stanovených pravidel a pracovních povinností 

• zadáváme žákům úkoly, které podporují zdravé pracovní návyky 

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu 

Český jazyk je na 1. stupni v každém ročníku posílen o 1 hodinu, ve 3. ročníku o 2 hodiny týdně, na 2. stupni 
je v 6. a 9. ročníku posílen o 1 hodinu. V rámci disponibilních hodin Českého jazyka může být v případě 
potřeby zařazen předmět speciálně pedagogické péče. 

Způsob hodnocení žáků Hodnocení žáků probíhá klasifikací, slovně nebo kombinací obou způsobů v souladu s pravidly pro 
hodnocení výsledků vzdělávání (zpracováno v odstavcích způsoby a kritéria hodnocení, podrobněji ve 
školním řádu). 

    

Český jazyk 1. 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 

ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty 
přiměřeného rozsahu a náročnosti 

čte nahlas slova, věty a krátké texty 
rozpozná nadpis, řádek, článek 

věcné čtení 

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

rozumí jednoduchým písemným pokynům 
adekvátně reaguje na mluvené pokyny 

naslouchání: praktické a věcné 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP pro základní vzdělávání  

30 

Český jazyk 1. ročník  

ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla 
v rozhovoru 

pozdraví, poděkuje, požádá, omluví se souvislý mluvený projev 

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

s pomocí učitele aplikuje správné zásady mluveného 
projevu, pečlivě vyslovuje, opravuje nedbalou nebo 
nesprávnou výslovnost 

správná výslovnost a nonverbální prostředky 

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

mluví srozumitelně, pečlivě vyslovuje, aplikuje zásady 
správného dýchání 

technika mluveného projevu, správné dýchání 

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

krátce vypráví své zážitky, volí vhodné verbální a 
nonverbální prostředky 

mluvený projev 

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

uvolňuje si ruku, nacvičuje držení těla, drží správně 
psací náčiní 

hygiena psaní 

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

píše správné tvary písmen, číslic a slov i podle diktátu 
kontroluje vlastní písemný projev 
orientuje se na klávesnici počítače 

technika psaní, psací písmena malá, velká 
opis a přepis slov, diktát 

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

seřadí ilustrace podle časové posloupnosti 
podle obrázkové osnovy vypráví jednoduchý příběh 
vede dialog na základě obrazového materiálu 

vypravování na základě obrazového materiálu 

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

čte literární texty, pozorně naslouchá čtení 
recituje básně, říkadla a rozpočitadla, zpaměti je 
přednáší 

čtení a naslouchání, básnička, rozpočitadlo, hádanka 

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu vyjadřuje své pocity z přečteného textu 
rozpozná dobro a zlo v jednání pohádkových postav 

pohádka 

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

dramatizuje pohádku i literární text 
zná další pojmy: kniha, čtenář, divadelní představení, 
herec, loutkové divadlo 

literární text 

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

čte a rozlišuje krátké a dlouhé samohlásky 
rozlišuje slovo, slabiku, hlásku 
pozná větu 
graficky zaznamená délku slabiky 

délka samohlásek 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

 podpora poznávání spolužáků, vzájemné komunikace, pojmenovávání a popisování vlastností, vztahů i odlišností 
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Český jazyk 1. ročník  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 vytváření dovedností pro řešení problémů 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

 směřování žáků ke každodenní verbální komunikaci a rozvíjení jejich schopnosti komunikovat 

 prohlubování vztahu mezi verbální a neverbální složkou komunikace 

 dbaní na komunikaci podle pravidel 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

 vedení žáků k pozornosti, soustředění, schopnosti zapamatování 

 získávání dovedností pro další učení 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

 seznamování žáků se školou jakožto demokratickým společenstvím, jejím fungováním a principy 

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

 využívání postupně osvojovaného českého jazyka k získávání informací o okolním světě 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

 rozvíjení tvořivosti, podpora originality a nápaditosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

 směřování žáků ke zvládání problémových situací, ke hledání kompromisů a vhodné komunikaci při odlišných názorech 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

 podporování zdravých vztahů ve třídě prostřednictvím vhodné komunikace 

 směřování žáků ke vzájemné toleranci, ochotě pomáhat a začlenění všech spolužáků do kolektivu 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 vedení žáků k vnímání a porozumění mluvenému i psanému projevu 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

 motivace žáků pro tvorbu příspěvků do školního časopisu 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

 směřování žáků k začlenění do kolektivu, k uvědomování si vlastního přínosu 

 rozvoj komunikačních schopností a využívání vlastních schopností při práci v týmu 
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Český jazyk 1. ročník  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

 uvědomování si odlišných forem mediálních sdělení 

 vnímání různých výrazových prostředků v mediálních sděleních 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

 rozvíjení citlivosti vůči obsahu mediálních sdělení – uvědomování si stereotypů a předsudků 

 směřování žáků k uvědomění si odpovědnosti za naplnění svého volného času 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

 směřování žáků k vytvoření představy o roli médií ve společnosti 

 vedení žáků k rozumnému využití médií jako zdroje informací a kvalitní zábavy 

    

Český jazyk 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 

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

rozděluje slova na konci řádků 
seřadí slova podle abecedy 
správně píše slova, v nichž dochází ke spodobě znělosti 

slabika 
abeceda 
spodoba znělosti 

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

rozpozná a přiřadí slovo významově nadřazené, 
podřazené 
přiřadí slova stejného anebo podobného významu a 
slova významu opačného 
najde slova citově zabarvená, mnohoznačná 

význam slov 

ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje 
mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i 
zvukové prostředky 

rozpozná oznámení, otázku, rozkaz, přání 
zaznamená správně interpunkci na konci věty 

druhy vět 
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Český jazyk 2. ročník  

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

odliší vyjadřování v próze a ve verších 
rozumí základním literárním pojmům 

literární žánry a druhy: báseň, pohádka, hádanka, 
rozpočitadlo 

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 

aplikuje pravidla psaní ú/ů, i/y po tvrdých a měkkých 
souhláskách a psaní dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě 
píše správně velká písmena na začátku vět a u vlastních 
jmen osob a zvířat 

pravopis lexikální, vlastní jména 

ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty 
přiměřeného rozsahu a náročnosti 

čte nahlas i potichu známé i neznámé jednoduché texty 
jednoduše reprodukuje přečtené texty 

čtení s porozuměním 

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

rozumí písemným nebo ústním pokynům k práci a 
pobytu ve škole adekvátně na ně reaguje 
rozumí jednoduchým pokynům z různých oblastí života, 
např. v dopravě, knihovně, divadle 

čtení a naslouchání s porozuměním 

ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla 
v rozhovoru 

podle konkrétní situace volí vhodné oslovení a 
rozloučení 

mluvený projev – pravidla dialogu 

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

píše krátká sdělení podle pokynů učitele psaný projev žáka 

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

při četbě nebo přednesu vyslovuje, vhodně frázuje a 
užívá správné tempo a melodii řeči 

poslech a přednes literárních textů 

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

v krátkých promluvách v běžných školních i 
mimoškolních situacích užívá vhodně melodii a tempa 
řeči, pauz a důrazu 
svůj projev doprovodí jednoduchými gesty a vhodnou 
mimikou 

mluvený projev, verbální a nonverbální prostředky 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

 rozvíjení citlivosti vůči obsahu mediálních sdělení – uvědomování si stereotypů a předsudků 

 směřování žáků k uvědomění si odpovědnosti za naplnění svého volného času 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

 směřování žáků k vytvoření představy o roli médií ve společnosti 

 vedení žáků k rozumnému využití médií jako zdroje informací a kvalitní zábavy 
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Český jazyk 2. ročník  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 vedení žáků k vnímání a porozumění mluvenému i psanému projevu 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

 směřování žáků k začlenění do kolektivu, k uvědomování si vlastního přínosu 

 rozvoj komunikačních schopností a využívání vlastních schopností při práci v týmu 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

 uvědomování si odlišných forem mediálních sdělení 

 vnímání různých výrazových prostředků v mediálních sděleních 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

 motivace žáků pro tvorbu příspěvků do školního časopisu 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

 podporování zdravých vztahů ve třídě prostřednictvím vhodné komunikace 

 směřování žáků ke vzájemné toleranci, ochotě pomáhat a začlenění všech spolužáků do kolektivu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

 směřování žáků ke zvládání problémových situací, ke hledání kompromisů a vhodné komunikaci při odlišných názorech 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

 směřování žáků ke každodenní verbální komunikaci a rozvíjení jejich schopnosti komunikovat 

 prohlubování vztahu mezi verbální a neverbální složkou komunikace 

 dbaní na komunikaci podle pravidel 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

 rozvíjení tvořivosti, podpora originality a nápaditosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

 podpora poznávání spolužáků, vzájemné komunikace, pojmenovávání a popisování vlastností, vztahů i odlišností 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

 vedení žáků k pozornosti, soustředění, schopnosti zapamatování 

 získávání dovedností pro další učení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
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Český jazyk 2. ročník  

 vytváření dovedností pro řešení problémů 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

 seznamování žáků se školou jakožto demokratickým společenstvím, jejím fungováním a principy 

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

 využívání postupně osvojovaného českého jazyka k získávání informací o okolním světě 

    

Český jazyk 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence komunikativní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

sestaví osnovu a v písemném projevu užívá vhodné 
jazykové prostředky 

vypravování, popis, pozdrav, dopis 

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

rozliší slova do skupin podle jejich obecného významu 
(děj, věc, okolnost, vlastnost) 

významové okruhy slov 

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru rozezná slovo ohebné a neohebné 
rozliší všechny ohebné slovní druhy 

slovní druhy 

ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné 
gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen 
a sloves 

v mluveném projevu užívá správné tvary podstatných 
jmen, přídavných jmen a sloves 

kultura mluveného projevu 

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

spojuje krátké věty do souvětí a užívá k tomu vhodné 
spojovací výrazy 

spojování vět, spojky 

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 

odůvodňuje a správně píše i/y po obojetných 
souhláskách ve vyjmenovaných slovech a slovech s nimi 
příbuzných 

pravopis – vyjmenovaná slova, slova s nimi příbuzná 
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Český jazyk 3. ročník  

začátku věty a v typických případech vlastních jmen 
osob, zvířat a místních pojmenování 

ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty 
přiměřeného rozsahu a náročnosti 

čte plynule s porozuměním texty přiměřeného rozsahu 
a náročnosti 
vyhledá informace v encyklopediích slovnících pro děti 
reprodukuje obsah textu 
dovypráví obsah textu, vymyslí název ke krátkému textu 
při čtení vhodně používá nonverbální prostředky 

čtení s porozuměním 
tvořivá práce s textem 

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

aktivně se podílí na sestavování jednoduchých pravidel 
pro situace ve škole 

naslouchání, čtení s porozuměním 

ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla 
v rozhovoru 

při rozhovoru udržuje oční kontakt s partnerem a 
rozhovor bezdůvodně nepřerušuje nebo požádá o 
přerušení a uvede důvod 

mluvený projev, dialog, telefonát 

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

v jednoduchém projevu dbá na to, aby byl gramaticky a 
věcně správný, opraví chyby ve vypravování spolužáka 

kultivace mluveného projevu 

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

sestaví osnovu a podle ní píše krátké texty 
v písemném projevu užívá vhodné jazykové prostředky, 
grafické symboly a interpunkci a při tom aplikuje 
znalosti osvojené v jazykové výchově 

psaný projev – vypravování, popis, pozdrav, dopis, 
inzerát 

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu ústně i písemně vyjadřuje své pocity z přečteného textu 
reprodukce literárního textu 

zážitkové čtení a naslouchání 

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

ztvární obsah textu obrázky, komiksem, dramatizací tvořivé činnosti s literárním textem 

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

pozná a charakterizuje pohádku, bajku 
uvede známé autory a ilustrátory knih pro děti 

dětská literatura 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

 rozvíjení citlivosti vůči obsahu mediálních sdělení – uvědomování si stereotypů a předsudků 

 směřování žáků k uvědomění si odpovědnosti za naplnění svého volného času 

 uvědomování si vlivu médií na každodenní život, na organizaci času i na komunikaci 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 
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Český jazyk 3. ročník  

 směřování žáků k vytvoření představy o roli médií ve společnosti 

 vedení žáků k rozumnému využití médií jako zdroje informací a kvalitní zábavy 

 uvědomování si rozdílu mezi informativním a reklamním obsahem zprávy 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 vedení žáků k vnímání a porozumění mluvenému i psanému projevu 

 pěstování kritického přístupu k mediálním sdělením 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

 směřování žáků k aktivní práci v kolektivu  

 rozvoj komunikačních schopností a využívání vlastních schopností při práci v týmu 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

 uvědomování si odlišných forem mediálních sdělení 

 vnímání různých výrazových prostředků v mediálních sděleních 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

 motivace žáků pro tvorbu příspěvků do školního časopisu 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

 dbaní na zdravé vztahy ve třídě prostřednictvím vhodné komunikace a jednání 

 směřování žáků ke vzájemné toleranci, ochotě pomáhat a začlenění všech spolužáků do kolektivu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

 směřování žáků ke zvládání problémových situací, ke hledání kompromisů a vhodné komunikaci při odlišných názorech 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

 dbaní na korektní každodenní verbální komunikaci žáků a rozvíjení jejich schopnosti komunikovat 

 prohlubování vztahu mezi verbální a neverbální složkou komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

 rozvíjení tvořivosti, podpora originality a nápaditosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

 prohlubování poznávání spolužáků, vzájemné komunikace, pojmenovávání a popisování vlastností, vztahů i odlišností 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 
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Český jazyk 3. ročník  

 vedení žáků k pozornosti, soustředění, schopnosti zapamatování 

 upevňování získaných dovedností pro další učení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 uplatňování dovedností pro řešení problémů 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

 seznamování žáků se školou jakožto demokratickým společenstvím, jejím fungováním a principy 

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

 využívání českého jazyka k získávání informací o okolním světě 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

 směřování žáků k vnímání názorů autora sdělení 

 uvědomování si způsobu vyjádření postoje autora pomocí výrazových prostředků 

    

Český jazyk 4. 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 

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

navrhne vhodný nadpis 
vyhledá v textu odpověď na zadanou otázku 

čtení a naslouchání s porozuměním textu 

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

vybere z nabídky vhodná slova vztahující se k textu 
vypíše z textu požadovanou informaci 

orientace v textu a výpisky z textu 

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

sestaví a napíše adresu, zprávu, vzkaz, oznámení, 
pozvánku 

vypravování, popis, žánry písemného projevu 
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Český jazyk 4. ročník  

sestaví z vět nebo krátkých odstavců příběh 
s dodržením dějové posloupnosti 

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

vyslechne nebo přečte krátký text a reprodukuje ústně 
nebo písemně jeho obsah 

čtení a naslouchání praktické a věcné 

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

na základě zadaných informací vede dialog, telefonický 
hovor (s dospělým, s kamarádem), zanechá vzkaz na 
záznamníku 

zásady dialogu a telefonické komunikace 

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

rozliší ve slyšené ukázce spisovnou a nespisovnou 
výslovnost (zme, dyž, vo tom apod.) 

spisovná výslovnost 

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

sestaví popis předmětu (zvířete/osoby) a popis 
pracovního postupu, dodržuje logickou návaznost 
píše vypravování obsahově i formálně správně, 
dodržuje dějovou posloupnost; pracuje podle heslovité 
osnovy 

písemný projev 

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

k vybranému textu přiměřené délky vytvoří rozvitou 
nebo heslovitou osnovu (nejméně o třech bodech) 

osnova textu 

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

vyhledá v textu slovo vícevýznamové, vysvětlí jeho další 
významy 
vybere z nabídky slovo významem nejbližší k danému 
slovu 
rozezná opozita 

význam slova – vícevýznamová slova, synonyma, 
antonyma, slova příbuzná 

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

určí kořen slova, část příponovou, předponovou 
k danému slovu uvede jednoduchá slova příbuzná 

stavba slova 

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

používá v mluveném i psaném projevu náležité tvary 
sloves ve způsobu oznamovacím 
zařadí vyznačené plnovýznamové slovo z textu ke 
slovnímu druhu (podstatné jméno, přídavné jméno, 
sloveso, příslovce) 

tvarosloví – určování slovních druhů, jmenné a 
slovesné mluvnické kategorie 

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

vyhledá v textu nespisovný tvar podstatného jména, 
přídavného jména, slovesa a nahradí je tvary 
spisovnými 

tvarosloví – spisovné a nespisovné tvary jmen 
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ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a 
v neúplné základní skladební dvojici označuje základ 
věty 

vyhledá ve větě základní skladební dvojici skladba – základní skladební dvojice 

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

rozliší větu jednoduchou a souvětí 
vytvoří z věty jednoduché souvětí 

skladba – věta jednoduchá a souvětí 

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

nahradí spojovací výraz v souvětí tak, aby smysl zůstal 
zachován 

skladba – spojovací výrazy 

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

správně píše (doplní) i/y ve vyjmenovaných slovech a 
slovech s nimi příbuzných 

pravopis lexikální 

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

uplatňuje základní poučení o správných tvarech příčestí 
minulého činného v mluveném i psaném projevu 

syntax – pravopis – shoda podmětu s přísudkem 

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

zpracuje stručný záznam o přečtené knize a prezentuje 
ho spolužákům jako mluvní cvičení nebo referát; 
záznam zakládá do portfolia nebo zapisuje do 
čtenářského deníku 

referát 

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

přednese a volně reprodukuje text reprodukce literárního textu 

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

rozezná typ úryvku – umělecký (poezie, komiks, 
pohádka), neumělecký (naučný text, návod) 

tvořivé činnosti s literárním textem 

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

rozhodne, zda uvedená ukázka je pohádka, pověst, 
nebo bajka 

literární pojmy – pohádka, pověst, bajka 

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

vybere z předložených ukázek tu, která chce upoutat, 
přesvědčit a ovlivnit rozhodování člověka 

reklamní a propagační texty 

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

se vhodně představí ostatním dětem, dospělému mluvní cvičení 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

 rozvíjení citlivosti vůči obsahu mediálních sdělení – uvědomování si stereotypů a předsudků 

 směřování žáků k uvědomění si odpovědnosti za naplnění svého volného času 

 uvědomování si vlivu médií na každodenní život, na organizaci času i na komunikaci 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 
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 směřování žáků k vytvoření představy o roli médií ve společnosti 

 vedení žáků k rozumnému využití médií jako zdroje informací a kvalitní zábavy 

 uvědomování si rozdílu mezi informativním a reklamním obsahem zprávy 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 vedení žáků k vnímání a porozumění mluvenému i psanému projevu 

 pěstování kritického přístupu k mediálním sdělením 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

 směřování žáků k aktivní práci v kolektivu  

 rozvoj komunikačních schopností a využívání vlastních schopností při práci v týmu 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

 uvědomování si odlišných forem mediálních sdělení 

 vnímání různých výrazových prostředků v mediálních sděleních 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

 motivace žáků pro tvorbu příspěvků do školního časopisu 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

 směřování žáků k vnímání názorů autora sdělení 

 uvědomování si způsobu vyjádření postoje autora pomocí výrazových prostředků 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

 dbaní na zdravé vztahy ve třídě prostřednictvím vhodné komunikace a jednání 

 směřování žáků ke vzájemné toleranci, ochotě pomáhat a začlenění všech spolužáků do kolektivu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

 směřování žáků ke zvládání problémových situací, ke hledání kompromisů a vhodné komunikaci při odlišných názorech 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

 dbaní na korektní každodenní verbální komunikaci žáků a rozvíjení jejich schopnosti komunikovat 

 prohlubování vztahu mezi verbální a neverbální složkou komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

 rozvíjení tvořivosti, podpora originality a nápaditosti 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP pro základní vzdělávání  

42 

Český jazyk 4. ročník  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

 prohlubování poznávání spolužáků, vzájemné komunikace, pojmenovávání a popisování vlastností, vztahů i odlišností 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

 vedení žáků k pozornosti, soustředění, schopnosti zapamatování 

 upevňování získaných dovedností pro další učení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 uplatňování dovedností pro řešení problémů 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

 seznamování žáků se školou jakožto demokratickým společenstvím, jejím fungováním a principy 

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

 využívání českého jazyka k získávání informací o okolním světě 

    

Český jazyk 5. 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 

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

navrhne vhodný nadpis 
vyhledá v textu odpověď na zadanou otázku 
posoudí, zda daná informace vyplývá/nevyplývá z textu 
a zda je tvrzení pravdivé/nepravdivé 

čtení a naslouchání s porozuměním a věcné čtení 

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

vybere z nabídky vhodná slova vztahující se k textu 
vypíše z textu požadovanou informaci 
rozhodne, které informace jsou pro daný text 
nepodstatné 

orientace v textu a výpisky z textu 
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ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost 
jednoduchého sdělení 

sestaví a napíše adresu, zprávu, vzkaz, oznámení, 
pozvánku 
posoudí, zda jsou adresa, zpráva, vzkaz, oznámení nebo 
pozvánka úplné 
sestaví z vět nebo krátkých odstavců příběh 
s dodržením dějové posloupnosti 
vybere z nabídky vhodný závěr k dané ukázce 

vypravování, popis, žánry písemného projevu 

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

vyslechne nebo přečte krátký text a reprodukuje ústně 
nebo písemně jeho obsah 
vyslechne nebo přečte krátký text nebo vzkaz a 
reprodukuje ho ústně nebo písemně další osobě 

čtení a naslouchání s porozuměním sdělení a 
následnou reprodukcí 

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

na základě zadaných informací vede dialog, telefonický 
hovor (s dospělým, s kamarádem), zanechá vzkaz na 
záznamníku 
posoudí, zda v uvedené ukázce (dialogu, telefonickém 
rozhovoru, vzkazu na záznamníku) nechybí některá 
důležitá informace 

technika mluveného projevu a komunikační situace 

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

dokáže vybrat z předložených ukázek tu, která chce 
upoutat, přesvědčit a ovlivnit rozhodování člověka 
(adresáta) 
rozpozná na internetu, v časopise, v denním tisku 
příklad manipulativní reklamy 

reklama versus informativní text 

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

přečte/řekne s náležitou intonací, přízvukem a tempem 
řeči oznámení, příkaz, prosbu, omluvu a respektuje při 
tom rozdílného adresáta 
vhodně se představí ostatním dětem, dospělému 

mluvený projev – zdvořilé vystupování 

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

využívá spisovnou výslovnost ve veřejné komunikační 
situaci 
rozliší ve slyšené ukázce spisovnou a nespisovnou 
výslovnost (zme, dyž, vo tom apod.) 

spisovná výslovnost 

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

píše vypravování obsahově i formálně správně, 
dodržuje dějovou posloupnost; pracuje podle rozvité 
osnovy 
sestaví popis předmětu (zvířete/osoby) a popis 

písemný projev a jeho osnova 
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pracovního postupu, dodržuje logickou návaznost; 
pracuje podle otázkové osnovy 
v ukázce dopisu doplní, co chybí 

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

k vybranému textu přiměřené délky vytvoří osnovu 
zařadí do přečtené ukázky na vhodné místo nabízený 
text 

osnova textu 

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

vyhledá v textu slovo vícevýznamové, vysvětlí jeho další 
významy 
vybere z nabídky slovo, které je významem nejblíže 
k zadanému slovu 
tvoří opozita 
nahradí slovo v textu slovem významově protikladným, 
podobným, citově zabarveným, nespisovné slovo 
slovem spisovným 

význam slova – vícevýznamová slova, synonyma, 
antonyma, slova příbuzná 

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

určí kořen slova, část příponovou, předponovou a ke 
slovu uvede jednoduchá slova příbuzná 
rozliší, která slova jsou příbuzná se zadaným slovem 
pozná, kdy se jedná o slova příbuzná a kdy o tvary téhož 
slova 

stavba slova a slovotvorba – odvozování slov, 
slovotvorný základ 

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

zařadí vyznačené plnovýznamové slovo z textu ke 
slovnímu druhu (podstatné jméno, přídavné jméno, 
sloveso, příslovce) 
používá v mluveném i psaném projevu náležité tvary 
sloves ve způsobu oznamovacím 
používá v mluveném i psaném projevu náležité tvary 
podstatných a přídavných jmen (kromě pravopisu 
přídavných jmen přivlastňovacích) 
vybere z krátkého textu větu, která 
obsahuje/neobsahuje zadaný slovní druh 

tvarosloví – určování slovních druhů, jmenné a 
slovesné mluvnické kategorie, druhy přídavných jmen 

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

vyhledá v textu nespisovný tvar podstatného jména, 
přídavného jména, slovesa a nahradí je tvary 
spisovnými 
doplní do věty tvar podstatného jména ve správném 

tvarosloví – spisovné a nespisovné tvary jmen 
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tvaru a odůvodní pravopis (1. a 4. pád rod mužský 
životný) 

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

vyhledá ve větě základní skladební dvojici (podmět 
vyjádřený, nevyjádřený, několikanásobný) 

skladba – základní skladební dvojice 

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

rozliší větu jednoduchou a souvětí 
vytvoří z věty jednoduché souvětí 
rozhodne, který větný vzorec odpovídá zadanému 
větnému celku 

skladba – věta jednoduchá a souvětí 

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

nahradí spojovací výraz v souvětí tak, aby smysl zůstal 
zachován 
spojí věty v souvětí pomocí vhodného spojovacího 
výrazu 

skladba – spojovací výrazy 

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

správně píše (doplní) i/y ve vyjmenovaných slovech a 
slovech s nimi příbuzných 
píše správně z hlediska pravopisu lexikálního 

pravopis lexikální 

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

uplatňuje základní poučení o správných tvarech příčestí 
minulého činného v mluveném i psaném projevu 
doplní správně čárky do zadaného textu 
(několikanásobný větný člen, jednoduchá souvětí) 

syntax – pravopis – shoda podmětu s přísudkem, 
několikanásobný větný člen 

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

zpracuje stručný záznam o přečtené knize a prezentuje 
ho spolužákům jako mluvní cvičení nebo referát; 
záznam zakládá do portfolia nebo zapisuje do 
čtenářského deníku 
řekne, jak na něj vyslechnutá/přečtená ukázka působí, 
jaký v něm vyvolala dojem 

referát 

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

přednese a volně reprodukuje text 
vytvoří vlastní text na dané či vlastní téma 

reprodukce literárního textu 

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

pozná bezpečně z úryvku, o jaký text se jedná (poezie, 
komiks, pohádka, naučný text, návod, ...) 

tvořivé činnosti s literárním textem 

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

rozhodne, zda uvedená ukázka je pohádka, pověst, 
nebo bajka a rozhodne, zda uvedená ukázka je poezie, 
nebo próza 

literární pojmy – pohádka, pověst, bajka 
literární žánry – poezie, próza 
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Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

 rozvíjení citlivosti vůči obsahu mediálních sdělení – rozpoznání stereotypů, předsudků a zjednodušujících soudů 

 směřování žáků k uvědomění si odpovědnosti za naplnění svého volného času 

 uvědomování si vlivu médií na každodenní život, na organizaci času, na komunikaci, kulturu i politický život 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

 směřování žáků k vytvoření představy o roli médií ve společnosti 

 vedení žáků k rozumnému využití médií jako zdroje informací a kvalitní zábavy 

 uvědomování si rozdílu mezi informativním a reklamním obsahem zprávy 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 vedení žáků k vnímání a porozumění mluvenému i psanému projevu 

 pěstování kritického přístupu k mediálním sdělením 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

 směřování žáků k aktivní práci v kolektivu  

 rozvoj komunikačních schopností a využívání vlastních schopností při práci v týmu 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

 uvědomování si odlišných forem mediálních sdělení 

 vnímání různých výrazových prostředků v mediálních sděleních 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

 motivace žáků pro tvorbu příspěvků do školního časopisu 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

 směřování žáků k vnímání názorů autora sdělení 

 uvědomování si způsobu vyjádření postoje autora pomocí výrazových prostředků 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

 dbaní na zdravé vztahy ve třídě prostřednictvím vhodné komunikace a jednání 

 směřování žáků ke vzájemné toleranci, ochotě pomáhat a začlenění všech spolužáků do kolektivu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

 směřování žáků ke zvládání problémových situací, ke hledání kompromisů a vhodné komunikaci při odlišných názorech 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP pro základní vzdělávání  

47 

Český jazyk 5. ročník  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

 dbaní na korektní každodenní verbální komunikaci žáků a rozvíjení jejich schopnosti komunikovat 

 prohlubování vztahu mezi verbální a neverbální složkou komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

 rozvíjení tvořivosti, podpora originality a nápaditosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

 prohlubování poznávání spolužáků, vzájemné komunikace, pojmenovávání a popisování vlastností, vztahů i odlišností 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

 vedení žáků k pozornosti, soustředění, schopnosti zapamatování 

 upevňování získaných dovedností pro další učení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 uplatňování dovedností pro řešení problémů 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

 seznamování žáků se školou jakožto demokratickým společenstvím, jejím fungováním a principy 

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

 využívání českého jazyka k získávání informací o okolním světě 

    

Český jazyk 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 

ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu 
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí 

po přečtení textu vybere z nabízených možností ty, 
které vyjadřují některý z názorů pisatele textu 

čtení, reprodukce 
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Český jazyk 6. ročník  

otázek nebo porovnáváním s dostupnými 
informačními zdroji 

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

odliší v jednoduchém textu názor autora či postavy od 
faktů 

orientace v textu 

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

najde výrazný prostředek manipulace v textu 
rozpozná alespoň jeden cíl sledovaný autorem textu 

reklamní a propagační texty 

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

změní své uvolněné nespisovné vyjadřování v řeč 
kultivovanou 

dopis 

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

vybere z nabízených možností text, který je pro danou 
komunikační situaci nejvhodnější 
v krátké ukázce najde nespisovné výrazy a nahradí je 
výrazy spisovnými 

popis 
popis předmětu 
popis osoby 

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

zpětně zhodnotí, zda ve svém projevu hovořil 
přiměřeným tempem, zda vhodně frázoval, zda jeho 
intonace odpovídala druhům vět, zda všechna slova 
zřetelně vyslovoval 
pojmenuje běžné rozdíly mezi tím, jak se vyjadřuje 
soukromě a jak je vhodné mluvit na veřejnosti 

mluvní cvičení 

ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá 
zásad komunikace a pravidel dialogu 

formou dialogu zdramatizuje epizodu ve vhodném textu dramatizace textu 

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 

vyhledá v krátkém textu klíčová slova 
posoudí, zda je daná informace obsažena v textu 

práce s informacemi 
výpisky a výtah 
encyklopedická hesla 

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

uspořádá části textu tak, aby byla dodržena logická 
návaznost či dějová posloupnost 

korespondence 
vzkaz 
blahopřání 
dopis soukromý 

ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke 
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a 

najde chybnou formulaci (nejednoznačné místo, 
stylistickou chybu) a navrhne vhodnou úpravu 
rozpozná v textu místo, kde je zřetelně porušena jeho 

vypravování 
osnova 
odstavec 
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Český jazyk 6. ročník  

k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému 
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů 

soudržnost, a navrhuje úpravu 
vytvoří krátký smysluplný text; vysvětlí, komu je určen a 
jaký záměr má vyjádřit 

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

umí spisovně vyslovit česká a běžně užívaná cizí slova jazyk, jeho útvary 
pravidla spisovné výslovnosti 

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 

pozná slova, která jsou slovotvorně příbuzná 
k danému slovu doplní slova odvozená 
vybere z nabídky slovo, které je přeneseným 
pojmenováním 

nauka o slově 
odvozování 
slova příbuzná 
tvaroslovný rozbor 

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

samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se 
Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a 
příručkami 

seznámení s jazykovými příručkami 

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

přiřadí slovo ke slovnímu druhu 
určí slovní druh u slov odvozených od stejného 
základového slova 
zařadí slova vyznačená v textu ke slovním druhům 
(stejné slovo může mít ve větě různou slovnědruhovou 
platnost) 

tvarosloví 
slovní druhy ohebné 

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

využívá spisovný jazyk v projevu psaném i mluveném tvoření vět 
shoda přísudku s podmětem 

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

spojí větné členy ve větě do skladebních dvojic 
doplní slovo podle naznačených syntaktických vztahů a 
určí doplněný větný člen (podmět, přísudek,) 

skladba 
základní větné členy 
druhy podmětu a přísudku 

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

v textu odliší jazykové prostředky útvarů národního 
jazyka (např.: spisovný jazyk x obecná čeština; spisovný 
jazyk x dialekt apod.) 
nahradí typicky nespisovné vyjádření spisovným 

spisovný jazyk 
nářečí 

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

jmenuje (bez přeříkávání celého děje) hlavní postavy 
přečteného příběhu, řekne, kde se odehrává, stručně 
vystihne hlavní děj, případně které hlavní děje se 
proplétají 
odliší vedlejší děj od hlavního 

čtení s porozuměním 
práce s literárním textem – hlavní hrdina 
námět, téma díla 
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Český jazyk 6. ročník  

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

rozpozná rysy vypravěčského stylu autorská řeč 

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

sdělí své dojmy z uměleckého díla samostatná četba 

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

vytvoří vlastní krátký prozaický nebo veršovaný text vlastní tvorba 

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

posoudí literární text funkce literatury 
znaky hodnotné literatury 

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

uvede základní znaky několika běžných žánrů, doloží 
svůj názor několika příklady, nejlépe z vlastní četby 

próza a poezie 
literární útvary 
představitelé: báje, pověsti, pohádky, bajky 

ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich 
významné představitele v české a světové literatuře 

posoudí, zda je text svým podáním realistický nebo 
citový 

příběhy z dávných věků 
staré příběhy z Čech a Moravy 
cestopisné příběhy 
dobrodružná literatura 
humoristická próza 

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

uvede, které zpracování díla upřednostňuje literární druhy a žánry 

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

orientuje se v knihovně návštěva knihovny 

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

píše bez pravopisných chyb pravopis slova 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

 rozvíjení citlivosti vůči obsahu mediálních sdělení – rozpoznání stereotypů, předsudků a zjednodušujících soudů 

 směřování žáků k uvědomění si odpovědnosti za naplnění svého volného času 

 uvědomování si vlivu médií na každodenní život, na organizaci času, na komunikaci, kulturu i politický život 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 
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Český jazyk 6. ročník  

 směřování žáků k vytvoření představy o roli médií ve společnosti 

 vedení žáků k rozumnému využití médií jako zdroje informací a kvalitní zábavy 

 uvědomování si rozdílu mezi informativním a reklamním obsahem zprávy 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 vedení žáků k vnímání a porozumění mluvenému i psanému projevu 

 pěstování kritického přístupu k mediálním sdělením 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

 směřování žáků k aktivní práci v kolektivu  

 rozvoj komunikačních schopností a využívání vlastních schopností při práci v týmu 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

 uvědomování si odlišných forem mediálních sdělení 

 vnímání různých výrazových prostředků v mediálních sděleních 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

 dbaní na aktivní zapojení žáků při tvorbě příspěvků do školního časopisu 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

 směřování žáků k vnímání názorů autora sdělení 

 uvědomování si způsobu vyjádření postoje autora pomocí výrazových prostředků 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

 směřování žáků k získání sebedůvěry při komunikaci s jinými lidmi, ke vzájemné toleranci a ochotě komunikovat a pomáhat  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

 směřování žáků ke zvládnutí pravidel mezilidské komunikace 

 rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku 

 vedení žáků k využívání jazyka ke korektnímu vyjadřování svých potřeb, pocitů, ke sdělování názorů 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

 rozvíjení tvořivosti, podpora originality a nápaditosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

 prohlubování poznávání lidí ve svém okolí na základě rostoucích zkušeností se zvládnutím jazykové komunikace, s četbou a s orientací v médiích 
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Český jazyk 6. ročník  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

 vedení žáků k pozornosti, soustředění, schopnosti zapamatování 

 uplatňování jazyka jakožto nástroje pro další vzdělávání 

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

 motivace žáků k získávání informací o životě kolem nás z četby, médií a vyprávění 

    

Český jazyk 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 

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 

po přečtení textu vybere z nabízených možností ty, 
které vyjadřují některý z názorů pisatele textu 
nad informačním zdrojem si odpoví na otázku o jeho 
důvěryhodnosti 

čtení, reprodukce 
naslouchání zážitkové 
naslouchání kritické 

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

odliší v jednoduchém textu názor autora či postavy od 
faktů 
najde v textu prvky (motivy nebo jazykové prostředky), 
které naznačují účel textu 

orientace v textu 
zpráva 

reklamní a propagační texty 
inzerát 

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

najde výrazný prostředek manipulace v textu 
rozpozná alespoň jeden cíl sledovaný autorem textu 
vyhodnotí účel textu 

reklamní a propagační texty 
inzerát 

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

najde slovo nevhodně užité v dané komunikační situaci 
a nahradí je vhodnějším 
změní své uvolněně nespisovné vyjadřování v řeč 
kultivovanou, se stylově neutrálními a společensky 
přijatelnými výrazy 

dopis 
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Český jazyk 7. ročník  

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

vybere z nabízených možností text, který je pro danou 
komunikační situaci nejvhodnější 
v krátké ukázce najde nespisovné výrazy a nahradí je 
výrazy spisovnými 
nahradí výrazy zjevně nevhodné výrazy vhodnějšími 

popis 
popis pracovního postupu, návod 
umělecký popis 

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

zpětně zhodnotí, zda ve svém projevu hovořil 
přiměřeným tempem, zda vhodně frázoval, zda jeho 
intonace odpovídala druhům vět, zda všechna slova 
zřetelně vyslovoval 
po domácí přípravě pronese souvislou a převážně 
spisovnou řečí krátké sdělení 

mluvní cvičení 
charakteristika 

ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá 
zásad komunikace a pravidel dialogu 

formou dialogu zdramatizuje epizodu ve vhodném textu 
zapojí se do řízené diskuse 

diskuse 
dramatizace textu 

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 

vyhledá v krátkém textu klíčová slova 
posoudí, zda je daná informace obsažena v textu 

práce s informacemi 
výpisky a výtah 
encyklopedická hesla 

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

uspořádá části textu tak, aby byla dodržena logická 
návaznost či dějová posloupnost 
vytvoří souvislý a srozumitelný text 

životopis 
e-mail 
dopis 

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 

najde chybnou formulaci (nejednoznačné místo, 
stylistickou chybu) a navrhne vhodnou úpravu 
rozpozná v textu místo, kde je zřetelně porušena jeho 
soudržnost, a navrhuje úpravu 
sleduje posloupnost děje 
vytvoří krátký smysluplný text, vysvětlí, komu je určen a 
jaký záměr má vyjádřit 

vypravování 
osnova 
popis děje 

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

umí spisovně vyslovit česká a běžně užívaná cizí slova 
umí je použít v mluveném projevu 

slovní zásoba 
pravidla spisovné výslovnosti 

ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá 
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a 

pozná slova, která jsou slovotvorně příbuzná 
k danému slovu doplní slova odvozená 
prokáže schopnost interpretovat význam/porozumět 

způsoby obohacování slovní zásoby 
věcný význam slov 
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zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená 
pojmenování, zvláště ve frazémech 

významu přeneseného pojmenování 
ovládá zásady tvoření slov 

synonyma, antonyma, homonyma 
termíny 

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

samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se 
Slovníkem spisovné češtiny 

práce s Pravidly českého pravopisu a Slovníkem 
spisovné češtiny 

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

přiřadí slovo ke slovnímu druhu 
určí slovní druh u slov odvozených od stejného 
základového slova 
užije ve větách slova v náležitých tvarech množného 
čísla (slova jsou uvedena v č. j. v 1. p.) 
zařadí slova vyznačená v textu ke slovním druhům 
(stejné slovo může mít ve větě různou slovnědruhovou 
platnost) 

tvarosloví 
slovní druhy 
slovesa – slovesný rod 
příslovce 

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

využívá aktivně spisovný jazyk v projevu psaném i 
mluveném 

tvoření vět 
shoda přísudku s podmětem 

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

spojí větné členy ve větě do skladebních dvojic 
doplní slovo podle naznačených syntaktických vztahů a 
určí doplněný větný člen (podmět, přísudek, předmět, 
přívlastek, příslovečné určení místa, času, způsobu) 

skladba 
věty s podmětem a věty bez podmětu 
větný ekvivalent 
základní větné členy 
rozvíjející větné členy 
stavba věty 

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

píše bez pravopisných chyb 
ve vlastním textu najde chybu 

pravopis slova 
psaní velkých písmen 
psaní souhláskových skupin 

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

v textu odliší jazykové prostředky útvarů národního 
jazyka (např.: spisovný jazyk x obecná čeština; spisovný 
jazyk x dialekt apod.) 
nahradí typicky nespisovné vyjádření spisovným 
posoudí vhodnost, či nevhodnost užití jazykových 
prostředků 

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

jmenuje (bez přeříkávání celého děje) hlavní postavy 
přečteného příběhu, řekne, kde se odehrává, stručně 
vystihne hlavní děj, případně které hlavní děje se 
proplétají – odliší vedlejší děj od hlavního 
v textu vyhledá místa, kde je vyjádřen pohled a názor 
vypravěče a kde je vyjádřen pohled nebo názor postavy 

čtení s porozuměním 
práce s literárním textem 
volná reprodukce textu 
hlavní myšlenka díla 

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

rozpozná výrazné rysy vypravěčského stylu, kterými se 
úryvek liší od neutrálního 

srovnávání literárních ukázek 
estetický prožitek 

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

sdělí své dojmy z uměleckého díla a zformuluje důvody, 
proč se mu dílo líbilo či nelíbilo 

samostatná četba 
informace z kulturní akce 

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

vytvoří vlastní krátký prozaický nebo veršovaný text se 
zajímavým tématem 

vlastní literární text 

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

posoudí a zdůvodní literární text literární teorie 

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

uvede základní znaky několika běžných žánrů, doloží 
svůj názor několika příklady, nejlépe z vlastní četby 
navrhne, ke kterému literárnímu druhu by mohl patřit 
čtený text 

literární útvary 
rozlišování žánrů 
lyrika, epika 

ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich 
významné představitele v české a světové literatuře 

posoudí, zda je text svým podáním realistický, 
romantický, starobylý nebo moderní 

fantastické příběhy 
bajka, epos, pověst 
příběhy s dětským hrdinou 

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

uvede, zda upřednostňuje filmové zpracování díla nebo 
literární četbu 

druhy zpracování uměleckého díla 

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

orientuje se v knihovně 
umí vyhledat informace v knihovně 

orientace v katalozích v knihovně 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

 rozvíjení citlivosti vůči obsahu mediálních sdělení – rozpoznání stereotypů, předsudků a zjednodušujících soudů 

 směřování žáků k uvědomění si odpovědnosti za naplnění svého volného času 

 uvědomování si vlivu médií na každodenní život, na organizaci času, na komunikaci, kulturu i politický život 
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

 směřování žáků k vytvoření představy o roli médií ve společnosti 

 vedení žáků k rozumnému využití médií jako zdroje informací a kvalitní zábavy 

 uvědomování si rozdílu mezi informativním a reklamním obsahem zprávy 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 vedení žáků k vnímání a porozumění mluvenému i psanému projevu 

 pěstování kritického přístupu k mediálním sdělením 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

 směřování žáků k aktivní práci v kolektivu  

 rozvoj komunikačních schopností a využívání vlastních schopností při práci v týmu 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

 uvědomování si odlišných forem mediálních sdělení 

 vnímání různých výrazových prostředků v mediálních sděleních 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

 dbaní na aktivní zapojení žáků při tvorbě příspěvků do školního časopisu 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

 směřování žáků k vnímání názorů autora sdělení 

 uvědomování si způsobu vyjádření postoje autora pomocí výrazových prostředků 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

 směřování žáků k získání sebedůvěry při komunikaci s jinými lidmi, ke vzájemné toleranci a ochotě komunikovat a pomáhat  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

 směřování žáků ke zvládnutí pravidel mezilidské komunikace 

 rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku 

 vedení žáků k využívání jazyka ke korektnímu vyjadřování svých potřeb, pocitů, ke sdělování názorů 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

 rozvíjení tvořivosti, podpora originality a nápaditosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 
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 prohlubování poznávání lidí ve svém okolí na základě rostoucích zkušeností se zvládnutím jazykové komunikace, s četbou a s orientací v médiích 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

 vedení žáků k pozornosti, soustředění, schopnosti zapamatování 

 uplatňování jazyka jakožto nástroje pro další vzdělávání 

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

 motivace žáků k získávání informací o životě kolem nás z četby, médií a vyprávění 

    

Český jazyk 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 

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 

po přečtení textu vybere z nabízených možností ty, 
které vyjadřují některý z názorů pisatele textu 
nad informačním zdrojem si odpoví na otázku o jeho 
důvěryhodnosti 
u získaného údaje hledá další pramen pro ověření 

čtení, reprodukce textu 
naslouchání praktické 

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

odliší v jednoduchém textu názor autora či postavy od 
faktů 
najde v textu prvky (motivy nebo jazykové prostředky), 
které naznačují, co chce komunikační partner svou 
promluvou říct 

orientace v textu 
zásady kultivovaného projevu 
zásady dorozumívání 

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

najde výrazný prostředek manipulace v textu 
rozpozná alespoň jeden cíl sledovaný autorem textu 
zaujme kritický postoj k cílům manipulace 

reklama, slogan, logo 
kritické naslouchání 
mluvený projev připravený a nepřipravený 
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ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, 
jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
komunikační situaci 

najde slovo nevhodně užité v dané komunikační situaci 
a nahradí je vhodnějším 
rozhodne podle komunikační situace, zda je namístě 
mluvit spisovně 
změní své uvolněně nespisovné vyjadřování v řeč 
kultivovanou, se stylově neutrálními a společensky 
přijatelnými výrazy a s uspořádanou stavbou výpovědí 

e-mail, SMS, MMS 
telefonní komunikace 

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

vybere z nabízených možností text, který je pro danou 
komunikační situaci nejvhodnější 
v krátké ukázce najde nespisovné výrazy a nahradí je 
výrazy spisovnými 
nahradí výrazy zjevně nevhodné pro jeho komunikační 
záměr výrazy vhodnějšími 

úvaha 

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

zpětně zhodnotí, zda ve svém projevu hovořil 
přiměřeným tempem, zda vhodně frázoval, zda jeho 
intonace odpovídala druhům vět, zda všechna slova 
zřetelně vyslovoval 
po krátkém čase na rozmyšlenou o výběru tématu a o 
způsobu přednesení pronese souvislou a převážně 
spisovnou řečí krátké sdělení 
pojmenuje běžné rozdíly mezi tím, jak se vyjadřuje 
soukromě a jak je vhodné mluvit na veřejnosti 

výklad 

ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá 
zásad komunikace a pravidel dialogu 

formou dialogu zdramatizuje epizodu ve vhodném textu 
se bez konfliktů zapojí do řízené diskuse 

referát 

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 

vyhledá v krátkém textu klíčová slova 
posoudí, zda je daná informace obsažena v textu 
vyhledá v textu odpověď na zadanou otázku 

charakteristika 

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

uspořádá části textu tak, aby byla dodržena logická 
návaznost či dějová posloupnost 
vytvoří souvislý a srozumitelný text, v němž se svou 
myšlenkou nebo pocitem a s vlastním záměrem osloví 
adresáta, kterého si sám zvolí 

recenze 
žádost 
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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 

najde chybnou formulaci (nejednoznačné místo, 
stylistickou chybu) a navrhne vhodnou úpravu 
rozpozná v textu místo, kde je zřetelně porušena jeho 
soudržnost, a navrhuje úpravu 
před odevzdáním svého textu zajišťuje kontrolu 
správnosti pomocí příruček, konzultací a dalších zdrojů 
vytvoří krátký smysluplný text, vysvětlí, komu je určen a 
jaký záměr má vyjádřit 

přihláška 
objednávka 
pozvánka 

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

umí spisovně vyslovit česká a běžně užívaná cizí slova 
umí je použít v mluveném projevu a v psaném textu 

čeština jako jeden ze slovanských jazyků 
skloňování cizích slov 

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 

pozná slova, která jsou slovotvorně příbuzná 
k danému slovu doplní slova odvozená 
nahradí vyznačená slova přejatá českými ekvivalenty 
vybere z nabídky slovo, které je přeneseným 
pojmenováním 
prokáže schopnost interpretovat význam/porozumět 
významu přeneseného pojmenování 
ovládá zásady tvoření slov 

slova přejatá 
zásady tvoření slov 
frazeologie 

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

samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se 
Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a 
příručkami 
je seznámen s Internetovou jazykovou příručkou 

práce s jazykovými příručkami 
využívání jazykových příruček při práci s textem 
slovník cizích slov 

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

přiřadí slovo ke slovnímu druhu 
určí slovní druh u slov odvozených od stejného 
základového slova 
užije ve větách slova v náležitých tvarech množného 
čísla (slova jsou uvedena v č. j. v 1. p.) 
zařadí slova vyznačená v textu ke slovním druhům 
(stejné slovo může mít ve větě různou slovnědruhovou 
platnost) 
přiřadí slova přejatá ke slovním druhům 

tvarosloví 
rozlišování slovních druhů 
skloňování obecných jmen přejatých 
slovesa – vid 
neohebné slovní druhy 

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

využívá spisovný jazyk v projevu psaném i mluveném 
využívá přejatá slova v psaném projevu 

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

spojí větné členy ve větě do skladebních dvojic 
nahradí jednoduchý větný člen větným členem 
několikanásobným, správně doplní interpunkční 
znaménko nebo spojku 
doplní slovo podle naznačených syntaktických vztahů a 
určí doplněný větný člen (podmět, přísudek, předmět, 
přívlastek, příslovečné určení místa, času, způsobu) 

skladba 
několikanásobný větný člen 
souvětí podřadné 
druhy vedlejších vět 

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

píše bez pravopisných chyb 
najde v textu pravopisnou chybu 

pravopis cizích slov 

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

v textu odliší jazykové prostředky útvarů národního 
jazyka (např.: spisovný jazyk x obecná čeština; spisovný 
jazyk x dialekt apod.) 
nahradí typicky nespisovné vyjádření spisovným 
posoudí vhodnost, či nevhodnost užití jazykových 
prostředků různých útvarů národního jazyka např. 
v umělecké literatuře, divadelní hře, veřejném projevu 
apod. 
rozliší češtinu od ostatních slovanských jazyků 

odlišnosti češtiny od slovanských jazyků 
latinka a azbuka 

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

jmenuje (bez přeříkávání celého děje) hlavní postavy 
přečteného příběhu, řekne, kde se odehrává, stručně 
vystihne hlavní děj, případně které hlavní děje se 
proplétají – odliší vedlejší děj od hlavního 
v textu vyhledá místa, kde je vyjádřen pohled a názor 
vypravěče a kde je vyjádřen pohled nebo názor postavy 
rozpozná v textu místa, která se liší od běžného 
dorozumívání svou formou nebo významem, a vysvětlí, 
jak na něj místo působí (i bez použití termínů) 

čtení s porozuměním 
různé strategie při čtení vzhledem k záměru – 
informativní, studijní a pro radost 
zážitkové čtení 

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

rozpozná výrazné rysy vypravěčského stylu, kterými se 
úryvek liší od neutrálního nebo neprofesionálního 

vypravěčský styl 

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

sdělí své dojmy z uměleckého díla a zformuluje důvody, 
proč se mu líbilo či nelíbilo, nebo čeho si na díle cení 

samostatná četba 
formulace vlastního názoru na četbu 
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ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých 
schopností a na základě osvojených znalostí základů 
literární teorie 

vytvoří vlastní krátký prozaický nebo veršovaný text se 
zajímavým tématem a působivým vyjadřováním 

samostatná tvorba textu 

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

posoudí a zdůvodní, co v literárním textu považuje za 
hodnotné 

literatura národní a světová 

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

uvede základní znaky několika běžných žánrů, doloží 
svůj názor několika příklady, nejlépe z vlastní četby 
navrhne, ke kterému literárnímu druhu by mohl patřit 
čtený text 
odliší, zda uvedený text je próza, poezie, nebo drama 

literární žánry lyrické, epické, lyrickoepické, drama 
recitace 

ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich 
významné představitele v české a světové literatuře 

posoudí, zda je text svým podáním spíše realistický, 
nebo romantický, spíše starobylý, nebo moderní, spíše 
citový, nebo intelektuální 

významní autoři literárních děl 
autoři 19. století 
filmový scénář 
ústní slovesnost 

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

uvede, proč upřednostňuje filmové zpracování díla 
nebo literární četbu 

divadlo, scénář 
dramatici 

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

vyhledá informace na internetu i v dalších informačních 
zdrojích 

encyklopedie 
elektronické slovníky 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

 rozvíjení citlivosti vůči obsahu mediálních sdělení – rozpoznání stereotypů, předsudků a zjednodušujících soudů 

 směřování žáků k uvědomění si odpovědnosti za naplnění svého volného času 

 uvědomování si vlivu médií na každodenní život, na organizaci času, na komunikaci, kulturu i politický život 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

 směřování žáků k vytvoření představy o roli médií ve společnosti 

 vedení žáků k rozumnému využití médií jako zdroje informací a kvalitní zábavy 

 uvědomování si rozdílu mezi informativním a reklamním obsahem zprávy 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 vedení žáků k vnímání a porozumění mluvenému i psanému projevu 

 pěstování kritického přístupu k mediálním sdělením 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 
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 směřování žáků k aktivní práci v kolektivu  

 rozvoj komunikačních schopností a využívání vlastních schopností při práci v týmu 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

 uvědomování si odlišných forem mediálních sdělení 

 vnímání různých výrazových prostředků v mediálních sděleních 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

 dbaní na aktivní zapojení žáků při tvorbě příspěvků do školního časopisu 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

 směřování žáků k vnímání názorů autora sdělení 

 uvědomování si způsobu vyjádření postoje autora pomocí výrazových prostředků 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

 směřování žáků k získání sebedůvěry při komunikaci s jinými lidmi, ke vzájemné toleranci a ochotě komunikovat a pomáhat  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

 směřování žáků ke zvládnutí pravidel mezilidské komunikace 

 rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku 

 vedení žáků k využívání jazyka ke korektnímu vyjadřování svých potřeb, pocitů, ke sdělování názorů 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

 rozvíjení tvořivosti, podpora originality a nápaditosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

 prohlubování poznávání lidí ve svém okolí na základě rostoucích zkušeností se zvládnutím jazykové komunikace, s četbou a s orientací v médiích 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

 vedení žáků k pozornosti, soustředění, schopnosti zapamatování 

 uplatňování jazyka jakožto nástroje pro další vzdělávání 

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

 motivace žáků k získávání informací o životě kolem nás z četby, médií a vyprávění 
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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 

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 

po přečtení textu vybere z nabízených možností ty, 
které vyjadřují některý z názorů pisatele 
nad informačním zdrojem si odpoví na otázku o jeho 
důvěryhodnosti 
u získaného údaje hledá další pramen a ověří si fakta 

čtení, reprodukce textu 
naslouchání praktické 
získávání a zpracování informací z masmédií 

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

odliší v jednoduchém textu názor autora či postavy od 
faktů 
najde v textu prvky (motivy nebo jazykové prostředky), 
které naznačují, co chce komunikační partner svou 
promluvou říct, kam směřuje 

orientace v textu 
oficiálnost projevu a formální vyjadřování 

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

najde výrazný prostředek manipulace v textu 
rozpozná alespoň jeden cíl sledovaný autorem textu 
zaujme kritický postoj k cílům manipulace (k záměrům 
manipulátora) 

publicistické útvary 

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

najde slovo nevhodně užité v dané komunikační situaci 
a nahradí je vhodnějším 
rozhodne podle komunikační situace, zda je namístě 
mluvit spisovně 
změní své uvolněně nespisovné vyjadřování v řeč 
kultivovanou, se stylově neutrálními a společensky 
přijatelnými výrazy a s uspořádanou stavbou výpovědí, 
když se obrací k osobě váženější a v situacích formálních 

mluvené a psané texty 

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

vybere z nabízených možností text, který je pro danou 
komunikační situaci nejvhodnější 
v krátké ukázce najde nespisovné výrazy a nahradí je 

funkce textu 
funkční styly 
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výrazy spisovnými 
nahradí výrazy zjevně nevhodné pro jeho komunikační 
záměr výrazy vhodnějšími 
podle svých schopností a zadání napíše gramaticky, 
kompozičně a věcně správně slohový útvar 

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

zpětně zhodnotí, zda ve svém projevu hovořil 
přiměřeným tempem, zda vhodně frázoval, zda jeho 
intonace odpovídala druhům vět, zda všechna slova 
zřetelně vyslovoval 
po krátkém čase na rozmyšlenou o výběru tématu a o 
způsobu přednesení pronese souvislou a převážně 
spisovnou řečí krátké sdělení o něčem, čemu by ostatní 
měli podle něho věnovat pozornost 
pojmenuje běžné rozdíly mezi tím, jak se vyjadřuje 
soukromě a jak je vhodné mluvit na veřejnosti 

rozhovor 

ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá 
zásad komunikace a pravidel dialogu 

formou dialogu zdramatizuje epizodu ve vhodném textu 
bez konfliktů a podstatných nedorozumění se zapojí do 
řízené diskuse 

diskuse 

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 

vyhledá v krátkém textu klíčová slova 
posoudí, zda je daná informace obsažena v textu 
vyhledá v textu odpověď na zadanou otázku 
vytvoří/zapíše krátké shrnutí jednoduchého textu nebo 
vybere hlavní informaci z nabízených možností 

komentář 

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

uspořádá části textu tak, aby byla dodržena logická 
návaznost či dějová posloupnost 
vytvoří souvislý a srozumitelný text, v němž se svou 
myšlenkou nebo pocitem a s vlastním záměrem osloví 
adresáta, kterého si sám zvolí, délku textu přizpůsobí 
potřebě svého sdělení. 

fejeton 
reportáž 

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 

najde chybnou formulaci (nejednoznačné místo, 
stylistickou chybu) a navrhne vhodnou úpravu 
rozpozná v textu místo, kde je zřetelně porušena jeho 
soudržnost, a navrhuje úpravu 
před odevzdáním svého textu zajišťuje kontrolu 

výklad s využitím IT techniky 
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správnosti pomocí příruček, konzultací a jiných zdrojů 
rozpozná u textu znaky stylu odborného, publicistického 
(žurnalistického), uměleckého, či prostěsdělovacího 
vytvoří krátký smysluplný text, vysvětlí, komu je určen a 
jaký záměr má vyjádřit, svoje tvrzení doloží konkrétními 
jazykovými prostředky užitými v textu 

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

spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova zvuková stránka jazyka 
spisovná výslovnost 

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 

pozná slova, která jsou slovotvorně příbuzná 
k danému slovu doplní slova odvozená 
vytvoří slova složená a rozliší je od slov odvozených 
nahradí vyznačená slova přejatá českými ekvivalenty 
vybere z nabídky slovo, které je přeneseným 
pojmenováním 
prokáže schopnost interpretovat význam/porozumět 
významu přeneseného pojmenování 
ovládá zásady tvoření slov 

nauka o slově 
tvoření slov 
význam slov 
frazeologie 
slovotvorný rozbor 

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

samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se 
Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími příručkami 

orientace v jazykových příručkách 
využívání jazykových příruček 

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

přiřadí slovo ke slovnímu druhu 
určí slovní druh u slov odvozených od stejného 
základového slova 
užije ve větách slova v náležitých tvarech množného 
čísla (slova jsou uvedena v č. j. v 1. p.) 
zařadí slova vyznačená v textu ke slovním druhům 
(stejné slovo může mít ve větě různou slovnědruhovou 
platnost) 

tvarosloví 
rozlišování slovních druhů 
zeměpisná jména 
skloňování cizích vlastních jmen 
slovesa – třídy a vzory, přechodníky 

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

využívá spisovný jazyk v projevu psaném i mluveném stavba textová 
nepravidelnosti ve větné stavbě 

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

spojí větné členy ve větě do skladebních dvojic 
nahradí jednoduchý větný člen větným členem 
několikanásobným, správně doplní interpunkční 

skladba 
souvětí souřadné 
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znaménko nebo spojku 
doplní slovo podle naznačených syntaktických vztahů a 
určí doplněný větný člen (podmět, přísudek, předmět, 
přívlastek, příslovečné určení místa, času, způsobu) 
vybere z několika vzorců ten, který odpovídá zadanému 
souvětí; žák vybere k zadanému vzorci z několika 
souvětí to, které je jím znázorněno 

významové poměry 
stavba větná 

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

píše bez pravopisných chyb pravopis cizích vlastních jmen 
procvičování pravopisu 

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

v textu odliší jazykové prostředky útvarů národního 
jazyka (např.: spisovný jazyk x obecná čeština; spisovný 
jazyk x dialekt apod.) 
nahradí typicky nespisovné vyjádření spisovným 
posoudí vhodnost užití jazykových prostředků např. 
v umělecké literatuře, divadelní hře, veřejném projevu 
apod. 

čeština v rámci evropských jazyků 

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

jmenuje (bez přeříkávání celého děje) hlavní postavy 
přečteného příběhu, řekne, kde se odehrává, stručně 
vystihne hlavní děj, případně které hlavní děje se 
proplétají – odliší vedlejší děj od hlavního 
v textu vyhledá místa, kde je vyjádřen pohled a názor 
vypravěče a kde je vyjádřen pohled nebo názor postavy 
rozpozná v textu místa, která se liší od běžného 
dorozumívání svou formou nebo významem, a vysvětlí, 
jak na něj místo působí (i bez použití termínů) 
vyjádří s pomocí učitele hlavní myšlenku díla 
(literárního, filmového, divadelního) 

prožitkové čtení a naslouchání 
umělecký přednes 
informační zisk z četby 

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

rozpozná výrazné rysy vypravěčského stylu, kterými se 
úryvek liší od neutrálního, neprofesionálního podání 
nějaké situace 

autorský styl 
řeč vypravěče 

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

sdělí své dojmy z uměleckého díla a zformuluje důvody, 
proč se mu líbilo či nelíbilo, nebo čeho si na díle cení a 
proč 

samostatná četba 
záznam vlastního názoru na četbu a prožitku 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP pro základní vzdělávání  

67 

Český jazyk 9. ročník  

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

vytvoří vlastní krátký prozaický nebo veršovaný text se 
zajímavým tématem a působivým vyjadřováním, které 
odpovídá tématu i záměru žáka jako autora, svůj záměr 
a volbu žánrové formy vysvětlí jako dodatek k textu 

tvorba literárního textu ovlivněná jinými druhy umění 

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

posoudí a zdůvodní, co v literárním textu považuje za 
hodnotné a proč 

funkce literatury 

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

uvede základní znaky několika běžných žánrů, doloží 
svůj názor několika příklady, nejlépe z vlastní četby. 
navrhne, ke kterému literárnímu druhu by mohl patřit 
čtený text 
odliší, zda uvedený text je próza, poezie, nebo drama 
vyjádří s pomocí učitele hlavní myšlenku díla (literárního 
textu, filmu, divadelního kusu) 

literatura umělecká a věcná 
dělení umělecké literatury 

ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich 
významné představitele v české a světové literatuře 

posoudí, zda je text svým podáním spíše realistický, 
nebo romantický, spíše starobylý, nebo moderní, spíše 
citový, nebo intelektuální 
uvede jako příklad jméno autora píšícího podobně a 
přibližné období jeho působení 

české divadlo 
poezie 
písňový text a písničkáři 
sci-fi a fantasy 

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

vysvětlí, proč upřednostňuje filmové zpracování díla 
nebo literární četbu, případně proč přijímá obojí 
adaptace literárních děl 

výtvarné zpracování – komiks 

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

efektivně pracuje s různými typy informačních zdrojů 
třídí informace 

elektronizace knihovny 
umělecká literatura v elektronické podobě 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

 rozvíjení citlivosti vůči obsahu mediálních sdělení – rozpoznání stereotypů, předsudků a zjednodušujících soudů 

 směřování žáků k uvědomění si hodnoty vlastního života a odpovědnosti za naplnění svého volného času 

 uvědomování si vlivu médií na každodenní život, na organizaci času, na komunikaci, kulturu i politický život 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

 směřování žáků k efektivnímu využívání médií k (získávání informací i zábava) 

 uvědomování si rozdílu mezi informativním a reklamním obsahem zprávy 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
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Český jazyk 9. ročník  

 vedení žáků k vnímání a porozumění mluvenému i psanému projevu 

 pěstování kritického přístupu k mediálním sdělením 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

 směřování žáků k pokročilé práci v týmu 

 rozvoj komunikačních schopností a využívání vlastních schopností při práci v týmu 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

 uvědomování si odlišných forem mediálních sdělení 

 vnímání různých výrazových prostředků v mediálních sděleních 

 srovnávání mediálních sdělení podle různých kritérií, uvědomování si jejich významu, užitečnosti i negativity 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

 dbaní na aktivní zapojení žáků při tvorbě příspěvků do školního časopisu 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

 směřování žáků k vnímání názorů autora sdělení 

 uvědomování si způsobu vyjádření postoje autora pomocí výrazových prostředků 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

 směřování žáků k získání sebedůvěry při komunikaci s jinými lidmi, ke vzájemné toleranci a ochotě komunikovat a pomáhat  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

 směřování žáků ke zvládnutí pravidel mezilidské komunikace 

 rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku 

 vedení žáků k využívání jazyka ke korektnímu vyjadřování svých potřeb, pocitů, ke sdělování názorů 

 směřování žáků k získání sebedůvěry k vystupování na veřejnosti, ke kultivovanému verbálnímu projevu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

 rozvíjení tvořivosti, podpora originality a nápaditosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

 prohlubování poznávání lidí ve svém okolí na základě rostoucích zkušeností se zvládnutím jazykové komunikace, s četbou a s orientací v médiích 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

 vedení žáků k pozornosti, soustředění, schopnosti zapamatování 
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Český jazyk 9. ročník  

 uplatňování jazyka jakožto nástroje pro další vzdělávání 

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

 motivace žáků k získávání informací o životě kolem nás z četby, médií a vyprávění 

     

5.2 Anglická konverzace  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 

         Povinný Povinný     

    

Název předmětu Anglická konverzace 

Oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Charakteristika předmětu Předmět Anglická konverzace je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem Anglické 
konverzace je prohlubovat znalosti získané v předmětu Anglický jazyk a zaměřuje se na dvě jazykové 
dovednosti: konverzaci a poslech s porozuměním. Největší důraz se klade na konverzaci a vyjadřování 
vlastních názorů žáků v anglickém jazyce. Nedílnou složkou výuky anglického jazyka je i seznámení se 
s reáliemi anglicky mluvících zemí.  

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

Předmět Anglická konverzace se realizuje ve vzdělávacím oboru Cizí jazyk jakožto povinný předmět. Rozsah 
znalostí a dovedností určuje Evropský referenční rámec pro výuku cizích jazyků. Časová dotace předmětu 
je 1 hodina v 7. a 8. ročníku, v 9. ročníku lze anglickou konverzaci zařadit jako nepovinný předmět nebo 
kroužek. Do výuky anglické konverzace jsou začleněna průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Multikulturní výchova. Výuka se uskutečňuje 
ve třídách nebo v jazykové učebně, často s využitím interaktivních materiálů. Ve výuce žáci kromě učebnic 
používají také pracovní sešity, pracovní listy, učí se používat prostředky výpočetní techniky. Nejčastější 
organizační formou výuky je skupinové vyučování, dialogy, výklad, poslech, četba, reprodukce textu, 
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Název předmětu Anglická konverzace 

samostatná práce (vyhledávání informací, práce se slovníkem a s autentickými materiály), hry, výukové 
programy na PC. 

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: 

• seznamujeme žáky s různými způsoby, metodami a strategiemi pro efektivní učení jazyka, 
podněcujeme je k samostatnému získávání informací a jejich následnému využívání 

• předkládáme žákům nové jazykové jednotky, které si pak pod vedením systematizují a propojují   

• vybízíme žáky hodnotit své pracovní výsledky, kriticky pohlížet na svou činnost a vyhledat 
prostředky pro zlepšení a dosažení dalších cílů 

• podporujeme žáky v poznání významu studia cizích jazyků 

Kompetence k řešení problémů: 

• vedeme žáky k zamýšlení se nad různými problémy a k jejich řešení, k vyhodnocení vhodnosti 
způsobu řešení a opravě případných chyb 

Kompetence komunikativní: 

• vedeme žáky k naslouchání promluvám druhých lidí, ke snaze porozumět jim, vhodně na ně 
reagovat, vyjádřit svůj názor a respektovat názor jiné osoby 

• připravujeme žáky k tomu, aby se vyjadřovali výstižně, přesně, souvisle a kultivovaně  

• podněcujeme žáky k zapojování se do diskuzí 

• umožňujeme žákům využít nabyté komunikativní dovednosti při vytváření vztahů v rámci 
zahraničních poznávacích pobytů 

Kompetence sociální a personální: 

• směřujeme žáky k pochopení pravidel pro práci v týmu, významu přijetí role a zodpovědnosti za 
svůj podíl činnosti  

• umožňujeme žákům podílet se na vytváření pracovní náplně a atmosféry během výuky  

• učíme žáka požádat o pomoc a zároveň pomoci druhému 

• posilujeme žáka ve vytváření si pozitivního, sebedůvěru podněcujícího a zároveň reálného a 
kritického pohledu na sebe sama  

Kompetence občanské: 

• směřujeme žáky k respektování odlišných názorů, ke vzájemnému respektu a toleranci 
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Název předmětu Anglická konverzace 

• připravujeme žáky na zvládnutí různých životních situací 

Kompetence pracovní: 

• směřujeme žáky k zodpovědnému přístupu k práci 

• seznamujeme žáky s jazykovými materiály a nástroji vhodnými pro řešení daných úkolů 

• podněcujeme žáky k využití vlastních znalostí a zkušeností při hledání pracovního postupu 

Způsob hodnocení žáků Hodnocení žáků probíhá klasifikací, slovně nebo kombinací obou způsobů v souladu s pravidly pro 
hodnocení výsledků vzdělávání (zpracováno v odstavcích způsoby a kritéria hodnocení, podrobněji ve 
školním řádu). 

    

Anglická konverzace 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 

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně 

zachytí konkrétní informace, např. o předmětech, 
osobách, zvířatech, činnostech nebo číselných a 
časových údajích, v poslechovém textu, který se 
vztahuje ke každodenním tématům, odpoví smysluplně 
na kontrolní otázky k porozumění slyšenému 

free time activities 
joining a club 

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat 

odvodí význam neznámé slovní zásoby ze známého 
kontextu 
reaguje správně při kontrole porozumění rozhovorům, 
pokud se téma hovoru týká osvojených témat 

housework 
geographical features 

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích 

používá základní zdvořilostní obraty, např. oslovení, 
pozdrav, rozloučení, poděkování 
odpoví na otázky a poskytne konkrétní informace, např. 
o předmětech, zvířatech, činnostech nebo číselných a 

asking for and giving opinions 
making requests and compromises 
expressing interest 
directions 
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Anglická konverzace 7. ročník  

časových údajích, které se vztahují k osvojovaným 
tématům 
zeptá se na konkrétní informace, které se vztahují 
k osvojovaným tématům 

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných tématech 

účastní se rozhovorů, ve kterých poskytne konkrétní 
informace o sobě, o rodině, dalších osobách, zvířatech, 
předmětech, činnostech nebo se na podobné informace 
zeptá, např. představí sebe či druhé, sdělí věk, kde 
bydlí, co dělá, vlastní, umí a má rád/nerad 
používá složitější spojení a otázky 

talking about schoolwork 
life phases 

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 
osoby, místa a věci ze svého každodenního života 

podrobně hovoří o svých zážitcích, pocitech a reakcích 
vyjádří svoje názory 
vypráví souvislý příběh z každodenního života nebo 
popíše nějakou událost, např. prázdniny 
vyjádří plynule svoje sny, naděje, plány do budoucnosti 

location of things 
talking about an experience – an event in the past 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

 podporování žáků ve vzájemné komunikaci bez ohledu na sociální, kulturní nebo rasovou příslušnost 

 vedení žáků ke vnímání specifických rysů jazyka a jejich odlišností 

 směřování žáků k poznávání příslušníků odlišných kultur, jejich zemí i způsobu života 

 dbaní na správné formulování myšlenek s ohledem na zvyklosti dané jazykové oblasti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

 vedení žáků k orientaci nejen v anglicky mluvících zemích Evropy 

 napomáhání k vytváření představy o mezinárodní spolupráci, globálních problémech  

 vytváření poznatků a dovedností pro cesty po evropských zemích 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

 učení žáků vyjadřovat své názory, potřeby a pocity v anglickém jazyce  

 rozvoj komunikačních dovedností, posilování sebevědomí při konverzaci v cizím jazyce 

 směřování žáků ke zvládnutí základních jazykových prostředků umožňujících diskutovat, zdůvodňovat vlastní názor a vést interview 
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Anglická konverzace 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 

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně 

chápe a správně interpretuje obsah poslechového 
textu, který se vztahuje ke každodenním tématům 
vypracuje konkrétní cvičení zaměřené na globální, 
selektivní a detailní porozumění 

characteristics 
sports 

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat 

odvodí význam neznámé slovní zásoby z kontextu 
správně reprodukuje obsah rozhovorů na probíraná 
témata 

phone messages 

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích 

odpoví na otázky a poskytne konkrétní informace, např. 
o předmětech, zvířatech, činnostech nebo číselných a 
časových údajích 
zeptá se na konkrétní informace, které se vztahují 
k osvojovaným tématům 

choosing a present 
describing qualities of things 
buying tickets 
offering help 

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných tématech 

účastní se rozhovorů, ve kterých poskytne konkrétní 
informace o sobě, o rodině, dalších osobách, zvířatech, 
předmětech, činnostech nebo se na podobné informace 
zeptá, např. představí sebe či druhé, sdělí věk, kde 
bydlí, co dělá, vlastní, umí a má rád/nerad 
používá složitější spojení a otázky 

talking about future 
making plans and arrangements 

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 
osoby, místa a věci ze svého každodenního života 

vypráví souvislý příběh z každodenního života 
popíše nějakou událost, např. prázdniny 
vyjádří plynule svoje sny, naděje, plány do budoucnosti 

expressing probability 
dangerous situations 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

 podporování žáků ve vzájemné komunikaci bez ohledu na sociální, kulturní nebo rasovou příslušnost 
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Anglická konverzace 8. ročník  

 vedení žáků ke vnímání specifických rysů jazyka a jejich odlišností 

 směřování žáků k poznávání příslušníků odlišných kultur, jejich zemí i způsobu života 

 zlepšování formulace myšlenek s ohledem na zvyklosti dané jazykové oblasti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

 učení žáků vyjadřovat své názory, potřeby a pocity v anglickém jazyce  

 rozvoj komunikačních dovedností, posilování sebevědomí při konverzaci v cizím jazyce 

 směřování žáků ke zvládnutí jazykových prostředků umožňujících diskutovat, zdůvodňovat vlastní názor a vést interview 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

 vedení žáků k orientaci nejen v anglicky mluvících zemích Evropy 

 napomáhání k vytváření představy o mezinárodní spolupráci, globálních problémech  

 zdokonalování poznatků a dovedností pro cesty po evropských zemích 

     

5.3 Německá konverzace  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 

         Povinný Povinný     

    

Název předmětu Německá konverzace 

Oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německá konverzace je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. 
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Německá konverzace si klade za cíl prohlubovat znalosti získané 
v předmětu Německý jazyk a zaměřuje se na čtyři jazykové dovednosti: konverzaci, poslech 
s porozuměním, čtení s porozuměním a písemný projev. Největší důraz se klade na konverzaci a 
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Název předmětu Německá konverzace 

vyjadřování vlastních názorů žáků v německém jazyce. Nedílnou složkou výuky německého jazyka je i 
seznámení se s reáliemi německy mluvících zemí. 

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

Předmět Německá konverzace se realizuje ve vzdělávacím oboru Cizí jazyk jakožto povinný předmět. 
Rozsah znalostí a dovedností určuje Evropský referenční rámec pro výuku cizích jazyků, který stanoví šest 
jazykových stupňů ve čtyřech řečových dovednostech: 

 poslech s porozuměním 

 čtení s porozuměním 

 dialogické nebo monologické vyjadřování  

 písemný projev 
Časová dotace předmětu je 1 hodina v 7. a 8. ročníku, v 9. ročníku lze Německou konverzaci zařadit jako 
nepovinný předmět nebo kroužek. Do výuky Německé konverzace jsou začleněna průřezová témata 
Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Multikulturní 
výchova. 
Výuka se uskutečňuje ve třídách nebo v jazykové učebně, často s využitím interaktivních materiálů. Ve 
výuce žáci kromě učebnic používají také pracovní sešity, pracovní listy, učí se používat prostředky výpočetní 
techniky. Nejčastější organizační formou výuky je skupinové vyučování, dialogy, výklad, poslech, četba, 
reprodukce textu (písemná, ústní), samostatná práce (vyhledávání informací, práce se slovníkem a 
s autentickými materiály), hry, recitace, dramatizace, zpěv, výukové programy na PC. 

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: 

• seznamujeme žáky s různými způsoby, metodami a strategiemi pro efektivní učení jazyka, 
podněcujeme je k samostatnému získávání informací a jejich následnému využívání 

• předkládáme žákům nové jazykové jednotky, které si pak pod vedením systematizují a propojují   

• vybízíme žáky hodnotit své pracovní výsledky, kriticky pohlížet na svou činnost a vyhledat 
prostředky pro zlepšení a dosažení dalších cílů 

• podporujeme žáky v poznání významu studia cizích jazyků 

Kompetence k řešení problémů: 

• vedeme žáky k zamýšlení se nad různými problémy a k jejich řešení, k vyhodnocení vhodnosti 
způsobu řešení a opravě případných chyb 

Kompetence komunikativní: 
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Název předmětu Německá konverzace 

• vedeme žáky k naslouchání promluvám druhých lidí, ke snaze porozumět jim, vhodně na ně 
reagovat, vyjádřit svůj názor a respektovat názor jiné osoby. 

• připravujeme žáky vyjadřovat se výstižně, přesně, souvisle a kultivovaně  

• podněcujeme žáky k zapojování se do diskuzí 

• umožňujeme žákům nabité komunikativní dovednosti využít při vytváření vztahů v rámci 
zahraničních výměn 

Kompetence sociální a personální: 

• směřujeme žáky k pochopení pravidel pro práci v týmu, významu přijetí role a zodpovědnosti za 
svůj podíl činnosti  

• umožňujeme žákům podílet se na vytváření pracovní náplně a atmosféry během výuky  

• učíme žáka požádat o pomoc a zároveň pomoci druhému 

• posilujeme žáka ve vytváření si pozitivního, sebedůvěru podněcujícího a zároveň reálného a 
kritického pohledu na sebe sama  

Kompetence občanské: 

• směřujeme žáky k respektování odlišných názorů, k respektu a toleranci 

• připravujeme žáky na zvládnutí různých životních situací 

Kompetence pracovní: 

• směřujeme žáky k zodpovědnému přístupu k práci 

• seznamujeme žáky s jazykovými materiály a nástroji vhodnými pro řešení daných úkolů 

• podněcujeme žáky k využití vlastních znalostí a zkušeností při hledání pracovního postupu 

Způsob hodnocení žáků Hodnocení žáků probíhá klasifikací, slovně nebo kombinací obou způsobů v souladu s pravidly pro 
hodnocení výsledků vzdělávání (zpracováno v odstavcích způsoby a kritéria hodnocení, podrobněji ve 
školním řádu). 

    

Německá konverzace 7. 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 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně 

zachytí konkrétní informace, např. o předmětech, 
osobách, zvířatech, činnostech nebo číselných a 
časových údajích ve složitějším poslechovém textu, 
který se vztahuje ke každodenním tématům 
odpoví smysluplně na kontrolní otázky k porozumění 
slyšenému 

Freizeit und Hobbys 
Tägliches Leben 
Mode und Einkaufen 
Feste und Bräuche 
Familie, Freunde 
Tiere 

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat 

odhadne neznámou slovní zásobu ze známého kontextu 
reaguje správně při kontrole porozumění rozhovorů, 
pokud se téma hovoru týká osvojených témat 

Freizeit und Hobbys 
Tägliches Leben 
Mode und Einkaufen 
Feste und Bräuche 
Familie, Freunde 
Tiere 

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích 

reaguje pomocí slov, jednoduchých slovních spojení a 
vět na otázky týkající se jeho samotného, členů jeho 
rodiny a kamarádů 
odpoví na otázky a poskytne konkrétní informace, např. 
o předmětech, zvířatech, činnostech nebo číselných a 
časových údajích, které se vztahují k osvojovaným 
tématům 
zeptá se na konkrétní informace, které se vztahují 
k osvojovaným tématům 

Freizeit und Hobbys 
Tägliches Leben 
Mode und Einkaufen 
Feste und Bräuche 
Familie, Freunde 
Tiere 

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných tématech 

použije základní zdvořilostní obraty, např. oslovení, 
pozdrav, rozloučení, poděkování ve vedených 
rozhovorech 
účastní se rozhovorů, ve kterých poskytne konkrétní 
informace o sobě, o rodině, dalších osobách, zvířatech, 
předmětech, činnostech nebo se na podobné informace 
zeptá, např. představí sebe či druhé, sdělí věk, kde 

Freizeit und Hobbys 
Tägliches Leben 
Mode und Einkaufen 
Feste und Bräuche 
Familie, Freunde 
Tiere 
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bydlí, co dělá, vlastní, umí a má rád/nerad 
používá složitější spojení a otázky 

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 
osoby, místa a věci ze svého každodenního života 

podrobně hovoří o svých zážitcích, pocitech a reakcích 
vyjádří svoje názory 
zeptá se na názory druhých 
vypráví souvislý příběh z každodenního života nebo 
popíše nějakou událost, např. prázdniny 
vyjádří plynule svoje sny, naděje, plány do budoucnosti 

Freizeit und Hobbys 
Tägliches Leben 
Mode und Einkaufen 
Feste und Bräuche 
Familie, Freunde 
Tiere 

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace 
v jednoduchých každodenních autentických 
materiálech 

najde ve složitějším textu vztahujícímu se k tématům, se 
kterými se může běžně setkat ve svém životě, konkrétní 
informace číselné i nečíselné povahy, např. o prostředí, 
v němž žije, každodenních činnostech a potřebách, 
osobách ve svém okolí, způsobu života 

Freizeit und Hobbys 
Tägliches Leben 
Mode und Einkaufen 
Feste und Bräuche 
Familie, Freunde 
Tiere 

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace 

chápe obsah krátkého a jednoduchého textu týkajícího 
se každodenních témat (např. vybere, přiřadí, ukáže, 
doplní znak, obrázek nebo text znázorňující obsah 
daného textu) 
odvodí z kontextu význam neznámých slov, která se 
vyskytují v známém, třeba i složitějším textu 
chápe význam běžných označení a nápisů na veřejných 
místech, které se týkají např. orientace, upozornění, 
varování, zákazu, časových údajů 

Freizeit und Hobbys 
Tägliches Leben 
Mode und Einkaufen 
Feste und Bräuche 
Familie, Freunde 
Tiere 

CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři doplní informace, slovní spojení nebo jednoduché věty, 
které se týkají jeho osoby, rodiny a kamarádů, 
předmětů nebo činností, které běžně vykonává, do 
formulářů, tabulek, přehledů 

Freizeit und Hobbys 
Tägliches Leben 
Mode und Einkaufen 
Feste und Bräuche 
Familie, Freunde 
Tiere 

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

napíše popis sebe samého, dalších osob, prostředí, 
v němž žije, každodenních činností a potřeb, způsobu 
života a minulých událostí za použití vět propojených 
např. spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci nejdříve, 

Freizeit und Hobbys 
Tägliches Leben 
Mode und Einkaufen 
Feste und Bräuche 
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Německá konverzace 7. ročník  

potom, nakonec 
používá adekvátně přítomný i minulý čas 

Familie, Freunde 
Tiere 

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení odpoví písemně s použitím složitějších slovních spojení 
a vět na sdělení či otázky, které se týkají např. jeho 
samotného, dalších osob, prostředí, v němž žije, 
každodenních činností a potřeb a způsobu života 
popíše událost nebo svoje plány za použití vět řazených 
za sebou nebo propojených souřadicími i podřadicími 
spojkami a příslovci nejdříve, potom, nakonec 

Freizeit und Hobbys 
Tägliches Leben 
Mode und Einkaufen 
Feste und Bräuche 
Familie, Freunde 
Tiere 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

 podporování žáků ve vzájemné komunikaci bez ohledu na sociální, kulturní nebo rasovou příslušnost 

 vedení žáků ke vnímání specifických rysů jazyků a jejich odlišností 

 směřování žáků k poznávání příslušníků odlišných kultur, jejich zemí i způsobu života 

 dbaní na správné formulování myšlenek s ohledem na zvyklosti dané jazykové oblasti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

 učení žáků vyjadřovat své názory, potřeby a pocity v německém jazyce  

 rozvoj komunikačních dovedností, posilování sebevědomí při konverzaci v cizím jazyce 

 směřování žáků ke zvládnutí základních jazykových prostředků umožňujících diskutovat, zdůvodňovat vlastní názor a vést interview 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

 vedení žáků k orientaci nejen v německy mluvících zemích Evropy 

 napomáhání k vytváření představy o mezinárodní spolupráci, globálních problémech  

 vytváření poznatků a dovedností pro cesty po evropských zemích 

    

Německá konverzace 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 
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• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně 

pochopí, o čem pojednává delší a složitější poslechový 
text, který se vztahuje ke každodenním tématům, např. 
vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text 
znázorňující téma nebo obsah daného textu 
vypracuje kontrolní cvičení zaměřené na globální, 
selektivní a detailní porozumění 

Beziehungen 
Sport und gesundes Leben 
Essen und Trinken 
Reisen, Ferien, Urlaub 
Umwelt, Wohnen 
Arbeit, Beruf 

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat 

odhadne neznámou slovní zásobu z kontextu 
reaguje správně při kontrole porozumění rozhovorů, 
pokud se téma hovoru týká osvojených témat 

Beziehungen 
Sport und gesundes Leben 
Essen und Trinken 
Reisen, Ferien, Urlaub 
Umwelt, Wohnen 
Arbeit, Beruf 

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích 

odpoví na otázky a poskytne konkrétní informace, např. 
o předmětech, zvířatech, činnostech nebo číselných a 
časových údajích 
zeptá se na konkrétní informace, které se vztahují 
k osvojovaným tématům 

Beziehungen 
Sport und gesundes Leben 
Essen und Trinken 
Reisen, Ferien, Urlaub 
Umwelt, Wohnen 
Arbeit, Beruf 

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných tématech 

účastní se rozhovorů, ve kterých poskytne konkrétní 
informace o sobě, o rodině, dalších osobách, zvířatech, 
předmětech, činnostech nebo se na podobné informace 
zeptá, např. představí sebe či druhé, sdělí věk, kde 
bydlí, co dělá, vlastní, umí a má rád/nerad 
používá složitější spojení a otázky 

Beziehungen 
Sport und gesundes Leben 
Essen und Trinken 
Reisen, Ferien, Urlaub 
Umwelt, Wohnen 
Arbeit, Beruf 

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 
osoby, místa a věci ze svého každodenního života 

vypráví souvislý příběh z každodenního života nebo 
popíše nějakou událost, např. prázdniny 
vyjádří plynule svoje sny, naděje, plány do budoucnosti 

Beziehungen 
Sport und gesundes Leben 
Essen und Trinken 
Reisen, Ferien, Urlaub 
Umwelt, Wohnen 
Arbeit, Beruf 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP pro základní vzdělávání  

81 

Německá konverzace 8. ročník  

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace 
v jednoduchých každodenních autentických 
materiálech 

najde konkrétní informace, např. o prostředí, v němž 
žije, každodenních činnostech a potřebách, o osobách 
ve svém okolí, o způsobu života ve složitějším textu 
vztahujícím se k tématům, se kterými se může běžně 
setkat ve svém životě 

Beziehungen 
Sport und gesundes Leben 
Essen und Trinken 
Reisen, Ferien, Urlaub 
Umwelt, Wohnen 
Arbeit, Beruf 

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace 

chápe obsah složitějšího textu týkajícího se 
každodenních témat, např. vybere, přiřadí, ukáže, 
doplní znak, obrázek nebo text znázorňující obsah 
daného textu 

Beziehungen 
Sport und gesundes Leben 
Essen und Trinken 
Reisen, Ferien, Urlaub 
Umwelt, Wohnen 
Arbeit, Beruf 

CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři doplní složitější informace, slovní spojení nebo věty, 
které se týkají jeho osoby, rodiny a kamarádů, 
předmětů nebo činností, které běžně vykonává, do 
formulářů, tabulek, přehledů 

Beziehungen 
Sport und gesundes Leben 
Essen und Trinken 
Reisen, Ferien, Urlaub 
Umwelt, Wohnen 
Arbeit, Beruf 

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

napíše popis sebe samého, dalších osob, prostředí, 
v němž žije, každodenních činností a potřeb, způsobu 
života a minulých událostí za použití vět propojených 
souřadicími a podřadicími spojkami a za použití nejen 
přítomného, ale i minulého času 

Beziehungen 
Sport und gesundes Leben 
Essen und Trinken 
Reisen, Ferien, Urlaub 
Umwelt, Wohnen 
Arbeit, Beruf 

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení odpoví písemně s použitím složitějších slovních spojení 
a vět na sdělení či otázky, které se týkají např. jeho 
samotného, dalších osob, prostředí, v němž žije, 
každodenních činností a potřeb a způsobu života 
popíše událost nebo svoje plány za použití vět řazených 
za sebou nebo propojených souřadicími i podřadicími 
spojkami 

Beziehungen 
Sport und gesundes Leben 
Essen und Trinken 
Reisen, Ferien, Urlaub 
Umwelt, Wohnen 
Arbeit, Beruf 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 
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Německá konverzace 8. ročník  

 podporování žáků ve vzájemné komunikaci bez ohledu na sociální, kulturní nebo rasovou příslušnost 

 vedení žáků ke vnímání specifických rysů jazyků a jejich odlišností 

 směřování žáků k poznávání příslušníků odlišných kultur, jejich zemí i způsobu života 

 dbaní na správné formulování myšlenek s ohledem na zvyklosti dané jazykové oblasti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

 učení žáků vyjadřovat své názory, potřeby a pocity v německém jazyce  

 rozvoj komunikačních dovedností, posilování sebevědomí při konverzaci v cizím jazyce 

 směřování žáků ke zvládnutí základních jazykových prostředků umožňujících diskutovat, zdůvodňovat vlastní názor a vést interview 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

 vedení žáků k orientaci nejen v německy mluvících zemích Evropy 

 napomáhání k vytváření představy o mezinárodní spolupráci, globálních problémech  

 vytváření poznatků a dovedností pro cesty po evropských zemích 

     

5.4 Cizí jazyk  

5.4.1 Anglický jazyk 1  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

2 2 3 3 3 3 3 3 3 25 

Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný  

    

Název předmětu Anglický jazyk 1 

Oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Charakteristika předmětu Předmět Anglický jazyk rozvíjí u žáků zejména komunikační dovednosti v anglickém jazyce od osvojení 
zvukové podoby angličtiny přes zvládnutí vztahů mezi zvukovou a grafickou stránkou jazyka po postupné 
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Název předmětu Anglický jazyk 1 

ovládnutí základní i rozšiřující slovní zásoby, gramatických konstrukcí i celých větných celků. Žáci postupně 
rozumí pokynům učitele a správně reagují, rozumí jednoduchým textům a jsou schopni sdělit základní 
informace týkající se probíraných témat. Žáci se (přiměřeně věku) seznamují s reáliemi anglicky mluvících 
zemí. Jsou schopni adekvátně reagovat v běžných životních situacích. 

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

Předmět Anglický jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a realizuje se ve 
vzdělávacích oborech Cizí jazyk a Další cizí jazyk. Dle Evropského rámce pro výuku jazyků jsou rozvíjeny 
následující jazykové dovednosti: 

• řečové dovednosti 

• psaný projev 

• schopnost porozumění čtenému textu 

• schopnost porozumění poslouchanému textu 
V rámci vzdělávacího oboru Cizí jazyk je na 1. stupni výuka předmětu Anglický jazyk 1 13 hodin týdně, na 
2. stupni 12 hodin týdně. V 1. a 2. ročníku mají žáci 2 hodiny angličtiny týdně, od 3.ročníku 3 hodiny týdně.  
Do výuky angličtiny jsou začleněna všechna průřezová témata. Vzdělávání v Cizím jazyce předpokládá 
dosažení úrovně A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. 
Výuka angličtiny se uskutečňuje v rámci standardních vyučovacích hodin (45 min) v kmenových třídách, 
z nichž některé jsou vybaveny interaktivními tabulemi či dataprojektory a počítačovým softwarem, nebo 
v jazykové učebně. Třídy jsou rozděleny na jazykové skupiny, kdy menší počet žáků umožňuje jejich 
aktivnější zapojení do hodiny. Žáci využívají učebnice, pracovní sešity a listy. K dispozici jsou také různé 
anglické deskové hry zaměřené na rozvoj a procvičení slovní zásoby a gramatiky. Frontální výuka je často 
doplněna prací ve skupinách nebo dvojicích.  
Výuka na 1. stupni je zaměřena na vytváření pozitivního vztahu k angličtině také formou různých 
dramatických, hudebních a pohybových aktivit a tvořivých činností. Výuka na 2. stupni navazuje na získané 
znalosti a upevňuje aktivní znalost slovní zásoby, gramatických struktur i komunikačních schopností. 
V rámci diferenciace a individualizace probíhá na 1. i 2. stupni spolupráce s asistenty pedagoga. 
Od 1. ročníku mají žáci možnost účastnit se různých anglických soutěží (English Star, English Jungle), na 
2. stupni Olympiády v anglickém jazyce. Mohou také navštěvovat anglické kroužky. V rámci konzultačních 
hodin nabízejí vyučující žákům v případě potřeby možnost individuální výuky. Žáci 2. stupně mají možnost 
se pravidelně účastnit poznávacích pobytů ve Velké Británii a každoroční intenzívní výuky angličtiny v rámci 
tzv. English weeku. 

Kompetence k učení: 
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Název předmětu Anglický jazyk 1 

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

• vedeme žáky k vyhledávání klíčových slov, od druhého ročníku i k reprodukci přečteného  

• směřujeme žáky k využívání nejrůznějších zdrojů informací, se zdroji pracujeme ve výuce i při 
zadávání domácích úkolů 

• vedeme žáky k zřejmým odpovědím při kladení otázek 

• učíme žáky pracovat s chybou tak, že ji vysvětlí, zdůvodní, uvedou příklad apod. 

• podporujeme žáky ve schopnosti hodnotit svou práci, aby uměli obhájit své postupy, svůj názor 

• vedeme žáky k tomu, aby dokázali zhodnotit vlastní podíl a podíl druhých na práci 

Kompetence k řešení problémů: 

• nabízíme ve výuce problémové úlohy tak, aby se žáci naučili užívat správné postupy přiměřené 
svému věku 

• volíme otevřené otázky, necháme žákům prostor pro vyjádření vlastního názoru na řešení 
problému 

• učíme žáky sebereflexi a rozvíjíme schopnost posouzení vlastního podílu na práci 

• volíme modelové situace, na kterých se žáci učí řešit problémy 

• nabízíme žákům zapojení se do mezinárodních projektů, umožňujeme jim výjezdy do zahraničí 
(pro 5. – 9. ročník) 

Kompetence komunikativní: 

• vybízíme žáky k uplatňování převážně cizího jazyka 

• učíme žáky dodržovat pravidla správné komunikace 

• učíme žáky zásadám správné komunikace s lidmi různých věkových kategorií   

• vedeme žáky k tomu, aby prezentovali výsledky své práce před ostatními 

• vedeme žáky k respektování názoru druhých, k tomu, aby uměli vhodně argumentovat, ústně 
i písemně 

• vedeme žáky k práci ve skupinách, kde si musí členové skupiny navzájem vypomáhat 

• podporujeme ve výuce práci s rodilými mluvčími (5. – 9. ročník) 

• učíme žáky rozlišovat formálnost a neformálnost na modelových situacích 

• podporujeme žáky v mluvních cvičeních (5. – 9. ročník) 

• podporujeme poznávací pobyty v zahraničí (5. – 9. ročník) 

• nabízíme žákům v rámci možností návštěvy divadelních představení 
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Název předmětu Anglický jazyk 1 

Kompetence sociální a personální: 

• vedeme žáky k týmové práci ve dvojici i ve skupině a ke kooperativnímu učení 

• vedeme žáky ke vzájemné pomoci a respektu při práci v týmu 

• volíme takové úlohy, při kterých sami cítí potřebu spolupracovat a pomoci si 

• směřujeme žáky k uvědomění si vlastní role ve skupině 

• volíme vhodné metody, při kterých se každý člen skupiny může uplatnit s ohledem na své věkové, 
intelektové, sociální a etnické zvláštnosti 

• vedeme žáky k tomu, aby si vážili výsledků práce druhých 

• podporujeme žáky, aby mohli svou práci prezentovat nejrůznějšími prostředky 

• směřujeme žáky k sebehodnocení vlastní práce a k odhadu vlastních schopností 

• podporujeme zapojení se žáků do mezinárodních projektů (5. – 9. ročník) 

Kompetence občanské: 

• vedeme žáky k uvědomění si, že nejrůznější odlišnosti patří k životu 

• podporujeme žáky v ekologickém myšlení  

• učíme žáky reálie dané země, do které se aktuálně vyjíždí (5. – 9. ročník) 

• podporujeme zapojení žáků do projektových dnů  

• nabízíme žákům nejrůznější soutěže  

Kompetence pracovní: 

• vedeme žáky k bezpečnému chování a k dodržování dohodnutých pravidel 

• podporujeme ve výuce krátkodobé i dlouhodobé projekty, čímž žáky vedeme k plánování své 
práce 

• vedeme žáky k dokončení práce v dobré kvalitě a dodržování dohodnutých termínů 

• vedeme žáky k samostatné práci s textem, mapou, plánem (5. – 9. ročník) 

• podporujeme využívání návodu jako pomoc při plnění úkolů 

• podporujeme žáky v práci s novými technologiemi 

Způsob hodnocení žáků Hodnocení žáků probíhá klasifikací, slovně nebo kombinací obou způsobů v souladu s pravidly pro 
hodnocení výsledků vzdělávání (zpracováno v odstavcích způsoby a kritéria hodnocení, podrobněji ve 
školním řádu). 
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Anglický jazyk 1 1. 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 

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 

s oporou obrázků v učebnici odpovídá na otázky: Kdo je 
to? Co je to? Kolik? Umíš...? 

Who's this?, What's this?, How many?, Can you see?, 
What's that?, Do you like? 

CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a 
vizuální předlohy 

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

pozdraví 
představí se 
napočítá do 10 

hello 
my name is 
1-10 

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

reprodukuje říkanky na různá témata Who's this?, Where's my T-shirt?, How old are you? 
Where's Otto? 

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

zpívá písničky na různá témata The hello song, 10 little fingers, My favourite T-shirt, 
Happy birthday 
I wash my hands, Are you happy? 

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 

přiřadí obrázky ke slovíčkům numbers, animals, colours, toys, family, clothes, 
picture bingo 

CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož 
slova či slovního spojení 

CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a 
vizuální předlohy 

z písmen sestaví slova dle předlohy Pass the word 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

 vzájemné poznávání se ve skupině  
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Anglický jazyk 1 1. ročník  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

 získávání informací o sobě a svém těle 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

 nacvičování efektivní komunikace v různých situacích 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

 rozvíjení a posilování schopnosti spolupráce 

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

 průběžné seznamování se s kulturními zvyky anglicky mluvících zemí 

    

Anglický jazyk 1 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence sociální a personální 

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 

odpovídá na otázky učitele, spolužáků na různá témata Can zebras run? How many...? Do you like...? Can you 
see...? What are you wearing? Are you wearing...? 

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

představí spolužáka, popíše věci, lidi, činnosti 
mluví o tom, co má a nemá rád 
popíše, kde něco je 

This is my friend. It's a red clock. I'm swimming. I've 
got big ears. 
I like lemonade. I don't like lemonade. 
I've got spots on my face 

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

přečte a rozumí krátkým příběhům na různá témata Take-home English – animals, colours, food, face, 
rooms, A Christmas Play, An Easter Play, I'm hungry 

CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně 

reprodukuje jednoduché komiksové příběhy 
reprodukuje jednoduché písničky 
reprodukuje jednoduché říkanky 

How many cars?, Do you like soup?, I've got spots on 
my face. Where's my phone?, It's my dress!, Let's go! 
Can you snap like a crocodile? Listen it's a red clock, 
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Anglický jazyk 1 2. ročník  

a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální 
oporu 

Look at my face, Jingle Bells, The Easter Song 
The Alphabet Chant, I don't like coffee, Where's my 
sock?, Are you wearing something red? 

CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož 
slova či slovního spojení 

přiřadí slovíčka i krátké věty k obrázkům 
roztřídí slovíčka podle témat 

playroom safari, I'm hungry 
school time, summertime, playtime 

CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a 
vizuální předlohy 

podle vzoru opíše slovíčka na probraná témata 
doplní křížovku, osmisměrku, tabulku 
podle předlohy doplní věty 

animals – fill in 
school, food, body 
I like..., I don't like..., I've got blue eyes..., Where's my 
sock?, Are you wearing...? 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

 nacvičování efektivní komunikace v různých situacích 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

 rozvíjení a posilování schopnosti spolupráce 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

 vzájemné poznávání se ve skupině  

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

 průběžné seznamování se s kulturními zvyky anglicky mluvících zemí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 základní seznámení s propojením přírody a zemědělství 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

 nácvik schopností poznávání a smyslového vnímání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

 rozvíjení chování podporujícího dobré vztahy 

 rozvíjení pozornosti a respektu vůči odlišnostem 

    

Anglický jazyk 1 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP pro základní vzdělávání  

89 

Anglický jazyk 1 3. ročník  

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

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 

konverzuje na jednoduchá probraná témata 
reaguje na pokyny učitele 

Who's this?, How are you?, What colour is the book?, 
Is this a car?, Do you like apples?, Where' s the book?, 
Whose jumper is this? 
hands up, hands down, stand up, sit down, turn 
around, touch your head 

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

počítá do 20 
popíše školní věci, hračky, jídlo, nábytek, osoby, 
oblečení 

1–20 
school, toys, food, furniture, people, adjectives, 
clothes 

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

odpovídá na jednoduché otázky týkající se různých 
témat 

reading into writing – an email, food, hobbies, my 
room, describing people, clothes 

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 

rozumí obsahu komiksových příběhů a jednoduchých 
textů o anglických reáliích 
reprodukuje písničky 
reprodukuje říkanky 

Who' s this?, Oh, Jack!, Colin in the Computerland, Is 
this a car?, How many ice-creams?, Let' s play 
football!, Is that Pam?, The hat, In Britain 
A game in the garden, I've got a ball, In the street, Tall 
and short, I don't like this jumper 
Show me something red, I'm a red robot, Do you want 
an apple?, I like pizzas, Hide and seek 

CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož 
slova či slovního spojení 

dle poslechu přiřazuje správné odpovědi a obrázky, 
vybarvuje 

listening – family, numbers, school, colours, toys, 
food, I like..., I don't like..., furniture, prepositions of 
place, rooms, describing people, clothes, body 

CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a 
vizuální předlohy 

rozumí přečtenému textu na probraná témata a stručně 
odpovídá na otázky 
přiřazuje slovíčka a krátké fráze k obrázkům 
doplňuje křížovky 
dle vzoru píše krátké jednoduché texty o sobě 
vybarvuje obrázky na základě přečteného textu 

colours, Quizzy's questions, rooms in the house, 
appearance 
school, Quizzy and Ziggy, colours, toys, appearance 
toys, furniture 
about me, I like..., I don't like 
prepositions of place 
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Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

 nacvičování efektivní komunikace v různých situacích 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

 rozvíjení a posilování schopnosti spolupráce 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

 rozvíjení chování podporujícího dobré vztahy 

 rozvíjení pozornosti a respektu vůči odlišnostem 

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

 průběžné seznamování se s kulturními zvyky anglicky mluvících zemí 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

 postupné seznamování se s reáliemi anglicky mluvících zemí 

    

Anglický jazyk 1 4. 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 

CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností 

správně reaguje na otázky a pokyny učitele What are these?, How do you spell...?, Does he 
like...?, Does she like...? Where are they?, How do you 
go to school?, What's the weather like today? 

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 

správně vyhláskuje slova týkající se probraných témat 
popíše obrázky v učebnici 

I spy with my little eye... 
reading into writing – magazines cover, Where are the 
monkeys? – prepositions of place, How much is it?, 
weather in different cities 
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Anglický jazyk 1 4. ročník  

CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, 
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici 
vizuální oporu 

vlastními slovy shrne obsah komiksových příběhů 
správně reprodukuje text písní 
správně reprodukuje text básniček 

Where's Flossy?, The Presents, The Shopping for 
Mum, Are they monkey?, Kites, Dad at the sports 
centre, We're late!, Colin in computer land, It's 
snowing 
My brother lives at number number 44, I have 
breakfast at 8 o'clock, Johny is a postman, Umbrellas 
How do you spell?, I'm a very big animal, I do my 
homework every day 

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů konverzuje o probraných tématech 
porovnává vzhled osob 
diskutuje o položkách nákupního seznamu – jídlo 

Mr Potter's shopping list,comparing zoo keepers, jobs, 
she plays... 

CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat 

hovoří o sobě 
vyjmenuje různé druhy dopravních prostředků 
stručně popíše svůj týdenní program 
charakterizuje své oblíbené činnosti 

I go to school by ..., my week, I like ...ing 

CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá 

ptá se a odpovídá na otázky týkající se probraných 
témat 
orientuje se v příbuzenských pojmech 
pojmenuje různá místa ve městě 
konverzuje o počasí 

Polly's family, places in town, Is it sunny? 

CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci 
v jednoduchém textu, který se vztahuje 
k osvojovaným tématům 

stručně shrne obsah tematických textů 
odpovídá na doplňující otázky 
rozhoduje o (ne)pravdivosti tvrzení o textu 

The Fabulous Fortune Family, What do people have 
for breakfast?, Legoland, London, What's on TV 
today?, Special Days, Cross-Curricular links – 
Comparing Ages, Healthy Eating 

CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům 
z běžného života, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu 

rozumí textům ze života 
identifikuje podstatné informace, které využije 
v doplňujících cvičeních 
doplňuje podobné informace sám o sobě 

our world - relatives, food, farming, my room, outdoor 
sports, jobs, seasons 

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 

dle vzoru píše věty o probíraných tématech 
složí báseň o oblíbeném zvířeti 
napíše krátký zápis z prázdninového deníku 

my friends, my family, my daily meals, animals, poem, 
my class, my town, watching TV, my favourite day, my 
camping diary 
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Anglický jazyk 1 4. ročník  

CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře doplní nejen osobní údaje do různých typů formulářů 
vyplní údaje na obálce – adresát, odesílatel 
sestaví jednoduché menu do restaurace 
na základě výsledků třídního dotazníku vytvoří třídní 
graf 

my address, restaurant menu, class graph 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

 nacvičování efektivní komunikace v různých situacích 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

 rozvíjení a posilování schopnosti spolupráce 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

 rozvíjení chování podporujícího dobré vztahy 

 rozvíjení pozornosti a respektu vůči odlišnostem 

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

 průběžné seznamování se s kulturními zvyky anglicky mluvících zemí 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

 postupné seznamování se s reáliemi anglicky mluvících zemí 

    

Anglický jazyk 1 5. 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 
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Anglický jazyk 1 5. ročník  

CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností 

ptá se na význam slov 
hláskuje slova 

checking meaning 
spelling 

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 

reprodukuje a používá slovní zásobu probíraných témat 
rozumí slovní zásobě z oblasti škola, volný čas, místa ve 
městě 
v konverzaci identifikuje zájmena a komparativy 

classroom, freetime, hobbies, places in town, 
pronouns, comparatives, animals 

CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, 
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici 
vizuální oporu 

stručně svými slovy shrne obsah poslechového cvičení 
odpovídá na otázky 

description of a modern city 
routines 
animal behaviour 

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů vede neformální telefonickou konverzaci 
konverzuje a seznamuje se s cizím člověkem 

phoning a friend 
meeting people 

CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat 

užívá osvojenou slovní zásobu a gramatická pravidla ke 
sdělování informací o sobě 
popíše své zájmy a město 

interests, countries, nationalities, languages, likes and 
dislikes 
to be, to have got – affirmative/negative/questions 
my hobbies, my town 

CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá 

tvoří otázky v probíraných časech na osvojovaná témata 
zjišťuje a poskytuje turistické informace 

to be/to have got – present simple and continuous 
questions 
asking for travel information 

CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci 
v jednoduchém textu, který se vztahuje 
k osvojovaným tématům 

identifikuje podstatné informace v textech o reáliích 
anglicky mluvících zemí a odpovídá na otázky 
aplikuje znalosti tematické slovní zásoby na řešení 
křížovek a osmisměrek 

Brighton, London, Canada, Sydney 
wordsearches, crosswords, vocabulary puzzles 

CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům 
z běžného života, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu 

rozumí textům na probíraná témata 
vybírá z nich správné odpovědi do doplňujících cvičení 
orientuje se v textu o chráněných zvířatech 

reading: What are you into? 
The Red List – animals 

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 

představí se formou emailu 
tvoří projekty/plakáty na probíraná témata 
píše mail o svém městě 
sestaví krátký text o své zemi 
popíše fotografii zvířete 

writing – an email 
poster – About me, project – Famous city 
email – My town 
My country 
Description of a wildlife photo 

CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře doplní informace do textu na základě údajů v tabulce 
využívá osvojenou slovní zásobu k popisu osoby 

Fact file: a description of somebody 
completing the text 
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Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

 nacvičování efektivní komunikace v různých situacích 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

 rozvíjení a posilování schopnosti spolupráce 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

 rozvíjení chování podporujícího dobré vztahy 

 rozvíjení pozornosti a respektu vůči odlišnostem 

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

 průběžné seznamování se s kulturními zvyky anglicky mluvících zemí 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

 postupné seznamování se s reáliemi anglicky mluvících zemí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

 srovnání rozdílných životních podmínek v různých částech světa 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

 postupné osvojování pravidel tvorby různých typů sdělení do různých typů médií 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

 seznamování se s různými typy fungování škol 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

 průběžné seznamování žáků s důležitými historickými momenty anglicky mluvících zemí 

    

Anglický jazyk 1 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 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně 

rozumí poslechovým cvičením na probraná témata 
vybírá požadované informace do doplňujících cvičení 
reprodukuje podstatné informace z poslechů na témata 
anglických reálií 

listening – school lunches, Strange town USA, weather 
forecast, culture – house schooling, Roman Britain, 
Britain's favourite games, famous explorers 

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat 

rozumí obsahu autentické konverzace mezi rodilými 
mluvčími 
identifikuje podstatné informace 
vlastními slovy stručně vyjádří obsah rozhovoru 

activities in and out of school, trip to Brighton 
travel equipment, weather conditions, ordering food 
talking about a film or TV programme, video, games 

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích 

aplikuje znalosti přítomného, minulého a budoucího 
času v (ne)formální konverzaci 
činí pozvání, pozvání přijímá i odmítá 
navrhuje různý program 

making and accepting and refusing invitations, making 
and responding to suggestions, planning a camping 
weekend 

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných tématech 

za použité osvojené slovní zásoby stručně souvisle mluví 
o probíraných tématech 
diskutuje o výhodách a nevýhodách domácí školy 
aplikuje osvojená gramatická pravidla k vyjádření svých 
schopností 

about you – my school, names, activate – school 
lunch, sports, food 
home schooling 
I can…, I can’t… 

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 
osoby, místa a věci ze svého každodenního života 

popisuje události, činnosti, místa v minulém i 
přítomném čase 
hovoří o zajímavých místech svojí země 
rozhoduje o (ne)pravdivosti tvrzení 

my past experiences, last weekend, interesting places 
in my country, true and false sentences about past 

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace 
v jednoduchých každodenních autentických 
materiálech 

na základě porozumění v autentickém textu vybere 
správné odpovědi do doplňujících aktivit zaměřených na 
reálie anglicky mluvících zemí 
pracuje s různými typy textů a kvízů 

A day at Summerhill, The history of English names, 
Christopher Columbus, Roman Britain, Britain's 
Favourite Games 
Test your knowledges, The Name Quiz, Time Traveller 
Game, Vocabulary Puzzles 

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace 

identifikuje podstatné informace v textech zaměřených 
na různá témata 
pracuje s faktografickými texty 
shrne výhody a nevýhody internátní školy 

Boarding school, The Life of Marie Curie, Video 
games, The Rubik's cube, On the top of the World 
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Anglický jazyk 1 6. ročník  

CJ-9-4-01vyplní základní údaje o sobě ve formuláři aplikuje znalosti počitatelných i nepočitatelných 
substantiv ve větách na téma jídlo a pití 
vybere v tabulkách podstatné informace a doplní je do 
textu 

un/countables – what I eat and drink 
Adam's school, a Roman villa, writing a profile, a 
school trip 

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

tvoří projekty na probraná témata 
sestaví krátký článek o svém oblíbeném městě 
napíše profil populárního sportovce 
popíše školní výlet, rodinnou dovolenou 

my dream school 
my favourite town or city 
a profile of a famous sportsperson 
a school trip, an expedition blog 

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení odpovídá na žádost studenta o informacích o škole writing – an email about school 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

 postupné osvojování pravidel tvorby různých typů sdělení do různých typů médií 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

 nacvičování efektivní komunikace v různých situacích 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

 rozvíjení a posilování schopnosti spolupráce 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

 rozvíjení chování podporujícího dobré vztahy 

 rozvíjení pozornosti a respektu vůči odlišnostem 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

 seznamování se s různými typy fungování škol 

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

 průběžné seznamování se s kulturními zvyky anglicky mluvících zemí 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

 průběžné seznamování žáků s důležitými historickými momenty anglicky mluvících zemí 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

 postupné seznamování se s reáliemi anglicky mluvících zemí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 rozvíjení a posilování schopnosti řešení různých typů problémů 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

 posilování kreativity a tvořivosti v různých typech komunikačních situací 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

 seznámení s historií různých anglických výrazů 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

 průběžné seznamování s životním stylem obyvatel anglicky mluvících zemí různého etnického původu 

    

Anglický jazyk 1 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 

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně 

porovná obrázek s poslechem a doplní do vět chybějící 
výrazy 
rozumí jednoduchému poslechu a odpovídá na otázky 

our home: A British family and their possessions, 
Allan's hotel room, How good is your memory?, Last 
Weekend, directions 
Milestones: Who's Who?, giving personal 
informations: Joining a club, An event in the past 

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat 

shrne vlastními slovy obsah konverzace a vybere 
správnou odpověď 
na základě poslechu rozhodne o pravdivosti či 
nepravdivosti tvrzení 

Money Matters, Housework, Geographical features 
listening – true x false sentences, location of things 

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích 

ptá se a odpovídá na osobní otázky 
sdělí svůj názor a zjišťuje názory ostatních 
diskutuje o splnění žádosti a dosažení kompromisu 
vede rozhovor o zahraniční dovolené 

exchanging personal information 
asking for and giving opinion 
making requests and compromises 
holiday in another country 
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CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných tématech 

vede rozhovor o škole 
podá popis svého domova 
popíše schopnosti svojí paměti 

talking about school 
my home 
How good is your memory? 

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 
osoby, místa a věci ze svého každodenního života 

mluví o svých zájmech a faktech ze svého života 
popíše své denní aktivity 
popíše obrázek, fotografii 
popíše své minulé činnosti a zážitky 

present simple facts and habits 
free-time activities 
position of objects 
past events in my life, expressing interest 

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace 
v jednoduchých každodenních autentických 
materiálech 

rozumí obsahu textů zaměřených na anglické reálie 
odpoví na doplňující otázky 
v textech identifikuje slovní zásobu týkající se financí, 
bydlení v Británii, života dospívajících 

Pocket money, Homes in Britain, Teenage years, 
Adventure sports in New Zealand 

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace 

v textech na probraná témata vyhledá odpovědi na 
otázky 
orientuje se v textech na téma různý životní styl 

A different life, Living on a houseboat, Remember 
this!, Daredevils 

CJ-9-4-01vyplní základní údaje o sobě ve formuláři napíše svůj internetový profil 
doplní křížovky a osmisměrky na probíraná témata 

An internet profile 
crosswords – everyday objects, housework, 
wordsearch – adjectives, vocabulary puzzles – 
everyday objects, at home, adjectives, prepositions 

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

vytvoří plakát o svém albu pro budoucnost 
vytvoří plakát o svojí rodině 
popíše svůj ideální domov 
popíše své oblíbené fotografie 
napíše email o své dovolené 
popíše důležitou událost ve svém životě 
vytvoří krátký příběh na téma záchrana 

collection for the future 
family history poster 
a perfect place to live 
favourite photos – present continuous 
my holiday 
a day to remember 
a brave rescue 

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení odpoví na e-mail o víkendu 
odpoví na pohlednici z dovolené 

e-mail – A good weekend 
writing a poscard 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

 postupné osvojování pravidel tvorby různých typů sdělení do různých typů médií 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

 průběžné seznamování s životním stylem obyvatel anglicky mluvících zemí různého etnického původu 
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

 seznámení s historií různých anglických výrazů 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

 nacvičování efektivní komunikace v různých situacích 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

 rozvíjení a posilování schopnosti spolupráce 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

 posilování kreativity a tvořivosti v různých typech komunikačních situací 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

 rozvíjení chování podporujícího dobré vztahy 

 rozvíjení pozornosti a respektu vůči odlišnostem 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 rozvíjení a posilování schopnosti řešení různých typů problémů 

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

 průběžné seznamování se s kulturními zvyky anglicky mluvících zemí 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

 průběžné seznamování žáků s důležitými historickými momenty anglicky mluvících zemí 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

 postupné seznamování se s reáliemi anglicky mluvících zemí 

    

Anglický jazyk 1 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 
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RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně 

identifikuje podstatné informace v poslechu a využije je 
v doplňujících cvičeních 
porovnává nápady 
posuzuje kvalitu věcí 

comparing ideas 
quality of things 

What does this word mean? 
talking to people 
interviewing people 

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat 

dohodne koupi lístků na kulturní představení 
nechá telefonický vzkaz 
zavolá na linku pomoci 

buying tickets 
leaving a phone message for someone 
phoning a medical helpline 

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 

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích 

vybírá dárek 
vyjadřuje a ptá se na názor 
navrhuje plány do budoucna 

choosing a present 
asking and giving opinons 
making plans and arragements DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů 

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných tématech 

vlastními slovy shrne své pocity 
popíše sportovní výsledky 
vyjadřuje pravděpodobnost 
navrhuje řešení problému 

sports, time and numbers 
describing feelings about activities 
expressing probability 
helping with problems 

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

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 
osoby, místa a věci ze svého každodenního života 

stručně mluví o osobnostech, které ho zajímají 
aplikuje znalost adjektiv na popis zvířete 
mluví o svém horoskopu 

Skills and people 
adjectives – describing animals 
Your stars 

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace 

stručně shrne obsah textů na probíraná témata 
vybere správné odpovědi do doplňujících cvičení 

Women in sports 
Superstitions 
Learning at home 
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CJ-9-4-01vyplní základní údaje o sobě ve formuláři vyjádří svůj názor 
shrne informace z výzkumu nebo dotazníku 
aplikuje znalost osvojené slovní zásoby na řešení 
tematických křížovek 

Expressing an opinion 
Report on a survey 
crosswords 

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

charakterizuje své vlastnosti a schopnosti 
popíše své obavy 

abilities and qualities 
fears and future plans 

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení vede e-mailovou komunikaci na probírané téma 
píše formální dopis 

writing an email 
formal letter 

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace 
v jednoduchých každodenních autentických 
materiálech 

vyhledá podstatné informace v autentických textech na 
témata anglických reálií 
vlastními slovy shrne obsah textů na mezipředmětová 
témata 

National festivals 
The USA in numbers 
The police 
Natural science – adapting to the environment 
Language and literature – stories 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

 postupné osvojování pravidel tvorby různých typů sdělení do různých typů médií 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

 průběžné seznamování s životním stylem obyvatel anglicky mluvících zemí různého etnického původu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

 nacvičování efektivní komunikace v různých situacích 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

 rozvíjení a posilování schopnosti spolupráce 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

 posilování kreativity a tvořivosti v různých typech komunikačních situací 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

 rozvíjení chování podporujícího dobré vztahy 

 rozvíjení pozornosti a respektu vůči odlišnostem 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 rozvíjení a posilování schopnosti řešení různých typů problémů 
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VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá 

 průběžné seznamování se s kulturními zvyky anglicky mluvících zemí 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

 průběžné seznamování žáků s důležitými historickými momenty anglicky mluvících zemí 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

 postupné seznamování se s reáliemi anglicky mluvících zemí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

 uvědomění si vlastních strachů a obav a nácvik úspěšného zvládání možných stresových situací 

    

Anglický jazyk 1 9. 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 

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně 

rozumí obsahu poslechových textů na téma internet, 
škola, životní prostředí 
vybere správnou odpověď 
identifikuje podstatnou informaci a použije ji 
v doplňujících cvičeních 

internet 
personal qualities 
school life 
food waste 
interview about rainforest 

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat 

chápe obsah konverzace o probíraných tématech 
rozlišuje a používá klíčová slova a fráze 

apologizing and explaining things 
asking for and giving advice 
plans and arrangements 
expressing doubt 

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích 

konverzuje na téma web, problémy ve škole 
vhodně promluví při běžných formálních i neformálních 

talking about websites 
describing people 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP pro základní vzdělávání  

103 

Anglický jazyk 1 9. ročník  

příležitostech 
jednoduchým způsobem popíše obraz 

talking about problems at school 
discussing a picture 

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných tématech 

vlastními slovy stručně popíše svůj den 
aplikuje znalosti gramatických pravidel k popisu svých 
minulých, současných a budoucích dovedností 
jednoduše konverzuje o pravidlech doma a ve škole 

talking about my experience 
rules at school, home 
thinking about my future 
my abilities in the past, present and future 

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 
osoby, místa a věci ze svého každodenního života 

vypráví příběh či zážitek 
charakterizuje osoby, místa a věci ze svého 
každodenního život 
do ústního projevu aplikuje znalosti stupňování adjektiv 
a minulého času 

living abroad 
describing my best friend, a good role model 
my worst/best school experience 
my favourite book, film plot 
my last visit to the cinema 

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace 
v jednoduchých každodenních autentických 
materiálech 

orientuje se v informacích na výrobcích 
identifikuje podstatnou informaci na webové stránce 
jednoduchým způsobem shrne obsah kratšího 
jednoduchého článku v novinách nebo časopise 

reading labels on products 
reading websites 
newspapers headlines and articles 
social networks 

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace 

identifikuje podstatné informace v krátkých textech 
vlastními slovy reprodukuje obsah textu 

Reality Tv 
Celebrity Culture 
Movie Technology 

CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři sestaví životopis 
napíše formální dopis 

A biography 
Formal letter 

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

vyjádří názor na probírané téma 
napíše recenzi knihy 

Expressing opinion 
Writing a book review 

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení okomentuje text na webu Comment on a website 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

 postupné osvojování pravidel tvorby různých typů sdělení do různých typů médií 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

 průběžné seznamování s životním stylem obyvatel anglicky mluvících zemí různého etnického původu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

 nacvičování efektivní komunikace v různých situacích 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP pro základní vzdělávání  

104 

Anglický jazyk 1 9. ročník  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

 rozvíjení a posilování schopnosti spolupráce 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

 posilování kreativity a tvořivosti v různých typech komunikačních situací 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

 rozvíjení chování podporujícího dobré vztahy 

 rozvíjení pozornosti a respektu vůči odlišnostem 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

 uvědomění si vlastních strachů a obav a nácvik úspěšného zvládání možných stresových situací 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 rozvíjení a posilování schopnosti řešení různých typů problémů 

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

 průběžné seznamování se s kulturními zvyky anglicky mluvících zemí 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

 průběžné seznamování žáků s důležitými historickými momenty anglicky mluvících zemí 

 seznámení se se základními pravidly evropského občanství 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

 postupné seznamování se s reáliemi anglicky mluvících zemí 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

 základní seznámení s různými formami občanské angažovanosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

 seznámení se s různými způsoby ohrožení životního prostředí a možnostmi jeho ochrany 

 seznámení se s různými ekologickými a charitativními aktivitami 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

 seznamování žáků s různými typy fungování škol 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

 základní seznámení s vlivem médií na kulturu a společnost 
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5.4.2 Německý jazyk 1  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

2 2 3 3 3 3 3 3 3 25 

Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný  

    

Název předmětu Německý jazyk 1 

Oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Charakteristika předmětu Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných 
mateřským jazykem. Poskytuje živý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci 
integrované Evropy a světa. Požadavky na vzdělávání v cizích jazycích formulované v RVP ZV vycházejí ze 
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, který popisuje různé úrovně ovládání cizího jazyka. 
Vzdělávání v Cizím jazyce předpokládá dosažení úrovně A2 – B1 (podle Společného evropského 
referenčního rámce pro jazyky).  
Na 1. stupni se předmět Německý jazyk vyučuje ve vzdělávacím oboru Cizí jazyk od 1. ročníku a jako Další 
cizí jazyk od 5. ročníku. Na 2. stupni se pokračuje ve výuce Cizího jazyka a Dalšího cizího jazyka se stejnou 
hodinovou dotací, v 7. a 8. ročníku je hodinová dotace navýšena o jednu hodinu konverzace. 

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

Předmět Německý jazyk 1 se realizuje ve vzdělávacím oboru Cizí jazyk. Rozsah znalostí a dovedností určuje 
Evropský referenční rámec pro výuku cizích jazyků, který stanoví šest jazykových stupňů ve čtyřech 
řečových dovednostech:  

• poslech s porozuměním  

• čtení s porozuměním  

• dialogické nebo monologické vyjadřování  

• písemný projev  
Na 1. stupni je výuka německého jazyka (NJ) dotována celkem 13 vyučovacími hodinami týdně, a sice 
2 hodinami týdně v 1. a 2. ročníku a 3 hodinami týdně od 3. ročníku. Výuka v 1. a 2. ročníku probíhá 
převážně ústní formou, bez systematického čtení a psaní. Převažují hravé metody a formy práce za použití 
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Název předmětu Německý jazyk 1 

co nejvíce smyslů. Základem rané výuky je osvojení si správné německé výslovnosti, získání kladné motivace 
pro výuku cizího jazyka a reakce na pokyny vyučujícího v němčině. K osvojení slovní zásoby slouží 
především písničky, rýmy, rozpočítadla a krátké rozhovory.  
Na 2. stupni je časová dotace 12 vyučovacích hodin týdně. Kromě formální výuky jsou součástí jazykové 
přípravy i různé doplňkové aktivity, např. Německá olympiáda, družební kontakty s německy hovořícími 
zeměmi, dopisování se zahraničními kamarády, jazykové kurzy a jazykově zaměřené poznávací zájezdy.  
Do výuky NJ jsou začleněna průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení 
v evropských a globálních souvislostech a Multikulturní výchova.  
Výuka se uskutečňuje ve třídách nebo v jazykové učebně, často s využitím interaktivních materiálů. 
Ve výuce žáci kromě učebnic používají také pracovní sešity, pracovní listy, učí se používat prostředky 
výpočetní techniky. 
Nejčastější organizační formou výuky je skupinové vyučování, dialogy, výklad, poslech, četba, reprodukce 
textu (písemná, ústní), samostatná práce (vyhledávání informací, práce se slovníkem a s autentickými 
materiály), hry, recitace, dramatizace, zpěv,  
výukové programy na PC. 

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

Kompetence k učení: 

• seznamujeme žáky s ohledem na věk s různými způsoby, metodami a strategiemi pro efektivní 
učení, podněcujeme žáka k samostatnému výběru a realizaci zvoleného učebního postupu 

• podněcujeme žáky samostatně získávat a zpracovávat informace a následně je využít pro svou 
činnost, pro své studium a následně pro praktický život 

• učíme žáky novým jazykovým jednotkám, které si žák pod vedením systematizuje, uvádí do širších 
celků, propojuje s poznatky z jiných oborů 

• vybízíme žáky v rámci možností k hodnocení svých výsledků, ke kritickému pohlížení na svou 
činnost a vyhledávání prostředků pro zlepšení a dosažení dalších cílů  

• motivujeme žáky k poznání důležitosti a významu studia cizích jazyků 

Kompetence k řešení problémů: 

• vedeme žáky k samostatnému řešení problémů, volbě způsobu řešení, předvídání, sledování a 
vyhodnocení výsledků zvoleného postupu řešení problému 

• seznamujeme žáky s ohledem na věk s možnostmi vyhledání informací k volbě vhodného způsobu 
řešení problému, k zodpovědnosti za zvolení svého postupu řešení  
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Název předmětu Německý jazyk 1 

• nabízíme žákům zapojení se do mezinárodních projektů, umožňujeme jim výjezdy do zahraničí, 
a to již na prvním stupni 

Kompetence komunikativní: 

• učíme žáky naslouchat promluvám druhých lidí v cizím jazyce, porozumět jim, vhodně na ně 
reagovat, vyjádřit svůj názor a respektovat názor jiné osoby 

• připravujeme žáky vyjadřovat se výstižně, přesně, souvisle, kultivovaně v písemném i ústním 
projevu 

• podněcujeme žáky k zapojování se do diskuzí  

• dbáme na komunikaci v cizím jazyce 

• umožňujeme žákům komunikaci pomocí prostředků informační technologie 

• směřujeme žáky k tomu, aby nabité komunikativní dovednosti využili při vytváření vztahů v rámci 
zahraničních výměn  

Kompetence sociální a personální: 

• vedeme žáky k pochopení a seznámení se s nutnými pravidly práce v týmu, k významu přijetí role 
a zodpovědnosti za svůj podíl činnosti v rámci skupiny spolužáků a zároveň k úctě k vykonané práci 
jiné osoby 

• umožňujeme žákům podílet se na vytváření pracovní náplně a atmosféry během výuky 

• učíme žáky požádat o pomoc a zároveň pomoci druhému 

• posilujeme žáky ve vytváření si pozitivního, sebedůvěru podněcujícího a zároveň reálného a 
kritického pohledu na sebe sama 

• podporujeme zapojení žáků do mezinárodních projektů, exkurzí a recipročních pobytů 

• vytváříme takové podmínky, aby se každý mohl zapojit s ohledem na své schopnosti a možnosti 

Kompetence občanské: 

• učíme žáky respektovat ostatní, vážit si jich, vcítit se do jejich situace, ale také odmítat nátlak a 
hrubé zacházení, fyzické a psychické násilí 

• seznamujeme žáky s reáliemi zemí, jinými kulturami, vedeme je k jejich toleranci a respektování 

• učíme žáky základním principům, zákonům a normám lidské společnosti, právům a povinnostem 
ve škole i mimo ni i v jiných zemích 

• připravujeme žáky na zvládnutí různých životních situací  
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Název předmětu Německý jazyk 1 

• nabízíme žákům soutěže v německém jazyce 

Kompetence pracovní: 

• vedeme žáky k zodpovědnému přístupu k pracovní činnosti a k výsledkům své práce a taktéž 
k přizpůsobení se pracovním podmínkám 

• seznamujeme žáky s jazykovými materiály a nástroji vhodnými pro řešení pracovního úkolu 

• podněcujeme žáky k využití vlastních znalostí a zkušeností při hledání pracovního postupu 

• podporujeme žáky v práci s novými technologiemi 

• směřujeme žáky k zamyšlení nad vážností volby svého budoucího studia a zaměstnání 

Způsob hodnocení žáků Hodnocení žáků probíhá klasifikací, slovně nebo kombinací obou způsobů v souladu s pravidly pro 
hodnocení výsledků vzdělávání (zpracováno v odstavcích způsoby a kritéria hodnocení, podrobněji ve 
školním řádu). 

    

Německý jazyk 1 1. 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 

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 

rozumí jednoduchým instrukcím učitele opakujícím se 
v hodinách a reaguje na ně s dopomocí nonverbální 
komunikace 

Anweisungen: Steht auf!, Setzt euch!, Wir begrüßen 
uns 

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

představí se a zeptá se kamaráda na jméno 
pozdraví a rozloučí se v různou denní dobu 
poprosí a poděkuje 
počítá do 12 a používá číslice i na přeskáčku 
rozpozná deset základních barev 
řekne, co rád jí a pije 
popřeje k Velikonocům, Vánocům 

Ich und du 
Zahlen und Farben 
Meine Familie 
Essen 
Auf dem Spielplatz 
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Německý jazyk 1 1. ročník  

pojmenuje činnosti, které ho baví ve volném čase 
požádá o dovolení jít na WC 
vyslovuje správně s dopomocí učitele 

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 

rozumí jednoduchým otázkám a reaguje na ně 
s dopomocí vizuální opory (obrázků) 

Freizeit und Hobbys 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

podporování žáků ve vzájemné komunikaci bez ohledu na sociální, kulturní nebo rasovou příslušnost 
vedení žáků ke vnímání specifických rysů jazyků a jejich odlišností 
směřování žáků k poznávání příslušníků odlišných kultur, jejich zemí i způsobu života 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

učení žáků vyjadřovat své názory, potřeby a pocity v německém jazyce  
rozvoj komunikačních dovedností, posilování sebevědomí při konverzaci v cizím jazyce 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

 vzájemné poznávání se ve skupině 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

 směřování žáků k chování, které rozvíjí dobré vzájemné vztahy 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

 postupné seznamování žáků se zvyklostmi německy mluvících zemí 

    

Německý jazyk 1 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 
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Německý jazyk 1 2. ročník  

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 

rozumí jednoduchým instrukcím učitele opakujícím se 
v hodinách a adekvátně na ně reaguje 

Anweisungen: Steht auf!, Setzt euch! Wir begrüßen 
uns 

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

vyjmenuje barvy, části dne, dny v týdnu, základní členy 
rodiny 
rozumí číslům, dovede si poznamenat diktované 
telefonní číslo a sdělit ostatním své 
pojmenuje německy mluvící země (DACH) a jejich hlavní 
města 
vede jednoduchý rozhovor na různá témata (barvy, 
čísla, rodina) 
reprodukuje jednoduché písně a básničky k tématům 

Farben, 
Grüße, Wochentage 
Zahlen, Händynummer 
Meine Familie 
D-A-CH 

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

osvojuje si německé jazykolamy 
přečte a chápe krátké příběhy na různá témata 

Zungenbrecher 
Farben 
Grüße 
Meine Familie 
Wo wohnst du? 

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 

rozumí jednoduchým příběhům, rozhovorům Zungenbrecher 
Farben 
Grüße 
Meine Familie + Wo wohnst du? 

CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož 
slova či slovního spojení 

přiřadí mluvenou podobu slovíčka k písemné 
přiřadí psanou podobu slova k obrázku 
roztřídí slovíčka podle témat 

Zungenbrecher 
Grüße 
Farben 
Meine Familie 
Wo wohnst du? 

CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a 
vizuální předlohy 

podle vzoru opíše slovíčka na dané téma 
doplní vynechaná písmena, slova v textu 
podle předlohy doplní věty 

Farben 
Grüße 
Meine Familie 
Wo wohnst du? 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 
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Německý jazyk 1 2. ročník  

podporování žáků ve vzájemné komunikaci bez ohledu na sociální, kulturní nebo rasovou příslušnost 
vedení žáků ke vnímání specifických rysů jazyků a jejich odlišností 
směřování žáků k poznávání příslušníků odlišných kultur, jejich zemí i způsobu života 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

učení žáků vyjadřovat své názory, potřeby a pocity v německém jazyce  
rozvoj komunikačních dovedností, posilování sebevědomí při konverzaci v cizím jazyce 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

 směřování žáků k chování, které rozvíjí dobré vzájemné vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

 vzájemné poznávání se ve skupině 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

 postupné seznamování žáků se zvyklostmi německy mluvících zemí 

    

Německý jazyk 1 3. 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 

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 

rozumí jednoduchým instrukcím učitele opakujícím se 
v hodinách a správně na ně reaguje 

Anweisungen: Steht auf!, Setzt euch!, Wir begrüßen 
uns 

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

říká rychle jednoduché jazykolamy 
popřeje kamarádovi k narozeninám a předá mu dárek 
ptá se na to, kde lidé žijí, koho znají, co mají, a odpovídá 
na takové otázky 

In der Schule: Stundenplan, Plural bei Schulsachen 
Interkulturelles: deutscher Stundenplan 
Meine Familie: Verwandte, mein bester Freund, 
Possessivpronomina, Präposition von Interkulturelles: 
deutsche Familiennamen 
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Německý jazyk 1 3. ročník  

představí se 
baví se o svých zálibách 

Hobbys: Ballspiele, Computerspiele, Winter – und 
Sommersportartenm 
Konjugation der Verben im Präsens, Modalverb 
können 
Geburtstag: Monate, Tiermasken, Geburtstagsfeier, 
Glückwunschm 
Konjugation: sein 
Zahlen 20–100 

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

rozumí krátkému psanému textu na různá témata 
obměňuje krátké texty se zachováním jejich smyslu 

Meine Familie 
Meine Hobbys 
In der Schule 

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 

rozumí obsahu krátkého mluveného textu s vizuální 
oporou 

In der Schule, mein Stundenplan 
Meine Hobbys 
Meine Familie 

CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož 
slova či slovního spojení 

přiřadí slovíčka k obrázkům 
na základě poslechu přiřazuje či vybírá správné 
odpovědi 

Meine Hobbys 
In der Schule 
Meine Familie 

CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a 
vizuální předlohy 

popíše jednoduchý obrázek 
vede si slovníček 
píše si zápis z hodiny na základě textové a vizuální 
předlohy 
vyluští jednoduché křížovky 

In der Schule (Stundenplan, Fächer, Schulsachen, 
usw.) 
Meine Hobbys (Freizeitaktivitäten) 
Meine Familie (Familienmitglieder, Geburtstag, 
Monate) 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

podporování žáků ve vzájemné komunikaci bez ohledu na sociální, kulturní nebo rasovou příslušnost 
vedení žáků ke vnímání specifických rysů jazyků a jejich odlišností 
směřování žáků k poznávání příslušníků odlišných kultur, jejich zemí i způsobu života 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

učení žáků vyjadřovat své názory, potřeby a pocity v německém jazyce  
rozvoj komunikačních dovedností, posilování sebevědomí při konverzaci v cizím jazyce 
směřování žáků ke komunikaci s ostatními 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 
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 směřování žáků k chování, které rozvíjí dobré vzájemné vztahy 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

 postupné seznamování žáků se zvyklostmi a reáliemi německy mluvících zemí 

    

Německý jazyk 1 4. 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 

CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností 

rozumí jednoduchým instrukcím učitele opakujícím se 
v hodinách a reaguje na ně s ohledem na typ hodiny 

Anweisungen: Steht auf!, Setzt euch!, Wir begrüßen 
uns. 
Welcher Tag ist heute? 

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 

reaguje na žádost někoho jiného 
reaguje na instrukce z audionahrávek 

Wochentage: am Montag, am Dienstag, ... 
Konjugation: Rad fahren, fernsehen, Ski laufen, lesen, 
schlafen, essen, helfen, können 
Jahreszeiten 
Präteritum vom Verb sein 
Wechselpräpositionen 
Tagesablauf, Uhrzeiten 
Zahlen bis tausend 
Stundenplan 

CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, 
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici 
vizuální oporu 

rozumí jednoduchým poslechovým cvičením s vizuální 
oporou 
zvládá různé druhy poslechových cvičení 
zvládá různé druhy poslechu (globální i detailní) 

Globales und detailliertes Hörverstehen 

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů vede rozhovor pomocí jednoduchých vět o sobě, své 
rodině a lidech, které zná 

Familie 
Im Geschäft 
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vede telefonický rozhovor 
vede jednoduché rozhovory o škole a třídě, popíše svůj 
rozvrh hodin 
zeptá se na čas a dokáže na tutéž otázku odpovědět 
komunikuje při nákupu 

Uhrzeiten 
Telefongespräch 

CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat 

jednoduchým způsobem představí svou školu a třídu 
jednoduchým způsobem představí svou rodinu a 
přátele 
rozlišuje roční období 
popíše svůj denní program 
popíše části domu 
vyjmenuje základní potraviny 

Meine Schule 
Mein Zuhause 
Mein Tagesablauf 
Lebensmittel 

CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá 

jednoduchým způsobem odpovídá na otázky týkající se 
školy a třídy 
odpovídá na jednoduché otázky týkající se rodiny a 
přátel 
reaguje na otázky týkající se ročních období 
popíše svůj denní program 
popíše části domu 
vyjmenuje základní potraviny 

Meine Familie und meine Freunde 
Mein Haus 
Tagesablauf 
Lebensmittel 

CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci 
v jednoduchém textu, který se vztahuje 
k osvojovaným tématům 

orientuje se v jednoduchém textu 
v jednoduchém textu vyhledává požadované informace 

Orientierendes Lesen 

CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům 
z běžného života, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu 

chápe, o čem jsou jednoduché články, zvláště když jsou 
u nich obrázky 

Selektives Lesen 

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 

píše jednoduchý pozdrav na pohlednici 
píše krátký text o své rodině, o zálibách 

Postkarten schreiben 

CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře vyplní jednoduchý dotazník o své osobě Steckbrief 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 
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Německý jazyk 1 4. ročník  

podporování žáků ve vzájemné komunikaci bez ohledu na sociální, kulturní nebo rasovou příslušnost 
vedení žáků ke vnímání specifických rysů jazyků a jejich odlišností 
směřování žáků k poznávání příslušníků odlišných kultur, jejich zemí i způsobu života 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

učení žáků vyjadřovat své názory, potřeby a pocity v německém jazyce  
rozvoj komunikačních dovedností, posilování sebevědomí při konverzaci v cizím jazyce 
směřování žáků ke komunikaci s ostatními 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

 směřování žáků k chování, které rozvíjí dobré vzájemné vztahy 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

 postupné seznamování žáků se zvyklostmi a reáliemi německy mluvících zemí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

 podporování a rozvíjení kreativity v různých typech komunikačních situací 

    

Německý jazyk 1 5. 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 

CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností 

rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele a 
správně na ně reaguje 

Unterrichtsanweisungen 

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 

rozumí jednoduchým popisům města a vesnice 
rozumí slovní zásobě „dopravní prostředky“ 
rozumí jednoduchým přáním 
rozumí větám „Kam jede…? Čím jede...?“ 

Komm, fahr mit: die Stadt x das Land, Verkehrsmittel 
Konjugation müssen, ich möchte 
Konjugation fahren 
W-Fragen: Woher?, Womit?, Wer?, ... 
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Německý jazyk 1 5. ročník  

rozumí jednoduchému rozhovoru u lékaře 
rozlišuje roční období a počasí, které je pro ně typické 
rozumí aktivitám typickým pro jednotlivá roční období 
rozumí jednoduchému popisu osob, včetně popisu 
jejich oblečení 

Präposition: mit, nach, von, bis zu, aus 
Länder 
Körperteile 
Beim Arzt: Was tut dir weh? 
Possessivpronomen: mein, meine, mein, ... 
Jahreszeiten, Wetter 
Bekleidung 

CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, 
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici 
vizuální oporu 

rozumí jednoduchému poslechu na téma město, 
vesnice, návštěva lékaře, roční období 

Hörverstehen (alle Typen) 

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů jednoduchým způsobem vyjádří svou bolest 
konverzuje o ročním období a o jeho typickém počasí 
zeptá se (Co říkáš mému oblečení?) a na otázku 
adekvátně reaguje 
zeptá se na cestu a jednoduchým způsobem naviguje 
baví se o tom, odkud kdo pochází a kam jede 
jednoduše se zeptá, jakým dopravním prostředkem se 
může přepravit na dané místo 

Beim Arzt 
Verkehrsmittel 
In der Stadt X auf dem Land 
Wetter 

CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat 

jednoduše popíše lidské tělo 
vyjmenuje dopravní prostředky 
popíše počasí 
vyjmenuje jednotlivá roční období 
vyjmenuje různé kousky oblečení a jejich vzory 
vyjmenuje názvy německy hovořících zemí a našich 
sousedů 
vyjmenuje různé aktivity a přiřadí je k jednotlivým 
ročním obdobím 

Körper 
Jahreszeiten 
Bekleidung 

CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá 

odpovídá na otázky týkající se vlastní osoby 
odpovídá na otázky na roční období 
odpovídá na otázky týkající se různých aktivit v různých 
ročních obdobích 
odpovídá na otázky týkající se oblečení 

Ich und mein Körper 
Jahreszeiten und typisches Wetter 
Bekleidung 
Was mache ich wann? 
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CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci 
v jednoduchém textu, který se vztahuje 
k osvojovaným tématům 

vyhledá informaci v textu k tématům města a vesnice, 
počasí, zdravotní stav 

Detailliertes Lesen 

CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům 
z běžného života, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu 

rozumí jednoduchým textům o počasí 
rozumí jednoduchým popisům města a cesty 
rozumí jednoduchým textům na téma ročních období, 
včetně pro ně vhodného oblečení 
rozumí popisu lidského těla a jednoduchým 
rozhovorům u lékaře 

Stadtbeschreibung und Wegbeschreibung 
Beim Arzt 
Jahreszeiten und Wetter, typische Bekleidung 

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 

popíše plánek města 
popíše cestu z bodu A do bodu B 
popíše obrázek lidského těla 
charakterizuje počasí typické pro dané roční období 
popíše jednotlivé kusy oblečení 

Stadtbeschreibung, Wegbeschreibung 
Körperteile 
Jahreszeiten und Wetter, typische Bekleidung 

CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře vyplní osobní dotazník Personalfragebogen 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

podporování žáků ve vzájemné komunikaci bez ohledu na sociální, kulturní nebo rasovou příslušnost 
vedení žáků ke vnímání specifických rysů jazyků a jejich odlišností 
směřování žáků k poznávání příslušníků odlišných kultur, jejich zemí i způsobu života 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

učení žáků vyjadřovat své názory, potřeby a pocity v německém jazyce  
rozvoj komunikačních dovedností, posilování sebevědomí při konverzaci v cizím jazyce 
směřování žáků ke komunikaci s ostatními 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

 podporování a rozvíjení kreativity v různých typech komunikačních situací 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

 směřování žáků k chování, které rozvíjí dobré vzájemné vztahy 

 rozvíjení pozornosti a respektu vůči odlišnostem 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

 postupné seznamování žáků se zvyklostmi a reáliemi německy mluvících zemí 
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Německý jazyk 1 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 

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně 

řídí se jednoduchými pokyny učitele 
chápe základní informace o lidech, jejich rodině, 
bydlišti, práci a koníčcích 
rozumí číselným údajům 

neue Freunde 
meine Freizeit 
Hobbys, Schule 
Wo ich wohne 
Essen 
Possessivpronomen 
Personalpronomen 

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat 

chápe obsah a smysl jednoduchého rozhovoru nebo 
popisu cesty (zodpoví kontrolní otázky k slyšenému, 
vybere správnou odpověď z uvedené nabídky nebo 
přiřadí správnou odpověď k otázce či obrázku) 

neue Freunde 
meine Freizeit 
Hobbys, Schule 
Wo ich wohne 

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích 

zeptá se na záliby a odpoví na otázky o zálibách 
domluví se s kamarády na tom, co budou společně dělat 
zeptá se na to, co lidé dělají v práci nebo ve škole a co 
ve volném čase 
zeptá se, kam půjdou a kdy se sejdou, a odpoví na 
takové otázky 
vyjádří, co dělá rád/a, raději a nejraději, dobře, lépe, 
nejlépe a reaguje na podobné otázky 

Hobbys 
Schule 
meine Freizeit 
Wie ich wohne 
Essgewohnheiten 
Verabredung 
Komparation: gern, gut 

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných tématech 

mluví stručně na osvojená témata podle připravené 
osnovy i za pomocí modálních sloves v přítomném čase 

Schule 
meine Freizeit 
Wie ich wohne 
Modalverben 
haben a sein im Perfekt 
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CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 
osoby, místa a věci ze svého každodenního života 

popíše jednoduchými větami místa a předměty, např. 
svůj pokoj, třídu 
vypráví o svých zážitcích v jednoduchých větách za 
pomocí souřadicích spojek 

Hobbys 
Schule, Freunde 
meine Freizeit 
Wie ich wohne 
Essgewohnheiten 
Wechselpräpositionen 
Konjunktionen: und, aber, oder 

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace 
v jednoduchých každodenních autentických 
materiálech 

najde jednoduché informace číselné i nečíselné povahy 
v jídelních lístcích a letácích 

Hobbys 
Schule, Freunde 
meine Freizeit 
Wie ich wohne 
Essgewohnheiten 
Wechselpräpositionen 
Konjunktionen: und, aber, oder 

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace 

chápe obsah a smysl jednoduchých autentických 
materiálů 
odvodí z kontextu v jednoduchém textu význam 
neznámých slov 

haben a sein im Perfekt 
Schule, Freunde 
meine Freizeit 
Wie ich wohne 
Essgewohnheiten 

CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři vyplní jednoduchý formulář se základními údaji o sobě, 
například Steckbrief 

Brieffreundschaften 
Hobbys 
Schule, Freunde 
meine Freizeit 
Wie ich wohne 

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

sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché 
písemné sdělení, krátký text 
napíše krátký dopis o svojí rodině 
popíše jednoduchými větami, kde bydlí 

Brieffreundschaften 

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení písemně odpoví jednoduchým způsobem na osvojené 
téma, např. na SMS nebo na krátký e-mail 

Brieffreundschaften 
haben a sein im Perfekt 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

podporování žáků ve vzájemné komunikaci bez ohledu na sociální, kulturní nebo rasovou příslušnost 
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vedení žáků ke vnímání specifických rysů jazyků a jejich odlišností 
směřování žáků k poznávání příslušníků odlišných kultur, jejich zemí i způsobu života 
dbaní na správné formulování myšlenek s ohledem na zvyklosti dané jazykové oblasti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

učení žáků vyjadřovat své názory, potřeby a pocity v německém jazyce  
rozvoj komunikačních dovedností, posilování sebevědomí při konverzaci v cizím jazyce 
směřování žáků ke zvládnutí základních jazykových prostředků umožňujících diskutovat, zdůvodňovat vlastní názor a vést interview 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

vedení žáků k orientaci nejen v německy mluvících zemích Evropy 
napomáhání k vytváření představy o mezinárodní spolupráci, globálních problémech  
vytváření poznatků a dovedností pro cesty po evropských zemích 

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

 prohlubování znalostí o německy hovořících zemí, a to z oblasti kultury, historie i geografie 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 směřování k orientaci žáků v základních autentických materiálech a k jejich porozumění 

    

Německý jazyk 1 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 

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně 

řídí se pokyny učitele při práci ve vyučování 
splní úkoly spojené s porozuměním slyšenému, např. 
doplní text, přiřadí k otázce správnou odpověď ap. 

Märchen und Geschichten 
Kommunikationsmittel 
Kleidung 
Meine beste Freundin 
Perfekt: regelmäßige und unregelmäßige Verben 
Präteritum: regelmäßige und unregelmäßige Verben 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP pro základní vzdělávání  

121 

Německý jazyk 1 7. ročník  

Nebensätze: dass, wenn und weil 
Uhrzeiten und Zeitangaben 
reflexive Verben 

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat 

chápe správně slovní spojení např. časové údaje 
chápe smysl celého poslechového textu na známé téma 
splní jednoduché kontrolní úkoly, např. seřadí obrázky 
podle slyšeného textu 

Märchen und Geschichten 
Kommunikationsmittel 
Kleidung 
Meine beste Freundin 
Perfekt: regelmäßige und unregelmäßige Verben 
Präteritum: regelmäßige und unregelmäßige Verben 
Nebensätze: dass, wenn und weil 
Uhrzeiten und Zeitangaben 
reflexive Verben 

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích 

zeptá se na to, co lidé dělají a odpovídá na takové 
otázky 
vyjádří ústně jednoduché informace hlavně o sobě, 
příp. dalších osobách, a odpoví na podobné otázky 
domluví se jednoduchým způsobem v běžných 
každodenních situacích 

Märchen und Geschichten 
Kommunikationsmittel 
Kleidung 
Meine beste Freundin 
Perfekt: regelmäßige und unregelmäßige Verben 
Präteritum: regelmäßige und unregelmäßige Verben 
Nebensätze: dass, wenn und weil 
Uhrzeiten und Zeitangaben 
reflexive Verben 

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných tématech 

popíše sebe i různé osoby 
stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu 
vypráví krátké jednoduché příběhy ze života v préteritu 
i v perfektu, např. popíše ústně průběh všedního dne 

Märchen und Geschichten 
Kommunikationsmittel 
Kleidung 
Meine beste Freundin 
Perfekt: regelmäßige und unregelmäßige Verben 
Präteritum: regelmäßige und unregelmäßige Verben 
Nebensätze: dass, wenn und weil 
Uhrzeiten und Zeitangaben 
reflexive Verben 

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 
osoby, místa a věci ze svého každodenního života 

odpoví na otázky týkající se rodiny, kamarádů, volného 
času apod. 
utvoří otázky k osvojeným tématům 

Märchen und Geschichten 
Kommunikationsmittel 
Kleidung 
Meine beste Freundin 
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Perfekt: regelmäßige und unregelmäßige Verben 
Präteritum: regelmäßige und unregelmäßige Verben 
Nebensätze: dass, wenn und weil 
Uhrzeiten und Zeitangaben 
reflexive Verben 

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace 
v jednoduchých každodenních autentických 
materiálech 

pochopí jednoduché návody, např. jak používat počítač 
chápe význam běžných nápisů na ulicích, v obchodech 
apod. 
chápe texty z autentických materiálů s využitím vizuální 
opory 

Märchen und Geschichten 
Kommunikationsmittel 
Kleidung 
Meine beste Freundin 
Perfekt: regelmäßige und unregelmäßige Verben 
Präteritum: regelmäßige und unregelmäßige Verben 
Nebensätze: dass, wenn und weil 
Uhrzeiten und Zeitangaben 
reflexive Verben 

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace 

odvodí z kontextu jednoduchého textu pravděpodobný 
význam nových slov 
odpoví na kontrolní otázky k textu a doplní cvičení ke 
kontrole porozumění 

Märchen und Geschichten 
Kommunikationsmittel 
Kleidung 
Meine beste Freundin 
Perfekt: regelmäßige und unregelmäßige Verben 
Präteritum: regelmäßige und unregelmäßige Verben 
Nebensätze: dass, wenn und weil 
Uhrzeiten und Zeitangaben 
reflexive Verben 

CJ-9-4-01vyplní základní údaje o sobě ve formuláři napíše stručný dopis nebo text, např. pozvání, 
poděkování, omluvu apod. 

Märchen und Geschichten 
Kommunikationsmittel 
Kleidung 
Meine beste Freundin 
Perfekt: regelmäßige und unregelmäßige Verben 
Präteritum: regelmäßige und unregelmäßige Verben 
Nebensätze: dass, wenn und weil 
Uhrzeiten und Zeitangaben 
reflexive Verben 
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CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat 

napíše souvislé vyprávění o osvojených tématech 
v přítomném i minulém čase 

Märchen und Geschichten 
Kommunikationsmittel 
Kleidung 
Meine beste Freundin 
Perfekt: regelmäßige und unregelmäßige Verben 
Präteritum: regelmäßige und unregelmäßige Verben 
Nebensätze: dass, wenn und weil 
Uhrzeiten und Zeitangaben 
reflexive Verben 

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení odpoví na krátké textové zprávy, např. na SMS, e-mail, 
pozvání apod. 
spojí věty do souvětí s různými spojkami 

Märchen und Geschichten 
Kommunikationsmittel 
Kleidung 
Meine beste Freundin 
Perfekt: regelmäßige und unregelmäßige Verben 
Präteritum: regelmäßige und unregelmäßige Verben 
Nebensätze: dass, wenn und weil 
Uhrzeiten und Zeitangaben 
reflexive Verben 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

podporování žáků ve vzájemné komunikaci bez ohledu na sociální, kulturní nebo rasovou příslušnost 
vedení žáků ke vnímání specifických rysů jazyků a jejich odlišností 
směřování žáků k poznávání příslušníků odlišných kultur, jejich zemí i způsobu života 
dbaní na správné formulování myšlenek s ohledem na zvyklosti dané jazykové oblasti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

učení žáků vyjadřovat své názory, potřeby a pocity v německém jazyce  
rozvoj komunikačních dovedností, posilování sebevědomí při konverzaci v cizím jazyce 
směřování žáků ke zvládnutí základních jazykových prostředků umožňujících diskutovat, zdůvodňovat vlastní názor a vést interview 

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

 prohlubování znalostí o německy hovořících zemí, a to z oblasti kultury, historie i geografie 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

vedení žáků k orientaci nejen v německy mluvících zemích Evropy 
napomáhání k vytváření představy o mezinárodní spolupráci, globálních problémech  
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vytváření poznatků a dovedností pro cesty po evropských zemích 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 směřování žáků k orientaci v různých mediálních sděleních, jejich praktické využívání pro získání potřebných informací 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

 postupné osvojování pravidel tvorby různých mediálních sdělení 

    

Německý jazyk 1 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 

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně 

řídí se pokyny učitele a reaguje na položené otázky 
související s průběhem vyučování, pokud jsou 
pronášeny se správnou a spisovnou výslovností 

Reisen 
Sport 
Unsere Umwelt 
gesundes Leben 
ja, nein, mal, bloß 
gemischte Verben 
Konjunktionen wenn X als, damit X dass 
Relativsätze 
Passiv 

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat 

chápe věty týkající se osvojovaného tématu, pokud se 
mluví zřetelně a pomalu, se známou slovní zásobou 

Reisen 
Sport 
Unsere Umwelt 
gesundes Leben 
ja, nein, mal, bloß 
gemischte Verben 
Konjunktionen wenn X als, damit X dass 
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Relativsätze 
Passiv 

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích 

začíná a končí rozhovory o známých tématech 
diskutuje o problému týkajícího se osvojovaných témat 
mluví volně na téma osvojované látky, např. připraví si 
krátký referát 

Reisen 
Sport 
Unsere Umwelt 
gesundes Leben 
ja, nein, mal, bloß 
gemischte Verben 
Konjunktionen wenn X als, damit X dass 
Relativsätze 
Passiv 

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných tématech 

mluví podrobně o svých zážitcích, pocitech a reakcích Reisen 
Sport 
Unsere Umwelt 
gesundes Leben 
ja, nein, mal, bloß 
gemischte Verben 
Konjunktionen wenn X als, damit X dass 
Relativsätze 
Passiv 

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 
osoby, místa a věci ze svého každodenního života 

vypráví příběhy z každodenního života, popíše nějakou 
událost, např. výlet 

Reisen 
Sport 
Unsere Umwelt 
gesundes Leben 
ja, nein, mal, bloß 
gemischte Verben 
Konjunktionen wenn X als, damit X dass 
Relativsätze 
Passiv 

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace 
v jednoduchých každodenních autentických 
materiálech 

najde podstatné informace v dopisech, brožurách, 
v různých druzích textu s tématem osvojované látky 

Reisen 
Sport 
Unsere Umwelt 
gesundes Leben 
ja, nein, mal, bloß 
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gemischte Verben 
Konjunktionen wenn X als, damit X dass 
Relativsätze 
Passiv 

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace 

odhadne ve známém kontextu význam neznámých slov 
odpoví i celými větami na kontrolní otázky 
k porozumění textu 

Reisen 
Sport 
Unsere Umwelt 
gesundes Leben 
ja, nein, mal, bloß 
gemischte Verben 
Konjunktionen wenn X als, damit X dass 
Relativsätze 
Passiv 

CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři vyplní základní údaje o sobě a svojí rodině 
v jednoduchém formuláři 
vyplní jednoduchou tabulku s údaji týkajícími se 
osvojovaných témat 

Reisen 
Sport 
Unsere Umwelt 
gesundes Leben 
ja, nein, mal, bloß 
gemischte Verben 
Konjunktionen wenn X als, damit X dass 
Relativsätze 
Passiv 

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

popíše nějakou událost, např. výlet 
napíše krátkou slohovou práci na osvojované téma, 
které ho zajímá 

Reisen 
Sport 
Unsere Umwelt 
gesundes Leben 
ja, nein, mal, bloß 
gemischte Verben 
Konjunktionen wenn X als, damit X dass 
Relativsätze 
Passiv 

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení napíše osobní dopis 
dotáže se, co je nového 
informuje o novinkách 

Reisen 
Sport 
Unsere Umwelt 
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napíše krátké vyprávění o osvojovaných tématech a 
formuluje ho za pomocí souvětí 

gesundes Leben 
ja, nein, mal, bloß 
gemischte Verben 
Konjunktionen wenn X als, damit X dass 
Relativsätze 
Passiv 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 směřování žáků k orientaci v různých mediálních sděleních, jejich praktické využívání pro získání potřebných informací 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

 postupné osvojování pravidel tvorby různých mediálních sdělení 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

podporování žáků ve vzájemné komunikaci bez ohledu na sociální, kulturní nebo rasovou příslušnost 
vedení žáků ke vnímání specifických rysů jazyků a jejich odlišností 
směřování žáků k poznávání příslušníků odlišných kultur, jejich zemí i způsobu života 
dbaní na správné formulování myšlenek s ohledem na zvyklosti dané jazykové oblasti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

učení žáků vyjadřovat své názory, potřeby a pocity v německém jazyce  
rozvoj komunikačních dovedností, posilování sebevědomí při konverzaci v cizím jazyce 
směřování žáků ke zvládnutí základních jazykových prostředků umožňujících diskutovat, zdůvodňovat vlastní názor a vést interview 

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

 prohlubování znalostí o německy hovořících zemí, a to z oblasti kultury, historie i geografie 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

vedení žáků k orientaci nejen v německy mluvících zemích Evropy 
napomáhání k vytváření představy o mezinárodní spolupráci, globálních problémech  
vytváření poznatků a dovedností pro cesty po evropských zemích 

    

Německý jazyk 1 9. 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 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně 

chápe ve vyučování pokyny učitele a neznámou slovní 
zásobu odhadne z kontextu 
rozumí reprodukovaným i přímým rozhovorům na 
osvojená témata 

Schüleraustausch 
Liebe und Freundschaft 
Welt der Medien 
Berufe und Zukunft 
Futur 
Infinitiv mit zu 
Modalverben im Präteritum und im Perfekt 
Welcher? x Was für ein? 
Konjunktiv II 
Genitiv 

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat 

zaznamená hlavní myšlenky poslechových textů o 
osvojených tématech 
poslechovým textům na osvojená témata porozumí 
i detailně 
odpoví správně na kontrolní otázky k slyšenému textu 
doplní kontrolní úkoly k slyšenému textu 

Schüleraustausch 
Liebe und Freundschaft 
Welt der Medien 
Berufe und Zukunft 
Futur 
Infinitiv mit zu 
Modalverben im Präteritum und im Perfekt 
Welcher? x Was für ein? 
Konjunktiv II 
Genitiv 

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích 

začne, vede a končí rozhovory o známých tématech 
diskutuje o problému týkajícímu se osvojovaných témat 
mluví volně na téma osvojované látky, např. připraví si 
krátký referát 

Schüleraustausch 
Liebe und Freundschaft 
Welt der Medien 
Berufe und Zukunft 
Futur 
Infinitiv mit zu 
Modalverben im Präteritum und im Perfekt 
Welcher? x Was für ein? 
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Konjunktiv II 
Genitiv 

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných tématech 

mluví podrobně o svých zážitcích, pocitech a reakcích 
vyjadřuje svoje názory, zeptá se na názory druhých 

Schüleraustausch 
Liebe und Freundschaft 
Welt der Medien 
Berufe und Zukunft 
Futur 
Infinitiv mit zu 
Modalverben im Präteritum und im Perfekt 
Welcher? x Was für ein? 
Konjunktiv II 
Genitiv 

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 
osoby, místa a věci ze svého každodenního života 

vypráví příběh z každodenního života nebo popíše 
nějakou událost, např. výlet 
vyjádří svoje sny, naděje, plány do budoucnosti 

Schüleraustausch 
Liebe und Freundschaft 
Welt der Medien 
Berufe und Zukunft 
Futur 
Infinitiv mit zu 
Modalverben im Präteritum und im Perfekt 
Welcher? x Was für ein? 
Konjunktiv II 
Genitiv 

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace 
v jednoduchých každodenních autentických 
materiálech 

najde podstatné i detailní informace v dopisech, 
brožurách, v různých druzích textu s tématem 
osvojované látky 
převypráví přečtený text jednoduchým způsobem 

Schüleraustausch 
Liebe und Freundschaft 
Welt der Medien 
Berufe und Zukunft 
Futur 
Infinitiv mit zu 
Modalverben im Präteritum und im Perfekt 
Welcher? x Was für ein? 
Konjunktiv II 
Genitiv 

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace 

odhadne ve známém kontextu význam neznámých slov 
odpoví i souvislými větami na kontrolní otázky 

Schüleraustausch 
Liebe und Freundschaft 
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k porozumění textu 
orientuje se v jednoduchých odborných návodech, 
např. v receptech 
vyplní správně kontrolní otázky k přečtené knize, která 
je přiměřeně náročná k osvojené látce 

Welt der Medien 
Berufe und Zukunft 
Futur 
Infinitiv mit zu 
Modalverben im Präteritum und im Perfekt 
Welcher? x Was für ein? 
Konjunktiv II 
Genitiv 

CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři vyplní základní údaje o sobě a svojí rodině 
v jednoduchém formuláři 
vyplní jednoduchou tabulku s údaji týkajícími se 
osvojovaných témat 

Schüleraustausch 
Liebe und Freundschaft 
Welt der Medien 
Berufe und Zukunft 
Futur 
Infinitiv mit zu 
Modalverben im Präteritum und im Perfekt 
Welcher? x Was für ein? 
Konjunktiv II 
Genitiv 

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

napíše krátkou slohovou práci na osvojované téma, 
které ho zajímá 
popíše v písemném projevu svoje názory, plány do 
budoucnosti 

Schüleraustausch 
Liebe und Freundschaft 
Welt der Medien 
Berufe und Zukunft 
Futur 
Infinitiv mit zu 
Modalverben im Präteritum und im Perfekt 
Welcher? x Was für ein? 
Konjunktiv II 
Genitiv 

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení napíše osobní dopisy, dotáže se v nich, co je nového, a 
informuje o novinkách 
napíše krátké vyprávění o osvojovaných tématech a 
formuluje ho pomocí souvětí 
vyjádří se písemně nejen v přítomném, ale i v minulém 
čase a ve složitějších větných spojeních 

Schüleraustausch 
Liebe und Freundschaft 
Welt der Medien 
Berufe und Zukunft 
Futur 
Infinitiv mit zu 
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Modalverben im Präteritum und im Perfekt 
Welcher? x Was für ein? 
Konjunktiv II 
Genitiv 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 směřování žáků k orientaci v různých mediálních sděleních, jejich praktické využívání pro získání potřebných informací 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

 postupné osvojování pravidel tvorby různých mediálních sdělení 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

podporování žáků ve vzájemné komunikaci bez ohledu na sociální, kulturní nebo rasovou příslušnost 
vedení žáků ke vnímání specifických rysů jazyků a jejich odlišností 
směřování žáků k poznávání příslušníků odlišných kultur, jejich zemí i způsobu života 
dbaní na správné formulování myšlenek s ohledem na zvyklosti dané jazykové oblasti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

učení žáků vyjadřovat své názory, potřeby a pocity v německém jazyce  
rozvoj komunikačních dovedností, posilování sebevědomí při konverzaci v cizím jazyce 
směřování žáků ke zvládnutí základních jazykových prostředků umožňujících diskutovat, zdůvodňovat vlastní názor a vést interview 

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

 prohlubování znalostí o německy hovořících zemí, a to z oblasti kultury, historie i geografie 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

vedení žáků k orientaci nejen v německy mluvících zemích Evropy 
napomáhání k vytváření představy o mezinárodní spolupráci, globálních problémech  
vytváření poznatků a dovedností pro cesty po evropských zemích 
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5.5 Další cizí jazyk  

5.5.1 Anglický jazyk 2  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

0 0 0 0 3 3 3 3 3 15 

      Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný  

    

Název předmětu Anglický jazyk 2 

Oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Charakteristika předmětu Předmět Anglický jazyk rozvíjí u žáků zejména komunikační dovednosti v anglickém jazyce od osvojení 
zvukové podoby angličtiny přes zvládnutí vztahů mezi zvukovou a grafickou stránkou jazyka po postupné 
ovládnutí základní i rozšiřující slovní zásoby, gramatických konstrukcí i celých větných celků. Žáci postupně 
rozumí pokynům učitele a správně reagují, rozumí jednoduchým textům a jsou schopni sdělit základní 
informace týkající se probíraných témat. Žáci se seznamují s reáliemi anglicky mluvících zemí. Jsou schopni 
adekvátně reagovat v běžných životních situacích. 

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

Předmět Anglický jazyk 2 vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a realizuje se ve 
vzdělávacím oboru Další cizí jazyk. Angličtině jakožto dalšímu cizímu jazyku se žáci začínají učit v 5. ročníku, 
a sice s dotací 3 hodiny týdně. Na 2. stupni pak pokračují se stejnou hodinovou dotací. 
Dle Evropského rámce pro výuku jazyků jsou rozvíjeny následující jazykové dovednosti: 

• řečové dovednosti 

• psaný projev 

• schopnost porozumění čtenému textu 

• schopnost porozumění poslouchanému textu 
Do výuky angličtiny jsou začleněna průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení 
v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Výchova demokratického občana a 
Environmentální výchova. Vzdělávání v Dalším cizím jazyce předpokládá dosažení úrovně A1 až A2 dle 
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. 
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Výuka angličtiny se uskutečňuje v rámci standardních vyučovacích hodin (45 min) v kmenových třídách, 
z nichž některé jsou vybaveny interaktivními tabulemi, dataprojektory a počítačovým softwarem, nebo 
v jazykové učebně. Třídy jsou rozděleny na jazykové skupiny, kdy menší počet žáků umožňuje jejich 
aktivnější zapojení do hodiny. Žáci využívají učebnice, pracovní sešity a listy. K dispozici jsou také různé 
anglické deskové hry zaměřené na rozvoj a procvičení slovní zásoby a gramatiky. Frontální výuka je často 
doplněna prací ve skupinách nebo dvojicích. 
Výuka na 1. stupni je zaměřena na vytváření pozitivního vztahu k angličtině také formou různých 
dramatických, hudebních a pohybových aktivit a tvořivých činností. Výuka na 2. stupni navazuje na získané 
znalosti a upevňuje aktivní znalost slovní zásoby, gramatických struktur i komunikačních schopností. 
V rámci diferenciace a individualizace probíhá na 1. i 2. stupni spolupráce s asistenty pedagoga. 
Žáci mají možnost navštěvovat také anglické kroužky. V rámci konzultačních hodin nabízejí vyučující žákům 
v případě potřeby možnost individuální výuky. Žáci 2. stupně mají možnost se pravidelně účastnit 
poznávacích pobytů ve Velké Británii a každoroční intenzívní výuky angličtiny v rámci tzv. English weeku. 

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

Kompetence k učení: 

• vedeme žáky k vyhledávání klíčových slov, reprodukci přečteného 

• směřujeme žáky k využívání nejrůznějších zdrojů informací, se zdroji pracujeme ve výuce i při 
zadávání domácích úkolů 

• vedeme žáky k zřejmým odpovědím při kladení otázek 

• učíme žáky pracovat s chybou tak, že ji vysvětlí, zdůvodní, uvedou příklad apod. 

• podporujeme žáky ve schopnosti hodnotit svou práci, obhájit své postupy, svůj názor 

• vedeme žáky k tomu, aby dokázali zhodnotit vlastní podíl a podíl druhých na práci 

Kompetence k řešení problémů: 

• nabízíme ve výuce problémové úlohy tak, aby se žáci naučili užívat správné postupy přiměřené 
svému věku 

• volíme otevřené otázky, necháme žákům prostor pro vyjádření vlastního názoru na řešení 
problému. 

• nabízíme žákům zapojení se do mezinárodních projektů, umožňujeme jim výjezdy do zahraničí 

Kompetence komunikativní: 

• vybízíme žáky k uplatňování převážně cizího jazyka 

• dbáme na dodržování pravidel správné komunikace 
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• podporujeme ve výuce práci s rodilými mluvčími 

• vedeme žáky k tomu, aby prezentovali výsledky své práce před ostatními 

• podporujeme žáky v práci s novými technologiemi 

• nabízíme ve výuce návštěvy divadelních představení 

• učíme žáky zásadám správné komunikace s lidmi různých věkových kategorií  

• podporujeme poznávací pobyty v zahraničí 

• vedeme žáky k tomu, aby dokázali vyhledávat podstatné informace a sdělovat je ústní i písemnou 
formou 

• učíme žáky rozlišovat formálnost a neformálnost na modelových situacích 

• podporujeme žáky v mluvních cvičeních 
  

Kompetence sociální a personální: 

• vedeme žáky k práci ve skupině a ke kooperativnímu učení 

• vedeme žáky ke vzájemné pomoci a respektu při práci v týmu 

• volíme takové úlohy, při kterých sami cítí potřebu spolupracovat a pomoci si 

• volíme vhodné metody, při kterých se každý člen skupiny může uplatnit s ohledem na své věkové, 
intelektové, sociální a etnické zvláštnosti 

• podporujeme žáky, aby mohli svou práci prezentovat nejrůznějšími prostředky 

• podporujeme zapojení se žáků do mezinárodních projektů 

• nabízíme žákům výjezdy do zahraničí 

Kompetence občanské: 

• vedeme žáky k tomu, že nejrůznější odlišnosti patří k životu 

• učíme žáky reálie dané země, do které se aktuálně vyjíždí 

• podporujeme zapojení žáků do projektových dnů  

• nabízíme žákům nejrůznější soutěže  

Kompetence pracovní: 

• vedeme žáky k bezpečnému chování a k dodržování dohodnutých pravidel 

• podporujeme žáky v ekologickém myšlení 
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• směřujeme žáky k sebehodnocení vlastní práce a k odhadu vlastních schopností 

• podporujeme ve výuce krátkodobé i dlouhodobé projekty 

• vedeme žáky k dokončení práce v dobré kvalitě a dodržování dohodnutých termínů 

• vedeme žáky k samostatné práci s textem, mapou, plánem 

• podporujeme využívání návodu jako pomoc při plnění úkolů 

Způsob hodnocení žáků Hodnocení žáků probíhá klasifikací, slovně nebo kombinací obou způsobů v souladu s pravidly pro 
hodnocení výsledků vzdělávání (zpracováno v odstavcích způsoby a kritéria hodnocení, podrobněji ve 
školním řádu). 

    

Anglický jazyk 2 5. 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 

CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností 

odpovídajícím způsobem reaguje na jednoduché 
pokyny a instrukce učitele 

classroom instructions 

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 

rozlišuje číslice 1–100 
hláskuje anglickou abecedu a slova 
oslovuje osoby 
odpovídajícím způsobem používá osvojovanou slovní 
zásobu 

numbers 1–100 
How do you spell that? 
titles 
countries, family, days of the week, technical 
equipment, pets, school subjects, time, daily routines, 
furniture, parts of a house, places in town, describing 
people, clothes 

CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, 
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici 
vizuální oporu 

na základě poslechu doplňuje informace a odpovídá na 
otázky 
rozlišuje (ne)pravdivé věty 

listening – dialogues, chart completion, true x false 
sentences 
What´s your address? 
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CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů pozdraví v různých situacích 
představí se 

saying Hello 
introductions 

CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat 

vlastními slovy shrne, co vidí na obrázku/fotografii 
jednoduchým způsobem popíše svůj školní rozvrh a 
denní program i město, kde žije 
vyjádří, kolik je hodin 

my timetable, my hobbies, my daily routine, places in 
town 
What´s the time? 

CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá 

vede jednoduchý rozhovor na probíraná témata 
používá správný čas a formu (prostou, průběhovou) při 
tvoření otázek i odpovědí 

Are you...? Have you got...? Do you...? 
can x can´t 
present simple x present continuous 

CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci 
v jednoduchém textu, který se vztahuje 
k osvojovaným tématům 

identifikuje podstatné informace v textech na témata 
reálií 
odpovídá na doplňující otázky 

Geography: the world 
Schools in England and Wales 
Popular sports in Great Britain and USA 
British houses 
History: place names, people in Britain 

CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům 
z běžného života, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu 

rozumí obsahu komiksových příběhů 
vybere odpovídající informace do doplňujících cvičení 

Mickey, Millie and Mut 
I´ve got a computer, My day, Saturday morning, King´s 
New Clothes 
Are we going to the shops? 

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 

tvoří projekty na probíraná témata 
píše o svých zájmech 

About me, My family, My school, Free time 
I /don´t/ like 

CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře doplní informace do tabulky 
aplikuje osvojenou slovní zásobu na křížovky a 
osmisměrky na probíraná témata 

names and titles, telephone conversation, timetable 
crosswords, wordsearches 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

 nácvik schopnosti poznávání a smyslového vnímání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

 posilování kreativity a tvořivosti v různých typech komunikačních situací 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

 vzájemné poznávání se ve skupině 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 rozvíjení a posilování schopnosti řešení různých typů problémů 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

 rozvíjení chování podporujícího dobré vztahy 

 rozvíjení pozornosti a respektu vůči odlišnostem 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

 nacvičování efektivní komunikace v různých situacích 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

 seznamování s různými typy fungování škol 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

 rozvíjení a posilování schopnosti spolupráce 

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

 průběžné seznamování se s kulturními zvyky anglicky mluvících zemí 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

 postupné seznamování se s reáliemi anglicky mluvících zemí 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

 průběžné seznamování s životním stylem obyvatel anglicky mluvících zemí různého etnického původu 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

 seznámení s historií různých anglických výrazů 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

 průběžné seznamování se s důležitými historickými momenty anglicky mluvících zemí 

    

Anglický jazyk 2 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 
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• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

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 

adekvátně reaguje na jednoduché pokyny učitele classroom instructions 

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 

osvojuje si základní slovní zásobu u probíraných témat 
osvojenou zásobu využívá v doplňujících cvičeních 

birthdays, greetings, months, animals, holidays, food, 
the world, entertainment 

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

identifikuje podstatné informace v poslechových 
cvičeních 
získané informace využije požadovaným způsobem 

dates, months, daily life, songs 
Mickey, Millie and Mut 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů představí se a seznámí se s novými lidmi 
zeptá se na čas 

introductions, greetings 
What's the time? 

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

konverzuje na téma dovolená 
porovnává roční období, jídlo apod. 
ptá se na budoucí plány 

holiday 
comparing seasons, food etc. 
What are you going to do? 

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

mluví o svých dovednostech a schopnostech 
popíše svůj denní program 
jednoduchým způsobem popíše svou dovolenou 

What can you do? 
daily routine 
holidays 

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

orientuje se v pojmech označujících místa ve městě 
rozumí pokynům ve stolní hře 

places in a town, city 
Mickey, Millie and Mut's day out 

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

osvojuje si slovní zásobu probíraných témat 
osvojenou slovní zásobu reprodukuje odpovídajícím 
způsobem 

places – furniture, house, town 
describing people – clothes 
transport, food 

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

v textech na téma anglických reálií identifikuje 
podstatné informace 
orientuje se v textech na mezipředmětová témata 

British houses 
history: place names, transport 
typical year in Britain 
science, maths, measuring time 

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři aplikuje osvojenou slovní zásobu na řešení křížovek a 
osmisměrek 

crosswords and wordsearches 
fill in exercises 
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doplní informace do tabulky na základě textové 
předlohy 

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

sestaví krátký text na probíraná témata 
doplní slovní zásobu k obrázkovým cvičením 
sestaví jednoduchý recept 

my town, describing people, my school 
comparing pictures 
a recipe 

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

napíše pohlednici z dovolené 
reaguje na zprávu popisující život spolužáka 

holiday postcard 
writing about my life 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

 průběžné seznamování s životním stylem obyvatel anglicky mluvících zemí různého etnického původu 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

 seznámení s historií různých anglických výrazů 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

 nacvičování efektivní komunikace v různých situacích 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

 rozvíjení a posilování schopnosti spolupráce 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

 posilování kreativity a tvořivosti v různých typech komunikačních situací 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

 rozvíjení chování podporujícího dobré vztahy 

 rozvíjení pozornosti a respektu vůči odlišnostem 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

 vzájemné poznávání se ve skupině 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

 nácvik schopnosti poznávání a smyslového vnímání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 rozvíjení a posilování schopnosti řešení různých typů problémů 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 
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 získávání informací o svém těle 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

 seznamování s různými typy fungování škol 

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

 průběžné seznamování se s kulturními zvyky anglicky mluvících zemí 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

 průběžné seznamování se s důležitými historickými momenty anglicky mluvících zemí 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

 postupné seznamování se s reáliemi anglicky mluvících zemí 

    

Anglický jazyk 2 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 

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

odpovídajícím způsobem reaguje na pokyny učitele 
týkající se řízení třídy a práce v hodině 

classroom instructions 

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 

vhodně reprodukuje osvojenou slovní zásobu 
přiřazuje osvojenou slovní zásobu k odpovídajícím 
obrázkům 

the world, entertainment, life's stages, family 
space, natural disasters, sightseeing 

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

identifikuje podstatné informace v komiksových 
příbězích 
vlastními slovy shrne obsah písní 

Mickey and Millie, kids, Sweet Sue and Smart Alec 
songs 
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DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů konverzuje o svém životě a probíraných tématech 
jednoduchým způsobem mluví o své budoucnosti 
popíše obrázek 

my life 
my future 
describing a picture 

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

porovnává různé země 
domlouvá si schůzku za konkrétním účelem 

comparing countries 
arranging a meeting 

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

konverzuje na téma život dospívajících 
ptá se na cestu 
poskytne turistickou informaci 

teenage life 
asking for and giving directions 

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

orientuje se v městských názvech 
na mapě města identifikuje požadovaná místa a popíše 
cestu k nim 
definuje význam jednoduchých značek 

place names, signs 
telling the way 

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

aplikuje osvojenou slovní zásobu na různé typy cvičení 
sestavuje jednoduché věty za využití osvojených 
gramatických pravidel 

fill in, sentence completion, answering questions 
comparatives and superlatives, be going to, will, 
present tenses, past tenses, articles 

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

orientuje se v textech na témata anglických reálií 
identifikuje podstatné informace v textech na 
mezipředmětová témata 

the USA, the British cinema, the Big Apple 
geography, history, science 

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři doplní chybějící údaje do různých druhů tabulek 
aplikuje osvojenou slovní zásobu na doplnění křížovek a 
osmisměrek 

charts completion 
crosswords and wordsearches 

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

doplní chybějící úvod příběhu 
sestavuje souvětí za použití spojovacích výrazů – so, 
because, but, however 
člení text na odstavce 
tvoří projekty na probíraná témata 

the beginning of a story 
linking expressions, paragraphs 
projects: Famous people, A year in my life, Animals, 
Holidays, Food 

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

jednoduchým způsobem dokončí detektivní příběh 
heslovitý obsah tabulky či dotazníku přepíše 
jednoduchými větami 

a whodunnit 
summarizing information 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 
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 průběžné seznamování s životním stylem obyvatel anglicky mluvících zemí různého etnického původu 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

 seznámení s historií různých anglických výrazů 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

 nacvičování efektivní komunikace v různých situacích 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

 rozvíjení a posilování schopnosti spolupráce 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

 posilování kreativity a tvořivosti v různých typech komunikačních situací 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

 rozvíjení chování podporujícího dobré vztahy 

 rozvíjení pozornosti a respektu vůči odlišnostem 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

 nácvik schopnosti poznávání a smyslového vnímání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 rozvíjení a posilování schopnosti řešení různých typů problémů 

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

 průběžné seznamování se s kulturními zvyky anglicky mluvících zemí 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

 průběžné seznamování se s důležitými historickými momenty anglicky mluvících zemí 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

 postupné seznamování se s reáliemi anglicky mluvících zemí 

    

Anglický jazyk 2 8. 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 

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 

odpovídajícím způsobem reaguje na pokyny učitele 
týkající se řízení třídy, organizace práce i chování 
v hodině 

classroom instructions 

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 

využívá osvojenou slovní zásobu k řešení různých typů 
úkolů 
spolupracuje se spolužáky při párových a skupinových 
aktivitách 

fill in activities, answering questions, sentence 
completion 
pairwork, groupwork 

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

vlastními slovy shrne obsah komiksových příběhů 
na základě poslechu rozhoduje o (ne)pravdivosti tvrzení 
identifikuje podstatné informace v poslechových 
cvičeních na probíraná témata 

Kids, Sweet Sue and Smart Alec 
true x false sentences 
choosing the correct answer 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů konverzuje o školním řádu 
popisuje změny ve svém životě 
mluví o různých zdravotních problémech 
navrhuje možná řešení zdravotních problémů 

school rules 
changes in my life 
at the doctors 
giving advice 

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

používá předpřítomný čas k popisu získaných zkušeností 
popíše své čtenářské návyky 

present perfect 
reading habits 

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

konverzuje na téma blízké budoucnosti 
ve dvojici si připraví telefonický rozhovor mezi DJ a 
posluchačem rádia 
předvede rozhovor mezi prodavačem a zákazníkem 
v obchodě s oblečením 
do rozhovorů zařadí tázací dovětky 
při skupinové aktivitě zjišťuje informace na probírané 
téma 

What are you going to do? 
calling the DJ 
in a clothes shop 
question tags 
computers 

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

vlastními slovy popíše význam různých typů značení 
rozliší různé druhy záchranářských služeb 

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

správně užívá stavová slovesa 
používá ustálená slovní spojení 
rozlišuje mezi minulým časem a vazbou used to 

stative verbs 
compound nouns 
past simple x used to 

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

vyhledá podstatnou informaci v textech na témata 
anglických reáliích 
orientuje se v textech na mezipředmětová témata 

The story of England 
Sports events 
history: materials, ICT, biology: vitamins and minerals 

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři aplikuje osvojenou slovní zásobu při řešení křížovek na 
probíraná témata 
informace získané v různých typech cvičení doplní do 
tabulky 

crosswords 
charts completion 

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

sestavuje projekty na probíraná témata 
doplní chybějící výrazy do e-mailu 
popíše své oblíbené oblečení 
využije osvojenou slovní zásobu k popisu obrázku 

project: An important event in my life, A biography 
writing an email 
my favourite clothes 
describing a picture 

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

na základě vzorového textu tvoří věty o svém životě 
vlastními slovy písemně vyjádří informace získané 
v různých typech cvičení 

my life 
completing sentences 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

 průběžné seznamování s životním stylem obyvatel anglicky mluvících zemí různého etnického původu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

 nacvičování efektivní komunikace v různých situacích 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

 rozvíjení a posilování schopnosti spolupráce 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

 posilování kreativity a tvořivosti v různých typech komunikačních situací 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

 rozvíjení chování podporujícího dobré vztahy 

 rozvíjení pozornosti a respektu vůči odlišnostem 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
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 rozvíjení a posilování schopnosti řešení různých typů problémů 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

 seznamování s různými typy fungování škol 

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

 průběžné seznamování se s kulturními zvyky anglicky mluvících zemí 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

 průběžné seznamování se s důležitými historickými momenty anglicky mluvících zemí 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

 postupné seznamování se s reáliemi anglicky mluvících zemí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

 uvědomění si vlastních strachů a obav a nácvik úspěšného zvládání možných stresových situací 

    

Anglický jazyk 2 9. 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 

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

vhodným způsobem reaguje na pokyny učitele týkající 
se řízení třídy, organizace práce a chování v hodině 

classroom instructions 

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 

spolupracuje se spolužáky při řešení párových a 
skupinových aktivit 
osvojenou slovní zásobu používá k řešení různých typů 
úkolů 

pairwork, groupwork 
completing sentences, answering questions, choosing 
correct answers 
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Anglický jazyk 2 9. ročník  

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

vlastními slovy shrne obsah komiksových příběhů 
odpovídá na otázky týkající se poslechových cvičení 
rozhoduje o (ne)pravdivosti tvrzení 

Smart Alec and Sweet Sue, Kids 
answering questions 
true x false sentences 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů v různých modelových situacích žádá o pomoc 
konverzuje na téma životní prostředí 
se spolužákem sehraje scénku – rozhovor na téma 
problémy teenagerů 

asking people to do things 
How green are you? 
radio phone-in programme 

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

popíše své výukové strategie 
srovnává se spolužáky trávení volného času 

learning strategies 
free-time of my family 
everyday habits 

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

dokončí věty popisující běžný den 
diskutuje o problémech teenagerů 
navrhuje možné řešení problémů 

everyday habits 
teenage problems 
finding solutions 

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

jednoduše vysvětlí základní meteorologické symboly weather symbols 

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

vytvoří věty ve správném čase a přiřadí k obrázkům 
spojuje slova s vysvětlením významu 
osvojí si základní společenské fráze 
sestaví seznam slovní zásoby k probíranému tématu 

speech bubbles 
definitions 
everyday English – useful expressions 
vocabulary list 

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

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

vlastními slovy shrne obsah komiksových příběhů 
orientuje se v textech na témata anglických reálií 
identifikuje podstatné informace v textech na 
mezipředmětová témata 
rozhoduje o (ne)pravdivosti tvrzení 

Kids, Smart Alec and Sweet Sue 
Robin Hood, Australia, The weekend 
Art, Science – hurricanes, The European Union 
true x false sentences 

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři informace získané v různých typech cvičení doplní do 
tabulek 
osvojenou slovní zásobu aplikuje do křížovek na 
probíraná témata 

charts completion 
crosswords 

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

sestavuje projekty na probíraná témata 
vlastními slovy písemně shrne přístup své rodiny 
k ochraně životního prostředí 
stručně popíše imaginární nehodu a její důsledky 

projects: My favourite hero/heroine, Enviromental 
problems, Problem page 
My family and the environment 
My accident 
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DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné 
sdělení 

formou emailu odpoví na problém dívky v poslechovém 
cvičení 
reaguje na dopis žádající o radu 

writing an email 
problem page 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

 průběžné seznamování s životním stylem obyvatel anglicky mluvících zemí různého etnického původu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

 nacvičování efektivní komunikace v různých situacích 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

 rozvíjení a posilování schopnosti spolupráce 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

 posilování kreativity a tvořivosti v různých typech komunikačních situací 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

 rozvíjení chování podporujícího dobré vztahy 

 rozvíjení pozornosti a respektu vůči odlišnostem 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 rozvíjení a posilování schopnosti řešení různých typů problémů 

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

 průběžné seznamování se s kulturními zvyky anglicky mluvících zemí 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

 průběžné seznamování se s důležitými historickými momenty anglicky mluvících zemí 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

 postupné seznamování se s reáliemi anglicky mluvících zemí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

 seznámení se s různými způsoby ohrožení životního prostředí a možnostmi jeho ochrany 
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5.5.2 Německý jazyk 2  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

0 0 0 0 3 3 3 3 3 15 

      Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný  

    

Název předmětu Německý jazyk 2 

Oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Charakteristika předmětu Další cizí jazyk (stejně jako Cizí jazyk) přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast 
zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytuje živý jazykový základ a předpoklady pro 
komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa. Požadavky na vzdělávání v cizích jazycích formulované 
v RVP ZV vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, který popisuje různé úrovně 
ovládání cizího jazyka. Vzdělávání v Dalším cizím jazyce předpokládá dosažení úrovně A1–A2. 

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

Předmět Německý jazyk 2 se realizuje ve vzdělávacím oboru Další cizí jazyk. Rozsah znalostí a dovedností 
určuje Evropský referenční rámec pro výuku cizích jazyků, který stanoví šest jazykových stupňů ve čtyřech 
řečových dovednostech: 

• poslech s porozuměním 

• čtení s porozuměním 

• dialogické nebo monologické vyjadřování 

• písemný projev 
Výuka německého jazyka jako Dalšího cizího jazyka začíná na 1. stupni v 5. ročníku a je dotována 3 hodinami 
týdně. Základem rané výuky je osvojení si správné německé výslovnosti, získání kladné motivace pro výuku 
němčiny a reakce na pokyny vyučujícího v němčině. K osvojení slovní zásoby slouží především písničky, 
rýmy, rozpočítadla a krátké rozhovory. 
Na 2. stupni pokračuje výuka Dalšího cizího jazyka rovněž s dotací 3 hodiny týdně, v 7. a 8. ročníku je 
hodinová dotace navýšena o 1 hodinu konverzace. Kromě formální výuky jsou součástí jazykové přípravy 
i různé doplňkové aktivity, např. družební kontakty s německy hovořícími zeměmi, dopisování se 
zahraničními kamarády, jazykové kurzy a jazykově zaměřené poznávací zájezdy. 
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Název předmětu Německý jazyk 2 

Do výuky NJ jsou začleněna průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení 
v evropských a globálních souvislostech a Multikulturní výchova. 
Výuka se uskutečňuje ve třídách nebo v jazykové učebně, často s využitím interaktivních materiálů. 
Ve výuce žáci kromě učebnic používají také pracovní sešity, pracovní listy, učí se používat prostředky 
výpočetní techniky. 
Nejčastější organizační formou výuky je skupinové vyučování, dialogy, výklad, poslech, četba, reprodukce 
textu (písemná, ústní), samostatná práce (vyhledávání informací, práce se slovníkem a s autentickými 
materiály), hry, recitace, dramatizace, zpěv, výukové programy na PC. 

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

Kompetence k učení: 
• seznamujeme žáky s různými způsoby, metodami a strategiemi pro efektivní učení, podněcujeme 

žáka k samostatnému výběru a realizaci zvoleného učebního postupu 
• podněcujeme žáky samostatně získávat a zpracovávat informace a následně je využít pro svou 

činnost, pro své studium a následně pro praktický život 
• učíme žáky novým jazykovým jednotkám, které si žák pod vedením systematizuje, uvádí do širších 

celků, propojuje s poznatky z jiných oborů 
• vybízíme žáky v rámci možností k hodnocení svých výsledků, ke kritickému pohlížení na svou činnost 

a vyhledávání prostředků pro zlepšení a dosažení dalších cílů  
• prohlubujeme motivaci žáků ke studiu cizích jazyků 

Kompetence k řešení problémů: 
• vedeme žáky k samostatnému řešení problémů, volbě způsobu řešení, předvídání, sledování a 

vyhodnocení výsledků zvoleného postupu řešení problému 
• seznamujeme žáky s ohledem na věk s možnostmi vyhledání informací k volbě vhodného způsobu 

řešení problému, k zodpovědnosti za zvolení svého postupu řešení  
• nabízíme žákům zapojení se do mezinárodních projektů, podporujeme je k účasti na výjezdech do 

zahraničí 

Kompetence komunikativní: 
• učíme žáky naslouchat promluvám druhých lidí v cizím jazyce, porozumět jim, vhodně na ně reagovat, 

vyjádřit svůj názor a respektovat názor jiné osoby 
• připravujeme žáky vyjadřovat se výstižně, přesně, souvisle, kultivovaně v písemném i ústním projevu 
• podněcujeme žáky k zapojování se do diskuzí  
• dbáme na komunikaci v cizím jazyce 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP pro základní vzdělávání  

150 

Název předmětu Německý jazyk 2 

• umožňujeme žákům komunikaci pomocí prostředků informační technologie 
• směřujeme žáky k tomu, aby nabité komunikativní dovednosti využili při vytváření vztahů v rámci 

zahraničních výměn  

Kompetence sociální a personální: 
• podporujeme žáky při práci v týmu, vedeme je k zodpovědnosti za svůj podíl činnosti v rámci skupiny 

spolužáků a zároveň k úctě k vykonané práci jiné osoby 
• umožňujeme žákům podílet se na vytváření pracovní náplně a atmosféry během výuky 
• učíme žáky požádat o pomoc a zároveň pomoci druhému 
• posilujeme žáky ve vytváření si pozitivního, sebedůvěru podněcujícího a zároveň reálného a kritického 

pohledu na sebe sama 
• podporujeme zapojení žáků do mezinárodních projektů, exkurzí a recipročních pobytů 
• vytváříme takové podmínky, aby se každý mohl zapojit s ohledem na své schopnosti a možnosti 

Kompetence občanské: 
• učíme žáky respektovat ostatní, vážit si jich, vcítit se do jejich situace, ale také odmítat nátlak a hrubé 

zacházení, fyzické a psychické násilí 
• seznamujeme žáky s reáliemi zemí, jinými kulturami, vedeme je k jejich toleranci a respektování 
• učíme žáky základním principům, zákonům a normám lidské společnosti, právům a povinnostem ve 

škole i mimo ni i v jiných zemích 
• připravujeme žáky na zvládnutí různých životních situací  
• nabízíme žákům soutěže v německém jazyce 

Kompetence pracovní: 
• vedeme žáky k zodpovědnému přístupu k pracovní činnosti a k výsledkům své práce a taktéž 

k přizpůsobení se pracovním podmínkám 
• předkládáme žákům jazykové materiály a nástroje vhodné pro řešení pracovního úkolu 
• podněcujeme žáky k využití vlastních znalostí a zkušeností při hledání pracovního postupu 
• podporujeme žáky v práci s novými technologiemi 

Způsob hodnocení žáků Hodnocení žáků probíhá klasifikací, slovně nebo kombinací obou způsobů v souladu s pravidly pro 
hodnocení výsledků vzdělávání (zpracováno v odstavcích způsoby a kritéria hodnocení, podrobněji ve 
školním řádu). 
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Německý jazyk 2 5. 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 

CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností 

rozumí jednoduchým pokynům učitele a reaguje na ně 
využívá říkadel a písniček k procvičování výslovnosti a 
slovní zásoby 

Unterrichtsanweisungen 
Begrüßungen 

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 

osvojuje si základní výslovnostní návyky 
vnímá vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 
opakuje slova se správnou výslovností 
hláskuje abecedu a slova 
používá číslovky 0–100 
rozumí základním informacím o osobách 

das Alphabet 
Wörter buchstabieren 
internationale Wörter 
Wortakzent 
Fragen zu Personen 
Zahlen 0–100 

CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, 
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici 
vizuální oporu 

rozumí jednoduchému poslechu k probíraným tématům 
dokáže vybrat požadované informace a dále je 
zpracovat 
rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě 
rozumí adekvátně své úrovni jednoduchým dialogům 

D-A-CH 
Ländernamen, Hauptstädte 
Informationen zu Personen 
Hobbys 
Meine Schule 
Schulsachen 

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů zapojuje se do jednoduchých rozhovorů na dané téma 
pozdraví, představí sebe i jiné osoby 
reaguje na daný rozhovor s učitelem 
používá probraná slovesa v přítomném času 

Personalpronomen 
regelmäßige Verben 
unregelmäßige Verben: haben und sein 
Modalverben: mögen und können 
Fragepronomen: Was? Wer? Wie? Woher? Wo? 

CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat 

jednoduše se představí 
sdělí základní informace o své osobě: věk, bydliště, 
zájmy 
správně tvoří slovesné tvary 
používá podstatná jména se členem určitým a 

Projekt Ich 
Artikel im Nominativ 
Wortstellung im Satz 
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Německý jazyk 2 5. ročník  

neurčitým 
tvoří jednoduché věty se správným slovosledem 

CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá 

pojmenovává základní věci kolem sebe ve třídě 
pojmenovává volnočasové aktivity 
vyjadřuje základní časové údaje (dny v týdnu, čas na 
hodinách) 

Artikel im Akkusativ 
Ja/ Nein-Fragen 
Komposita 
Plural 
Fragen: Wann? Wie viele? Wie spät? Hast du? 

CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci 
v jednoduchém textu, který se vztahuje 
k osvojovaným tématům 

porozumí základnímu významu textu a vyhledá v něm 
danou informaci 
přiřadí slovo k obrázku 
seznamuje se s prací se slovníkem 

Lesestrategie: selektives Lesen 
Deutschsprachige Länder 
Landkarte (Länder, Flaggen, Sprachen) 
im Wörterbuch suchen 
Stundenplan, Klassenzimmer 

CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům 
z běžného života, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu 

osvojuje si slovní zásobu probíraných témat a aktivně ji 
používá 
procvičuje plynulou četbu 
rozumí základnímu významu 
rozlišuje slovesný zápor a zápor ve spojení se jménem 

Verneinung: kein/ nicht 
Schulalltag 

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 

napíše první krátké sdělení o sobě a svých zájmech 
popíše jednoduchými větami svou školu 
používá přivlastňovací zájmena: mein, dein 

Projekt Ich 
Meine Schule 
Possessivpronomen 

CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře vyplní jednoduchý formulář Name, Wohnort, Nationalität, Telefonnummer 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

 vzájemné poznávání se ve skupině 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

podporování žáků ve vzájemné komunikaci bez ohledu na sociální, kulturní nebo rasovou příslušnost 
směřování žáků k poznávání příslušníků odlišných kultur, jejich zemí i způsobu života 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

 směřování žáků k chování, které rozvíjí dobré vzájemné vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

učení žáků vyjadřovat své názory, potřeby a pocity v německém jazyce  
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rozvoj komunikačních dovedností, posilování sebevědomí při konverzaci v cizím jazyce 

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

 postupné seznamování žáků se zvyklostmi německy mluvících zemí 

    

Německý jazyk 2 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 

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

rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele a 
správně na ně reaguje 

Unterrichtsanweisungen 
Wortakzent 

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 

rozumí základním informacím v rámci probíraných 
témat 
rozumí časovým údajům 

Haustiere beschreiben 
Freizeit, Verabredung 
Familie 
Wohnen 

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

rozpozná hlavní myšlenky v textu 
chápe základní souvislosti 

Hörverstehen (alle Typen) 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů formuluje otázky a odpovědi 
dbá na správný slovosled 
vyjádří, co plánuje, jaké má obtíže 

Tiere und Haustiere 
Termine und Hobbys 
trennbare Verben (anfangen, abholen, ...) 
Wann stehst du auf? 
Was tut dir weh? 

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

domluví se na místě a času 
popisuje jednoduše svoje denní aktivity 
upevňuje si zásady časování pravidelných sloves 

Projekt Mein Tag 
Zeitangaben: am Morgen/ morgens... 
Präposition in + Akkusativ 
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časuje probíraná nepravidelná slovesa v prézentu 
skloňuje v nominativu a akuzativu (podstatná jména, 
člen, zájmena přivlastňovací a zájmeno záporné) 

unregelmäßige Verben (lesen, laufen) 
Verneinung mit nicht und kein 
Verben mit Akkusativ 
Modalverben: müssen, dürfen 
Satzbau (Verbposition) 

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

popisuje hlavní části těla 
vyjádří, co má nebo co nemá rád 
vyjadřuje jednoduše, co se mu líbí nebo nelíbí 
vyjádří, co má raději, co umí lépe 
formuluje blahopřání, pozvání na oslavu narozenin 
procvičuje rozhovory při nakupování 
reaguje na otázky týkající se rodiny, bydlení 

Körperteile 
Shoppen (Kleidung) 
Ich mag (nicht)... 
Mir gefällt/ Ich finde... 
Farben 
Adjektivkomparation: gern – lieber, gut – besser 
Gute Wünsche 
Geburtstag 
Meine Familie 

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

všímá si nápisů jako zdroje důležitých doplňujících 
informací 
odhaduje význam nápisů 
domyslí se na základě obrázku, piktogramu 

Mindmap Wohnung 
Familienstammbaum 
Im Geschäft 
Glückwünsche 
Monate, Jahreszeiten 

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

zapisuje si poznámky na základě četby nebo poslechu 
dokáže je stručně reprodukovat 

Imperativ 
Präteritum: ich hatte, ich war 

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

rozumí jednoduchým textům k probíraným tématům 
čte se správnou výslovností 
vyhledá základní informace 
odpovídá správně na otázky učitele 

Texte im Lehrbuch und im Arbeitsbuch 
Textarbeit: Informationen sammeln und ordnen 

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři vyplní profilový formulář Steckbrief 

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

popíše nacvičenými obraty oblíbené zvíře 
popíše byt, svůj pokoj 
dokáže jednoduše vyjádřit časové a místní souvislosti 

Projekt Mein Lieblingstier 
Projekt Mein Zimmer/ Unsere Wohnung/ Meine 
Familie 
Positionsangaben: vorne, hinten, rechts, ... 

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

napíše krátké blahopřání 
odpoví na blahopřání, na pozvánku 

Feste und Jahreszeiten 
Glückwünsche 
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Einladung 
Personalpronomen im Dativ 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

podporování žáků ve vzájemné komunikaci bez ohledu na sociální, kulturní nebo rasovou příslušnost 
směřování žáků k poznávání příslušníků odlišných kultur, jejich zemí i způsobu života 
vedení žáků ke vnímání specifických rysů jazyků a jejich odlišností 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

učení žáků vyjadřovat své názory, potřeby a pocity v německém jazyce  
rozvoj komunikačních dovedností, posilování sebevědomí při konverzaci v cizím jazyce 
směřování žáků ke komunikaci s ostatními 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

 směřování žáků k chování, které rozvíjí dobré vzájemné vztahy 

 rozvíjení pozornosti a respektu vůči odlišnostem 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

 vzájemné poznávání se ve skupině 

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

 postupné seznamování žáků se zvyklostmi a reáliemi německy mluvících zemí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

 podpora a rozvíjení kreativity v různých komunikačních situacích 

    

Německý jazyk 2 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 
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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 

rozumí jednoduchým pokynům učitele 
prohlubuje si základní výslovnostní návyky 

Unterrichtsanweisungen 
Wortakzent 
Satzmelodie 

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 

pochopí základní souvislosti 
doptá se v případě nejasností 
rozumí jednoduchému popisu cesty 
domyslí si jednoduché zeměpisné informace, pokud má 
před sebou mapu 

Stadtplan, Wegbeschreibung 
D-A-CH, Landkarte 
Himmelsrichtungen 
Richtungsangaben 

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

pracuje se slovníkem 
vyhledává informace v textu i na internetu 
orientuje se v plánku města i na mapě 

Orte in einer Stadt 
Aktivitäten in einer Stadt 
eine Klassenfahrt nach Berlin 
Berliner Sehenswürdigkeiten 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů vyjádří přání, souhlas, nesouhlas 
vyjádří, kde se něco nachází 
popíše stručně cestu do školy, domů, na plánku města 
vyjádří jednoduše, kde leží města či místa na mapě 
vyjádří důsledek 

Dialoge im Restaurant: Bestellung, Speisekarte, 
Bezahlung 
Lebensmittel, Getränke 
Modalverb: wollen, mögen (ich möchte) 
Ortspräpositionen: vor, hinter, auf, bei, neben, ... 
es gibt + Akkusativ 
Konnektor: deshalb 

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

orientuje se v tematické slovní zásobě 
rozlišuje základní a rozšiřující slovní zásobu 
pracuje se slovní zásobou 
rozlišuje opozita 
vyjádří vlastnosti 
dokáže nabídnout pomoc 

Mindmaps erstellen: 
Stadt (Orte, Verkehrsmittel, ...) 
Reisen (Reiseziele, Unterkunft, Aktivitäten) 
Freunde beschreiben 
Projekt Berlin/ Meine Stadt 
Dativ: mit dem Bus 
Personalpronomen im Dativ 
Personalpronomen im Akkusativ 
Eigenschaften (Adjektive) 
Verben mit Dativ 

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

tvoří správně otázky a odpovědi k danému tématu 
popisuje na základě obrázku nebo myšlenkové mapy 
vlastní zážitky z cest 
podává stručnou informaci 

Klassenfahrt 
Perfekt (Hilfsverb + Partizip II) 
Lektüre 
Tätigkeiten am Tag 
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popisuje jednoduchými větami v časovém sledu, co se 
stalo 

Berufe (Was willst du werden?) 
Adverbien: zuerst, dann, danach, immer, oft, nie) 

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

orientuje se v jednoduchých nápisech v rámci 
probíraných témat 

Wegweiser 
Beschriftungen 
Fahrplan 

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

rozumí adekvátně své úrovni jednoduchým dialogům 
poznává základní myšlenky při poslechu jednoduchých 
dialogů 
poznává význam slov z kontextu 

Freundschaft 
Berufe und Aktivitäten 
kurze Geschichte verstehen 

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

používá osvojenou slovní zásobu 
rozlišuje grafickou a zvukovou podobu slov 
odhaduje výslovnost i význam neznámých slov 

Lesestrategien üben 
mit einem Dialogbaukasten arbeiten 

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři vyplní ubytovací formulář Übernachten in der JH 

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

píše o sobě, o své rodině, o kamarádech 
popisuje stručně své zájmy, trávení volného času 
používá vhodná přivlastňovací zájmena, příslovce a 
předložky 
používá probraná modální slovesa 
vyjadřuje jednoduše přítomné i minulé děje 
dodržuje základní pravidla slovosledu 
zdůvodňuje a používá slovosled vedlejší věty 

Schreiben üben: Reisebericht, einen Freund 
vorstellen, Traumberuf, Freizeitaktivitäten, ... 
Nebensätze mit weil 

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

odpoví na dopis, e-mail 
napíše pohlednici 

E-Mail, Postkarte schreiben 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

podporování žáků ve vzájemné komunikaci bez ohledu na sociální, kulturní nebo rasovou příslušnost 
směřování žáků k poznávání příslušníků odlišných kultur, jejich zemí i způsobu života 
vedení žáků ke vnímání specifických rysů jazyků a jejich odlišností 
dbaní na správné formulování myšlenek s ohledem na zvyklosti dané jazykové oblasti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

učení žáků vyjadřovat své názory, potřeby a pocity v německém jazyce  
rozvoj komunikačních dovedností, posilování sebevědomí při konverzaci v cizím jazyce 
směřování žáků ke komunikaci s ostatními 
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směřování žáků ke zvládnutí základních jazykových prostředků umožňujících diskutovat, zdůvodňovat vlastní názor a vést interview 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

 podpora a rozvíjení kreativity v různých komunikačních situacích 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

 směřování žáků k chování, které rozvíjí dobré vzájemné vztahy 

 rozvíjení pozornosti a respektu vůči odlišnostem 

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

 postupné seznamování žáků se zvyklostmi a reáliemi německy mluvících zemí 

 vytváření poznatků a dovedností pro cesty po evropských zemích 

    

Německý jazyk 2 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 

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

rozumí jednoduchým pokynům učitele 
rozvíjí úroveň své výslovnosti 
upevňuje si základní výslovnostní návyky 
vnímá vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 
snaží se vnímat rozdíly mezi českou a německou 
výslovností 

Unterrichtsanweisungen 
Personenangaben und Gefühle 
Sprichwörter 
Redewendungen 

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 

rozumí jednoduchým rozhovorům 
poznává základní myšlenky při poslechu jednoduchých 
dialogů 
poznává význam slov z kontextu 
stručně reprodukuje obsah poslechových cvičení 

Wortfelder: 
Sport 
Geschäfte 
Lebensmittel und Getränke 
Kleidung und Mode 
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Wohnen 
Gefühle 

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

rozumí adekvátně své úrovni jednoduchým textům 
poznává základní myšlenky při poslechu 
rozezná jednotlivé stupně přídavných jmen a příslovcí 
odvodí jednoduché pravidlo komparace 

Sportarten erkennen 
Komparation 
Vergleiche: (genau)so groß wie, größer als 
Einkaufen: Dialoge verstehen 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů odpovídá na otázky týkající se sportu 
vede rozhovory v obchodě s oblečením 
vyjadřuje, co se kde nachází a co kam patří 
říká, co má kdo udělat 
vyjádří základní pocity 
vyjadřuje nesouhlas, omluvu 

über Sportarten sprechen 
im Modegeschäft 
Zahlen bis 1000 
Möbel und Gegenstände in der Wohnung nennen 
Modalverb: sollen 
über Gefühle sprechen 
Reflexivpronomen 
reflexive Verben (sich entschuldigen, sich freuen, ...) 
konditionale Nebensätze: wenn – dann 

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

pojmenovává druhy sportů a stručně je popisuje 
popíše podrobně svůj pokoj 
popisuje oblečení 
ptá se na velikost, barvu a cenu 
hovoří o svých stravovacích návycích 

Projekt: Mein Lieblingssport/ Mein Zimmer 
Wechselpräpositionen 
Kleidung und Mode: nach Größe, Farbe und Preis 
fragen 
Demonstrativpronomen (Kaufst du den schwarzen 
Mantel? - Den nehme ich.) 
Nebensätze mit dass 
Verben mit dass (sagen, erzählen, finden, ...) 
über Essgewohnheiten sprechen 

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

reaguje na otázky obsahující probranou slovní zásobu 
vyžádá jednoduchou informaci související s probíranými 
tématy 
popisuje jednoduchým způsobem obrázek, fotografii 

Ordinalzahlen als Adjektive im Nominativ und Dativ 
Zeitangaben nennen und erfragen 

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

rozumí nápisům v obchodě Werbung 
Abteilungen im Geschäft 
Schilder, Preise 

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

rozumí jídelnímu lístku 
stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu 
vyhledává základní informace k probíraným tématům 

Speisekarte verstehen 
Kochrezepte verstehen und nacherzählen 
Possessivartikel mit Dativ: Was schmeckt dir? 
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Dativpräpositionen 
Mindmap: Essen 

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

vnímá význam daného textu a vyhledá základní 
informace 
odvozuje význam slov z kontextu 
pracuje s různými slovníky 
hledá v textu základní gramatické struktury 
rozumí kuchařskému receptu 
rozumí novinovému článku 

Nebensätze: weil, wenn 
Stellungsverben: legen, stellen, hängen; liegen, 
stehen, hängen 
Kochrezepte: Mengen 

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři vyplní správně formulář 
zaznamená údaje o osobách do tabulky 

Essen Tag für Tag: eine Tabelle ausfüllen 

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

sestaví jednoduché písemné sdělení týkající se trávení 
volného času, denního režimu, rodiny, jídla 
formuluje své argumenty 

ein kleines Tagebuch schreiben 

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

napíše e-mail, dopis 
používá svoji danou slovní zásobu 
správně časuje nepravidelná a modální slovesa 
správně skloňuje osobní zájmena 
rozvíjí samostatnou práci s použitím různých slovníků a 
internetu 

einen struktuierten Text schreiben (Bestellung) 
auf eine Anzeige schriftlich reagieren 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

podporování žáků ve vzájemné komunikaci bez ohledu na sociální, kulturní nebo rasovou příslušnost 
směřování žáků k poznávání příslušníků odlišných kultur, jejich zemí i způsobu života 
vedení žáků ke vnímání specifických rysů jazyků a jejich odlišností 
dbaní na správné formulování myšlenek s ohledem na zvyklosti dané jazykové oblasti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

učení žáků vyjadřovat své názory, potřeby a pocity v německém jazyce  
rozvoj komunikačních dovedností, posilování sebevědomí při konverzaci v cizím jazyce 
směřování žáků ke komunikaci s ostatními 
směřování žáků ke zvládnutí základních jazykových prostředků umožňujících diskutovat, zdůvodňovat vlastní názor a vést interview 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 
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Německý jazyk 2 8. ročník  

 podpora a rozvíjení kreativity v různých komunikačních situacích 

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

vedení žáků k orientaci nejen v německy mluvících zemích Evropy 
napomáhání k vytváření představy o mezinárodní spolupráci, globálních problémech  
vytváření poznatků a dovedností pro cesty po evropských zemích 

    

Německý jazyk 2 9. 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 

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

rozumí pokynům učitele a správně na ně reaguje 
upevňuje si základní výslovnostní návyky 
vnímá vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 

Hörverstehen: globales, selektives, detailliertes 

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 

pochopí na základě poslechu základní souvislosti 
odvozuje obsah textu na základě znalosti probrané 
slovní zásoby 
chápe obsahové souvislosti na základě obrazových 
ilustrací 

Kriminalgeschichte (Hörverstehen) 
Wortbetonung (trennbare Verben) 
Satzmelodie 
Präteritum von Modal- und Hilfsverben (haben, sein) 

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

rozumí, pokud někdo hovoří o cizích zemích 
pokouší se stručně reprodukovat obsah poslechových 
cvičení 
poznává základní myšlenky při poslechu jednoduchých 
dialogů 
poznává význam slov z kontextu 

Wortfelder: Geld, Taschengeld, Wetter, typisch D-A-
CH, Schüleraustausch 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů tvoří jednoduché otázky k textu 
vyjadřuje domněnky 
udává důvody 

Fragen bilden (Zusammenfassung) 
Vermutungen äußern (bestimmt, vielleicht, ich 
glaube, ...) 
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Německý jazyk 2 9. ročník  

vede jednoduchou konverzaci k probíraným tématům 
hovoří o počasí 

Gründe nennen (deshalb) 
über Wetter sprechen, Subjekt es (Es regnet.) 

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

vyjadřuje, co se mu líbí a nelíbí, hodnotí 
vypravuje na základě poznámek nebo osnovy 
sestaví jednoduché ústní sdělení týkající se probíraných 
témat 
hovoří stručně o své zemi 

über Taschengeld sprechen 
Preise und Kosten vergleichen, Spartipps 
Nebensatz mit damit 
Konnektor trotzdem 
Projekt/Mindmap: Mein Land 

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

reaguje na otázky obsahující probranou slovní zásobu 
vyžádá si jednoduchou informaci související 
s probíranými tématy 
vyjadřuje svůj názor na dané téma 
správně využívá novou slovní zásobu a gramatické jevy 
tvoří nepřímé otázky 
používá adekvátně probrané spojky 

Zusammenfassung: Verbposition im Satz 
Konnektoren: nicht (nur) ... sondern (auch) 
Fragepronomen: welch- 
indirekte Frage: W-Wörter/ ob 
Bewerbung 

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

čte základní nápisy a orientační pokyny 
rozumí jednoduchým orientačním tabulím a nápisům 

Wortcollage 

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

zdokonaluje úroveň své výslovnosti a své četby 
ptá se na konkrétní osoby a věci 
skloňuje přídavné jméno v přívlastku 
porozumí jednoduchým informacím z německých 
časopisů 

Wortfelder: Fähigkeiten und Eigenschaften 
Adjektivdeklination 

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

umí vyhledat základní informace v textu 
pracuje samostatně s textem týkajícím se probíraných 
témat 
porozumí krátkým příběhům 

einen Comic verstehen 
Zeitungstexte besprechen 

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři vyplní krátký dotazník na téma osobní výdaje Geldausgaben eintragen 

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

používá minulý čas 
vytváří gramaticky správná souvětí 
vytvoří krátký příběh 

Wortfeld: Schüleraustausch 
einen Bewerbungsbrief schreiben 
Indefinita: viele, manche 
Verbformen (Zusammenfassung) 
werden als Vollverb 

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

odpoví stručně na internetový dotazník 
napíše pohlednici na různá témata 

Testtraining Schreiben 
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Německý jazyk 2 9. ročník  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

podporování žáků ve vzájemné komunikaci bez ohledu na sociální, kulturní nebo rasovou příslušnost 
směřování žáků k poznávání příslušníků odlišných kultur, jejich zemí i způsobu života 
vedení žáků ke vnímání specifických rysů jazyků a jejich odlišností 
dbaní na správné formulování myšlenek s ohledem na zvyklosti dané jazykové oblasti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

učení žáků vyjadřovat své názory, potřeby a pocity v německém jazyce  
rozvoj komunikačních dovedností, posilování sebevědomí při konverzaci v cizím jazyce 
směřování žáků ke komunikaci s ostatními 
směřování žáků ke zvládnutí základních jazykových prostředků umožňujících diskutovat, zdůvodňovat vlastní názor a vést interview 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

 podpora a rozvíjení kreativity v různých komunikačních situacích 

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

vedení žáků k orientaci nejen v německy mluvících zemích Evropy 
napomáhání k vytváření představy o mezinárodní spolupráci, globálních problémech  
vytváření poznatků a dovedností pro cesty po evropských zemích 

     

5.6 Matematika  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

4 5 4 5 5 4 4 4 5 40 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Matematika 

Oblast Matematika a její aplikace 
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Název předmětu Matematika 

Charakteristika předmětu Předmět Matematika je založen především na aktivních činnostech s matematickými objekty a činnostech 
souvisejících s užitím matematiky v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné 
v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost jako předpoklad pro další 
vzdělávání a budoucí studium. Má nezastupitelnou roli ve výuce a je prostřednictvím mezipředmětových 
vztahů spjat se všemi vzdělávacími oblastmi. Důraz je kladen na porozumění myšlenkovým postupům, 
pojmům a jejich vztahům, žáci se učí nejen zvládat určité operace a postupy, ale také porozumět jejich 
smyslu a propojovat je s praxí. Žáci se také učí řešit problémové situace, úlohy z běžného života, třídit data, 
provádět náčrty, řešit logické úlohy. 

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

Předmět Matematika vychází ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, jeho vzdělávací obsah se 
člení na 4 tematické okruhy, a sice 

• Číslo a početní operace (na 1. stupni) nebo Číslo a proměnná (na 2. stupni) 

• Závislosti, vztahy a práce s daty 

• Geometrie v rovině a v prostoru 

• Nestandardní aplikační úlohy a problémy 
Na 1. stupni je výuka matematiky dotována 23 vyučovacími hodinami týdně, na 2. stupni 17 vyučovacími 
hodinami týdně. Matematika je vyučována v každém ročníku s časovou dotací minimálně 4 hodiny týdně, 
ve 2., 4., 5. a 9. ročníku disponuje časovou dotací 5 hodin týdně. Pátá vyučovací hodina matematiky 
v 9. ročníku je věnována procvičování učiva matematiky a přípravě na přijímací zkoušky, která probíhá 
v souladu s aktuálními požadavky středních škol a s použitím nejnovějších materiálů. 
Do výuky předmětu je začleněno průřezové téma Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova 
a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. 
Výuka matematiky se uskutečňuje v rámci standardních vyučovacích hodin o délce 45 minut, probíhá 
převážně v kmenových třídách, jsou využívány také třídy s interaktivními tabulemi nebo dataprojektory 
a počítačová učebna. Ve výuce žáci kromě učebnic používají také pracovní sešity, pracovní listy, učí se 
používat prostředky výpočetní techniky.  
Nejčastější organizační formou výuky v rámci hodin matematiky je hromadné (frontální) vyučování 
a skupinová výuka. Na 1. stupni zařazujeme do výuky daltonské prvky a projektovou výuku, na 2. stupni 
prvky diferenciace a individualizace (spolupráce s asistenty) a kooperativní výuku.  
V rámci konzultačních hodin nabízejí vyučující matematiky žákům v případě potřeby možnost individuální 
výuky.  
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Název předmětu Matematika 

Žáci mají možnosti účastnit se řady matematických soutěží (Matematická olympiáda, Logická olympiáda, 
Pythagoriáda, Matematický klokan, Finanční gramotnost, Pangea aj.) 

Integrace předmětů • Matematika a její aplikace 

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

Kompetence k učení: 

• podporujeme zvídavost žáků a motivujeme je k učení zařazováním praktických a zajímavých úloh 
ze života 

• zařazujeme aktivizující výukové metody, při nichž se žáci intenzivněji zapojují do výuky a snáze si 
tak osvojují poznatky 

• dbáme na názornost pro zapojení co nejvíce smyslů 

• systematicky kontrolujeme a hodnotíme práci žáků, pracujeme s chybou 

• podporujeme logické, kombinatorické, abstraktní a exaktní myšlení 

• směřujeme žáky ke kritickému usuzování 

• vedeme žáky k ohodnocení své vlastní činnosti 

Kompetence komunikativní: 

• učíme žáky věcně argumentovat a používat správné matematické pojmy 

• vedeme žáky ke stručnému, přesnému a jasnému vyjadřování 

• směřujeme žáky k vyslovování hypotéz, k jejich ověřování a vyvracení protipříkladem 

• zadáváme úlohy, při jejichž řešení musí žáci komunikovat a diskutovat 

Kompetence k řešení problémů: 

• zadáváme žákům problémové úlohy a vedeme je k rozboru problému a k plánování jeho řešení 

• učíme žáky volit správný postup řešení problému, odhadovat výsledky a vyhodnocovat je 

• dbáme na reálné posuzování správnosti výsledků a spojitost s praxí 

• umožňujeme žákům hledat nové postupy řešení a umožňujeme jim zažít pocit radosti nad 
vyřešeným problémem 

Kompetence sociální a personální: 

• organizujeme v hodinách skupinovou práci, čímž umožňujeme a podporujeme spolupráci žáků 

• učíme žáky účinně pracovat ve skupinách a přijímat různé role 

• vedeme žáky k vytváření a respektování pravidel pro práci ve skupině, k ohleduplnosti, 
zodpovědnosti a k vytváření příjemné atmosféry 
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Název předmětu Matematika 

• směřujeme žáky k získání a posilování důvěry ve vlastní schopnosti při řešení matematických úloh 

Kompetence pracovní: 

• směřujeme žáky k rozvoji trpělivosti, důslednosti a systematičnosti při řešení matematických úloh 

• dbáme na dokončování úkolů a dodržování pracovních povinností 

• učíme žáky zapisovat a vyžadujeme po nich postup řešení 

• učíme žáky pracovat s matematickými (geometrickými) pomůckami 

• zadáváním dlouhodobých úkolů vedeme žáky k plánování a rozdělení činnosti, k soustavné práci 

Kompetence občanské: 

• zařazujeme matematické úlohy, v nichž se setkáváme s tématy z běžného života i problémy 
současného světa, včetně ekologických 

• učíme žáky respektovat názor ostatních 

• vedeme žáky k zodpovědnosti při individuální i skupinové práci 

• učíme žáky chápat smysl pro povinnost 

• jsme žákům příkladem 

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu 

Matematika je posílena o 1 h z časové dotace ve 2., 4., 5., 8. a 9. ročníku. V 9. ročníku probíhá v rámci 
disponibilní hodiny příprava k přijímacím zkouškám. 

Způsob hodnocení žáků Hodnocení žáků probíhá klasifikací, slovně nebo kombinací obou způsobů v souladu s pravidly pro 
hodnocení výsledků vzdělávání (zpracováno v odstavcích způsoby a kritéria hodnocení, podrobněji ve 
školním řádu). 

    

Matematika 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence občanské 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
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Matematika 1. ročník  

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků 

chápe, že jedna desítka obsahuje deset jednotek 
počítá předměty v daném souboru 
vytváří soubory s daným počtem prvků (v oboru 0–20) 
ovládá číselnou řadu 0–20 
sčítá a odčítá bez přechodu i s přechodem přes desítky 
v oboru 0–20 

numerace v oboru přirozených čísel 0–20 

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 

porovnává čísla v oboru 0–20 
rozkládá čísla v oboru 0–20 
píše a čte správně tvary číslic 0–9 
čte a zapisuje čísla 0–20 
používá matematické symboly 

porovnávání čísel v oboru 0–20 
čtení a zápis čísla v desítkové soustavě 
vztahy mezi čísly >, <, = 

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na 
číselné ose 

orientuje se na číselné ose, přiřadí správně čísla 0–20 
vyhledá a zobrazí číslo na číselné ose 
seřadí čísla vzestupně i sestupně 

přirozená čísla v oboru 0–20 
číselná osa 

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly 

sčítá a odčítá bez přechodu desítky v oboru čísel 0–20 
sčítá a odčítá s přechodem desítky v oboru čísel 0–20 

sčítání a odčítání v oboru čísel 0–20 

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace 

přečte správně text slovní úlohy 
řeší slovní úkol tak, že vytváří výpočet 
doplňuje správné výsledky 
odpovídá celou větou na zadaný úkol 
na základě již vypočítaných slovních úloh vymýšlí své 
vlastní podobné slovní úlohy (porovnávání čísel, sčítání 
a odčítání, vztah o x více a o x méně) 

řešení a vytváření jednoduchých slovních úloh 

M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché 
převody jednotek času 

seznamuje se základními jednotkami času (den, hodina, 
minuta, sekunda) 

orientace v čase 

M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického 
života 

seznamuje se s rytmy střídání času (dny v týdnu, roční 
období, střídání dne a noci) 

jednoduché závislosti z praktického života 

M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti 
čísel 

rozlišuje řádek a sloupec 
doplňuje tabulky a posloupnosti čísel 

doplňování jednoduchých tabulek 

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází 
v realitě jejich reprezentaci 

rozezná základní rovinné útvary – čtverec, obdélník, 
trojúhelník, kruh 
rozezná základní tělesa – koule, krychle, kvádr, válec 

základní rovinné útvary 
základní tělesa 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
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Matematika 1. ročník  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 rozvíjení schopnosti řešení početních a logických úkolů při individuální i skupinové práci 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

 podpora rozvoje samostatného myšlení žáků 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

 rozvoj schopnosti soustředění, nácvik pozornosti a trénování paměti při řešení matematických úkolů 

    

Matematika 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence občanské 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků 

počítá předměty v oboru 0–100 a zapisuje jejich počet 
vytváří soubory s daným počtem prvků 

numerace v oboru čísel 0–100 

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 

čte a zapisuje čísla 0–100 
používá symboly pro rovnost, nerovnost 
porovnává čísla rozdílem a zapisuje rovnost a nerovnost 
používá pojmy „o x více, o x méně“ 

porovnávání, čtení a zapisování čísel v oboru 0–100 

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na 
číselné ose 

orientuje se v číselné řadě 0–100 
vyhledá a zobrazí číslo na číselné ose 
porovnává čísla pomocí číselné osy 
seřadí čísla vzestupně i sestupně 

přirozená čísla v oboru 0–100 
orientace na číselné ose 

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly 

sčítá a odčítá desítky v oboru čísel 0–100 
sčítá a odčítá bez přechodu přes desítku v oboru 0–100 
sčítá a odčítá s přechodem přes desítku v oboru 0–100 
sčítá a odčítá dvojciferná čísla bez přechodu a 

sčítání a odčítání v oboru 0–100 
násobení a dělení v oboru násobilky 1–5 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP pro základní vzdělávání  

169 
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s přechodem přes desítku v oboru 0–100 
vyjmenuje řady násobků 1–5 
používá v praxi pojem „záměna sčítanců“ 
řeší příklady na násobení a dělení v oboru násobilky 1–5 

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace 

řeší samostatně zadání slovních úkolů 
vytváří zápisy u slovních úloh 
čte s porozuměním daný text slovní úlohy 
řeší, vytváří a zapisuje jednoduché slovní úlohy 
píše smysluplnou odpověď slovní úlohy celou větou 
rozlišuje typy slovních úloh a volí správný způsob 
výpočtu (porovnávání čísel, sčítání a odčítání čísel, 
o x méně, o x více, dělení a násobení čísel, x krát méně, 
x krát více) 

sčítání a odčítání v oboru čísel 0–100 bez přechodu i 
s přechodem přes desítku 
násobení a dělení v oboru násobilky 1–5 
vztahy „x krát více, x krát méně“ 
slovní úlohy 

M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché 
převody jednotek času 

používá základní jednotky času 
čte údaje na hodinkách 
orientuje se v čase (dříve, nyní, později) 

určování času 

M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti 
čísel 

doplňuje jednoduché tabulky tabulky 

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází 
v realitě jejich reprezentaci 

narýsuje bod, úsečku, přímku 
rozlišuje přímku a úsečku 
rozezná a vymodeluje trojúhelník, čtverec, obdélník a 
kruh a nachází v realitě jejich reprezentaci 
pozná geometrická tělesa – koule, válec, kvádr, krychle, 
kužel, jehlan 

bod, úsečka, přímka, základní rovinné útvary, základní 
tělesa 

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje 
délku úsečky 

narýsuje úsečku dané délky 
změří velikost úsečky na milimetry 
porovnává úsečky podle velikosti 

velikost úsečky, měření 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

 podpora rozvoje samostatného myšlení žáků 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

 rozvoj schopnosti soustředění, nácvik pozornosti a trénování paměti při řešení matematických úkolů 
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Matematika 2. ročník  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 rozvíjení schopnosti řešení početních a logických úkolů při individuální i skupinové práci 

    

Matematika 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence občanské 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků 

počítá předměty v daném souboru a zapisuje jejich 
počet 
vytváří soubory s daným počtem prvků 
zkontroluje, kolik peněz je vráceno při placení 

numerace v oboru čísel v oboru 0–1000 

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 

čte a zapisuje čísla v oboru 0–1000 
porovnává čísla pomocí číselné osy 
zapisuje vztahy rovnosti a nerovnosti 
porovnává čísla rozdílem a zapisuje vztahy 

porovnávání čísel v oboru 0–1000 

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na 
číselné ose 

orientuje se v číselné řadě v oboru čísel 0–1000 
vyhledá a zobrazí číslo na číselné ose 
porovnává čísla pomocí číselné osy 
seřadí čísla vzestupně i sestupně 

přirozená čísla v oboru 0–1000 – číselná osa 

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly 

násobí a dělí v oboru malé násobilky 0–10 
rozliší sudé a liché číslo 
sčítá a odčítá dvojciferná čísla v oboru 0–1000 zpaměti 
i písemně 
sčítá a odčítá trojciferná čísla v oboru 0–1000 zpaměti 
i písemně 
zaokrouhluje dvojciferná i trojciferná čísla 
násobí násobky deseti 

násobení a dělení v oboru malé násobilky 0–10 
sčítání a odčítání dvojciferných a trojciferných čísel 
zpaměti a písemně v oboru 0–1000 
zaokrouhlování dvojciferných a trojciferných čísel 
dělení se zbytkem 
násobení a dělení mimo obor násobilek 
jednotky délky, hmotnosti, objemu 
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Matematika 3. ročník  

dělí se zbytkem a určí neúplný podíl a zbytek 
dělí násobky deseti jednocifernými čísly 
písemně násobí jednociferným činitelem 
používá a převádí jednotky délky, hmotnosti a objemu 

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace 

samostatně provádí zápis, řešení a odpověď ve slovních 
úlohách 
počítá složitější slovní úlohy obsahující více výpočtů 
počítá slovní úlohy s jednotkami objemu, hmotnosti, 
délky a času 

řešení slovních úloh s výpočty v oboru 0–1000 
slovní úlohy na převody jednotek 
kombinace různých početních operací 

M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché 
převody jednotek času 

používá a převádí jednotky času (h, min, s) jednotky času 

M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického 
života 

tvoří slovní úlohy vycházející ze situací běžného života sčítání a odčítání, násobení a dělení 
kombinace početních operací při řešení slovních úloh 

M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti 
čísel 

sestavuje, čte a doplňuje tabulky násobků a 
posloupností čísel v oboru 0–1000 
využívá tabulek násobků v praxi (ceny zboží, vzdálenosti 
apod.) při tvorbě úloh 

vytváření schémat, tabulek a posloupností 

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází 
v realitě jejich reprezentaci 

užívá a rozlišuje druhy čar, pojmy bod, úsečka, přímka, 
polopřímka, průsečík přímek 
rozezná a rýsuje rovnoběžky, různoběžky 
rozezná kruh a kružnici 
rozezná a narýsuje trojúhelník, čtyřúhelník a 
mnohoúhelník 
rýsuje a měří úsečky 

kruh, kružnice 
vzájemná poloha dvou přímek 
rýsování rovinných útvarů 

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje 
délku úsečky 

měří úsečky 
porovná úsečky 

porovnávání a měření úseček 

M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné 
útvary v rovině 

orientuje se v základních vlastnostech čtverce, 
obdélníku a trojúhelníku 

čtverec, obdélník, trojúhelník 
osa souměrnosti 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

 podpora rozvoje samostatného myšlení žáků 

 hledání netradičních postupů při řešení úkolů 
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Matematika 3. ročník  

 podpora originality a tvořivosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

 rozvoj schopnosti soustředění, nácvik pozornosti a trénování paměti při řešení matematických úkolů 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 rozvíjení schopnosti řešení početních a logických úkolů při individuální i skupinové práci 

    

Matematika 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence občanské 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání 
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení 

používá asociativnost a komutativnost při pamětném 
i písemném sčítání a násobení 

obor přirozených čísel 

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

písemně sčítá a odčítá přirozená čísla do 1 000 000 
písemně násobí dvojciferným činitelem v oboru 
přirozených čísel do 1 000 000 
písemně dělí jednocif. dělitelem čísla do 1 000 000 
dodržuje pravidla pro pořadí operací v oboru 
přirozených čísel 

počítání s přirozenými čísly do 1 000 000 

M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí 
odhady a kontroluje výsledky početních operací 
v oboru přirozených čísel 

přečte a zapíše čísla do 1 000 000 
využívá rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě 
porovnává a zaokrouhluje přirozená čísla do 1 000 000 
orientuje se na číselné ose a jejích úsecích 
provádí číselný odhad a kontrolu výsledku 

zaokrouhlování a porovnávání čísel 
zápis čísla v desítkové soustavě 

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje 
osvojené početní operace v celém oboru přirozených 
čísel 

vyhodnotí informace důležité pro řešení slovní úlohy a 
úlohu řeší 
zformuluje odpověď k získanému výsledku 

počítání s přirozenými čísly do 1 000 000 
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Matematika 4. ročník  

vytvoří jednoduchou slovní úlohu k dané početní 
operaci 

M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data vyhledá v tabulce nebo diagramu požadovaná data 
vyhledá údaje z různých typů diagramů 

závislosti, vztahy a práce s daty, tabulkami a diagramy 

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá 
jednoduché konstrukce 

určí rovinné útvary pomocí počtu vrcholů a stran, jejich 
rovnoběžnosti a kolmosti 
využívá základní geometrické pojmy a značky (bod, 
úsečka, polopřímka, přímka, průsečík, rovnoběžky, 
kolmice, ...) 
narýsuje kružnici s daným poloměrem 
narýsuje trojúhelník se třemi zadanými délkami stran 
narýsuje čtverec a obdélník pomocí rovnoběžek a 
kolmic 

rovinné útvary 
prostorové útvary 

M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku 
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek 
jeho stran 

vypočítá obvod mnohoúhelníku sečtením délek stran 
graficky sčítá, odčítá a porovnává úsečky 
určí délku lomené čáry graficky i měřením 
rozlišuje a převádí jednotky délky 

délka úsečky 
obvody útvarů 
jednotky délky 

M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice určuje kolmice a rovnoběžky 
načrtne a narýsuje kolmici a rovnoběžku 

vzájemná poloha přímek v rovině 

M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti 
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu 
souměrnosti útvaru překládáním papíru 

pozná osově souměrné útvary (i v reálném životě) 
určí překládáním papíru osu souměrnosti útvaru 
znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné 
útvary 

osově souměrné útvary 

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 

orientuje se v textu slovní úlohy 
aplikuje osvojené poznatky a dovednosti k řešení úlohy 
používá logickou úvahu k řešení slovní úlohy 
používá prostorovou představivost 

nadstandardní úlohy 

M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a 
diagramy 

doplní údaje do připravené tabulky nebo diagramu závislosti, vztahy a práce s daty, tabulkami a diagramy 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

 podpora rozvoje samostatného myšlení žáků 
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Matematika 4. ročník  

 hledání netradičních postupů při řešení úkolů 

 podpora originality a tvořivosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

 rozvoj schopnosti soustředění, nácvik pozornosti a trénování paměti při řešení matematických úkolů 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 rozvíjení schopnosti řešení početních a logických úkolů při individuální i skupinové práci 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

 seznamování se s funkcí čísel a grafů v médiích 

    

Matematika 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence občanské 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání 
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení 

zpaměti bezpečně sčítá a odčítá čísla do 100 
násobí a dělí v oboru malé násobilky 
využívá asociativnost a komutativnost při pamětném 
i písemném sčítání a násobení 

obor přirozených čísel 

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

provádí složitější písemné početní operace 
s přirozenými čísly včetně kontroly výsledku 
dodržuje pravidla pro pořadí operací v oboru přir. čísel 
písemně dělí dvojciferným dělitelem o oboru přir. čísel 
písemně násobí trojciferným činitelem v oboru přir. 
čísel 

početní operace s přirozenými čísly 
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M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí 
odhady a kontroluje výsledky početních operací 
v oboru přirozených čísel 

přečte a zapíše číslo přes 1 000 000 s užitím znalosti 
číselných řádů desítkové soustavy 
využívá rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě u čísel 
přes 1 000 000 
porovnává a zaokrouhluje čísla přes 1 000 000 
orientuje se na číselné ose a jejích úsecích 
provádí číselný odhad a kontrolu výsledku 

zapisování, porovnávání a zaokrouhlování přirozených 
čísel 

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje 
osvojené početní operace v celém oboru přirozených 
čísel 

vyhodnotí informace důležité pro řešení kombinované 
úlohy a úlohu vyřeší 
zformuluje odpověď k úloze 
tvoří slovní úlohu na základě předem daných kritérií 

slovní úlohy 

M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve 
formě zlomku 

vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho částí 
vyjádřenou zlomkem na příkladech z běžného života 
vyjádří celek z jeho dané části 
používá zápis ve formě zlomku 

zlomky 

M-5-1-06 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným 
jmenovatelem v oboru kladných čísel 

porovná zlomky se stejným jmenovatelem 
sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem 

zlomky 

M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na 
číselné ose desetinné číslo dané hodnoty 

chápe desetinné číslo jako část celku a uvede příklad ze 
života 
přečte, zapíše, znázorní desetinná čísla v řádu desetin 
na číselné ose 

desetinná čísla 

M-5-1-08 porozumí významu znaku „-„ pro zápis 
celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné 
ose 

přečte, zapíše a porovná celá čísla 
uvede příklady záporných čísel ze života 

záporná čísla 

M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data vyhledává a sbírá data 
třídí zadaná, vyhledaná nebo sesbíraná data 
posuzuje reálnost vyhledaných údajů 

závislosti, vztahy a práce s daty, tabulkami a diagramy 

M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a 
diagramy 

zpracuje tabulku nebo diagram 
orientuje se v tabulce nebo diagramu 
vyhledá údaje z různých typů diagramů 

závislosti, vztahy a práce s daty, tabulkami a diagramy 

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá 
jednoduché konstrukce 

s jistotou používá základní pojmy a značky z rovinné 
geometrie 
orientuje se v rovinných útvarech a základních tělesech 

rovinné útvary 
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rýsuje, znázorní a pojmenuje základní rovinné útvary 
používá jednoduché konstrukce 

M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a 
užívá základní jednotky obsahu 

rozlišuje obvod a obsah rovinného útvaru 
určí obsah rovinného útvaru, který lze složit ze čtverců 
a obdélníků 
určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě 
používá základní jednotky obsahu 
řeší jednoduché úlohy vedoucí k výpočtu obvodu nebo 
obsahu 

rovinné útvary 

M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti 
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu 
souměrnosti útvaru překládáním papíru 

vyhledává osy souměrnosti u osově souměrných útvarů 
rýsuje osově souměrné útvary ve čtvercové síti 

osově souměrné útvary 

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 

řeší nestandardní praktické úlohy a problémy 
používá logický a kombinační úsudek a prostorovou 
představivost při řešení úloh 

nestandardní úlohy 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

 seznamování se s funkcí čísel a grafů v médiích, čtení a vyhodnocování získaných informací 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

 podpora rozvoje samostatného myšlení žáků 

 hledání netradičních postupů při řešení úkolů 

 podpora originality a tvořivosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

 rozvoj schopnosti soustředění, nácvik pozornosti a trénování paměti při řešení matematických úkolů 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 rozvíjení schopnosti řešení početních a logických úkolů při individuální i skupinové práci 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

 využití tématu evropské měny a Evropy v číslech při řešení slovních a problémových úloh 
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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence občanské 

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 

provádí základní početní operace s desetinnými čísly 
dodržuje pravidla pořadí početních operací s des. čísly 
využívá vlastnosti operací sčítání a násobení des. čísel 
vyznačí na číselné ose desetinné číslo 
převádí jednotky v oboru desetinných čísel 

desetinná čísla – sčítání, odčítání, násobení a dělení, 
znázornění na číselné ose 
jednotky délky, hmotnosti, plochy a objemu 

M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou 
přesností, účelně využívá kalkulátor 

přečte, zapíše, zaokrouhluje a porovnává desetinná čísla 
využívá odhad pro kontrolu výsledku 
využívá účelně kalkulátor při práci desetinnými čísly 

desetinná čísla – zápis, porovnávání a zaokrouhlování 

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních 
čísel 

řeší slovní úlohy v oboru desetinných čísel 
popíše konkrétní situace s využitím desetinných čísel 

desetinná čísla – sčítání, odčítání, násobení a dělení, 
znázornění na číselné ose 
jednotky délky, hmotnosti, plochy a objemu 

M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím 
dělitelnosti v oboru přirozených čísel 

rozlišuje pojmy dělitel, násobek, prvočíslo a číslo 
složené 
hledá společné dělitele a násobky 
určí největší společný dělitel a nejmenší společný 
násobek 
popíše a použije kritéria dělitelnosti 
rozloží číslo na součin prvočísel 
řeší úlohy s využitím dělitelnosti 

dělitelnost – dělitel, násobek, prvočíslo, číslo složené, 
společný dělitel a násobek 
znaky dělitelnosti čísly 2, 3, 5, 10 
rozklad čísel na součin prvočísel 

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 

využívá při rozboru praktické úlohy náčrtky 
používá matematickou symboliku 
řeší geometrické úlohy s využitím polohových a 
metrických vlastností úseček a přímek 
řeší praktické úlohy pomocí výšek, těžnic, kružnice 

základní rovinné útvary 

obvody a obsahy základních geometrických obrazců 

trojúhelník 
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opsané a vepsané 
používá trojúhelníkovou nerovnost 

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary pozná a pojmenuje základní rovinné útvary 
rozlišuje typy úhlů a typy trojúhelníků 

základní rovinné útvary 

M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem sčítá a odčítá úhly, určí násobek úhlu 
využívá při výpočtech součet vnitřních úhlů 
v trojúhelníku 
určuje velikost úhlu úhloměrem 
odvozuje velikost úhlu v geometrické úloze 

úhel 

M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
základních rovinných útvarů 

odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních útvarů 
pomocí čtvercové sítě 
odhaduje a vypočítá obsah a obvod čtverce, obdélníku 
a útvarů z nich složených 
vypočítá obvod trojúhelníku a mnohoúhelníku 
používá a převádí jednotky délky a obsahu 
používá obvod a obsah čtverce a obdélníku v reálných 
situacích 

obvody a obsahy základních geometrických obrazců 

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary načrtne rovinný útvar podle slovního zadání 
sestrojí a pojmenuje rovnoběžky, kolmice, osu úsečky 
a úhlu, čtverec, obdélník, trojúhelník ze tří stran, úhel 
dané velikosti, výšky, těžnice a kružnici trojúhelníku 
vepsanou a opsanou 

základní rovinné útvary 

úhel 

trojúhelník 

M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve 
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově 
souměrný útvar 

rozhodne, zda je útvar osově souměrný 
určí osy souměrnosti rovinných útvarů 
načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové 
souměrnosti 

osová souměrnost 

M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve 
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově 
souměrný útvar 

rozhodne, zda je útvar středově souměrný 
určí střed souměrnosti útvaru 
načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové 
souměrnosti 

středová souměrnost 

M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové 
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti 

rozpozná mnohostěny (krychli, kvádr, hranol, jehlan) 
a rotační tělesa (válec, kužel, kouli) 

prostorové útvary 
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používá pojmy podstava, hrana, stěna, vrchol, tělesová 
a stěnová úhlopříčka 

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles odhaduje a vypočítá povrch krychle a kvádru 
odhaduje a vypočítá objem krychle a kvádru 
používá a převádí jednotky objemu 

prostorové útvary 

M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles používá pojmy síť tělesa a plášť 
rozpozná síť krychle a kvádru 
načrtne a sestrojí síť krychle a kvádru 

prostorové útvary 

M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles 
v rovině 

rozpozná, z jakých těles je prostorový útvar složen 
načrtne a sestrojí krychli a kvádr ve volném 
rovnoběžném promítání 

prostorové útvary 

M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s využitím osvojeného matematického aparátu 

využije získaných znalostí a dovedností k řešení 
geometrických úloh 

základní rovinné útvary 

obvody a obsahy základních geometrických obrazců 

trojúhelník 

prostorové útvary 

M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost, 
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých 
tematických a vzdělávacích oblastí 

řeší jednoduché úlohy na prostorovou představivost prostorové útvary 

M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek 
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 
předkládaných nebo zkoumaných situací 

řeší logické úlohy logické úlohy 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

 nácvik a rozvíjení spolupráce při práci ve skupině 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 rozvíjení schopnosti řešení matematických problémů při individuální i skupinové práci 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

 podporování kreativity, originality a schopnosti vidět věci jinak při řešení problémových, aplikačních a geometrických úloh, skupinové práci a při tvorbě projektů 

 nahlížení na skutečnost z různých úhlů pohledu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 
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 rozvíjení schopnosti soustředit se a pozornosti při řešení matematických úloh 

 rozvíjení paměti žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si nezbytných vzorců a postupů 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 vedení žáků ke vnímání číselných a jiných matematických údajů v mediálních sděleních 

 využívání přínosných informací získaných v médiích v hodinách matematiky 

    

Matematika 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence občanské 

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 

provádí základní početní operace se zlomky, s celými 
a racionálními čísly 
dodržuje pravidla pro pořadí početních operací při 
počítání se zlomky, s celými a racionálními čísly 
využívá vlastnosti operací sčítání a násobení u zlomku, 
celých a racionálních čísel 
provádí základní úpravy zlomků – rozšiřování a krácení, 
vyjádření v základním tvaru, převádění na smíšená 
a desetinná čísla a obráceně 
určí a využívá absolutní hodnotu celého čísla 
vyznačí na číselné ose zlomek, celé a racionální číslo 
a čísla k nim opačná 
přečte, zapíše, porovná a uspořádá podle velikosti 
zlomky, celá čísla a racionální čísla 
účelně využívá kalkulátor při práci s racionálními čísly 

zlomky, celá čísla, racionální čísla 
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M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace 
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů 

stanoví poměr ze zadaných údajů, rozšiřuje a krátí 
poměr 
využívá daný poměr v reálných situacích 
využívá měřítko mapy a plánu k výpočtům 

poměr a měřítko mapy 

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem) 

užívá různé způsoby vyjádření vztahu celek – část: 
přirozeným číslem, desetinným číslem, zlomkem, 
poměrem, procentem 

zlomky, celá čísla, racionální čísla 

poměr a měřítko mapy 

procenta 

M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro 
případ, že procentová část je větší než celek) 

určí počet procent, je-li dána procentová část a základ 
určí procentovou část, je-li dán procentový počet a 
základ 
určí základ, je-li dán procentový počet a procentová 
část 
řeší pomocí procent úlohy z praxe 
orientuje se v základních pojmech finanční matematiky 
řeší praktické úlohy z oblasti finanční matematiky 

procenta 

finanční matematika 

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních 
čísel 

řeší slovní úlohy se zlomky, celými a racionálními čísly 
popíše konkrétní situace s využitím zlomků, celých a 
racionálních čísel 
aplikuje celá čísla na časovou osu 

zlomky, celá čísla, racionální čísla 

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

rozliší přímou a nepřímou úměrnost z textu úlohy 
sestaví tabulku pro přímou a nepřímou úměrnost podle 
textu úlohy 
využívá přímou a nepřímou úměrnost pro řešení 
reálných situací 

přímá a nepřímá úměrnost 
trojčlenka 

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

narýsuje pravoúhlou soustavu souřadnic 
zakreslí body do pravoúhlé soustavy souřadnic a vyčte 
z ní souřadnice bodů 
sestrojí graf přímé a nepřímé úměrnosti 

pravoúhlá soustava souřadnic 
graf přímé a nepřímé úměrnosti 

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary charakterizuje a třídí čtyřúhelníky 
porovnává jejich vlastnosti 

čtyřúhelníky a trojúhelníky 

M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
základních rovinných útvarů 

odhaduje a vypočítá obvod čtyřúhelníku 
odhaduje a vypočítá obsah rovnoběžníků, trojúhelníku 

čtyřúhelníky a trojúhelníky 
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a lichoběžníku 
používá obvod a obsah při řešení reálných situací 

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary načrtne a sestrojí trojúhelník podle vět sss, sus a usu 
načrtne a sestrojí čtyřúhelník podle daných podmínek 
zapisuje postup konstrukce 
při zápisu a konstrukcích používá správnou symboliku 

konstrukce trojúhelníků a čtyřúhelníků 

M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 
shodnosti a podobnosti trojúhelníků 

vyhledá z nabídky trojúhelníků shodné trojúhelníky 
určí, zda jsou trojúhelníky shodné 

shodnost trojúhelníků 

M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s využitím osvojeného matematického aparátu 

využije získaných znalostí a dovedností o geometrických 
útvarech k řešení geometrických úloh 

čtyřúhelníky a trojúhelníky 

M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek 
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 
předkládaných nebo zkoumaných situací 

řeší logické úlohy, nalézá různá řešení situace logické úlohy 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

 rozvíjení spolupráce při práci ve skupině 

 přijímání různých rolí ve skupině 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

 podporování kreativity, originality a schopnosti vidět věci jinak při řešení problémových úloh, skupinové práci a při tvorbě projektů 

 nahlížení na skutečnost z různých úhlů pohledu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

 rozvíjení schopnosti soustředit se a pozornosti při řešení matematických úloh 

 procvičování schopnosti zapamatovat si 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 rozvíjení schopnosti řešení matematických problémů při individuální i skupinové práci 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 vedení žáků ke vnímání a posuzování číselných a jiných matematických údajů v mediálních sděleních 

 využívání přínosných informací získaných v médiích v hodinách matematiky 
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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence občanské 

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 

vypočítá druhou mocninu racionálního čísla 
užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 
zná zpaměti druhé mocniny přirozených čísel 1–10 
druhé mocniny čísel využívá ve výpočtech druhé 
odmocniny 
využívá mocninu a odmocninu v reálných situacích 

druhá mocnina a odmocnina 

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu 

vypočítá třetí mocninu přirozených čísel do 10 
vypočítá třetí mocninu jednoduchých racionálních čísel 
zapíše a vysvětlí mocninu s přirozeným mocnitelem 
využívá pravidla pro počítání s mocninami 
zapisuje čísla v desítkové soustavě pomocí mocnin 
napíše rozvinutý zápis čísla a pozná číslo podle něj 
používá mocninu v reálných situacích 

třetí mocnina 
mocniny s přirozeným mocnitelem 

M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou 
přesností, účelně využívá kalkulátor 

zaokrouhluje a odhaduje mocninu a odmocninu 
určuje mocniny a odmocniny pomocí tabulek a 
kalkulátoru 

druhá mocnina a odmocnina 

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 

zapíše jednoduchou reálnou situaci výrazem 
s proměnnými 
vypočítá hodnotu výrazu s proměnnými 
sčítá, odčítá a násobí mnohočleny 
využívá při úpravě výrazů vzorce 

výrazy a mnohočleny 

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

vyřeší rovnici pomocí ekvivalentních úprav 
vyhodnotí výsledek řešení rovnice 
ověří správnost řešení 
využívá rovnice k řešení reálných situací 

rovnice 
slovní úlohy 
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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 

vypočítá velikost přepony a odvěsen pravoúhlého 
trojúhelníku 
ověří výpočtem, zda je trojúhelník pravoúhlý 
využívá Pythagorovu větu ve výpočtech v rovinných 
útvarech a v krychli a kvádru 
řeší pomocí Pythagorovy věty reálné situace 

Pythagorova věta 

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 

řeší metrické úlohy s přímkami a kružnicemi kružnice a kruh 

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary rozlišuje kružnici a kruh 
určí poloměr a průměr 
charakterizuje tečnu, sečnu, tětivu, vnější přímku 
kružnice 

kružnice a kruh 

M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
základních rovinných útvarů 

odhaduje a vypočítá délku kružnice a obvod kruhu 
odhaduje a vypočítá obsah kruhu 
určuje obvody a obsahy útvarů tvořených kružnicemi, 
kruhy a jejich částmi 
používá délku kružnice, obvod a obsah kruhu při řešení 
reálných situací 

kružnice a kruh 

M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané 
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení 
polohových a nepolohových konstrukčních úloh 

pojmenuje základní množiny všech bodů dané vlastnosti množiny bodů v rovině 

M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané 
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení 
polohových a nepolohových konstrukčních úloh 

využívá Thaletovu kružnici a ostatní množiny všech 
bodů dané vlastnosti k řešení konstrukčních úloh 
používá správnou matematickou symboliku 

konstrukční úlohy 

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary načrtne, sestrojí a pojmenuje kružnici, kruh, tečnu, 
sečnu, tětivu, vnější přímku podle zadání 
narýsuje pravidelný šestiúhelník 

kružnice a kruh 

M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové 
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti 

rozpozná a charakterizuje válec válec 

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles odhaduje a vypočítá povrch a objem válce a povrch 
a objem těles, která jsou tvořena částmi válce 

válec 
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M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles načrtne a sestrojí síť válce válec 

M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles 
v rovině 

načrtne a popíše obraz válce válec 

M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s využitím osvojeného matematického aparátu 

využije získaných znalostí a dovedností z aritmetiky, 
geometrie i algebry i řešení geometrických úloh 

Pythagorova věta 

kružnice a kruh 

válec 

M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek 
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 
předkládaných nebo zkoumaných situací 

užívá logickou úvahu při řešení úloh a nalézá různá 
řešení 

rovnice 
slovní úlohy 

logické úlohy 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kooperace a kompetice 

 rozvoj účinné práce a spolupráce v různých skupinách 

 nácvik kooperativního učení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Rozvoj schopností poznávání 

 rozvíjení schopnosti soustředit se, trpělivosti a vytrvalosti při řešení matematických úloh 

 rozvoj abstraktního myšlení při práci s proměnnou 

 posilování paměti při používání matematických vzorců 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kreativita 

 podpora a rozvoj kreativity při řešení matematických úkolů a tvorbě projektů 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 rozbor, navržení postupu řešení problému a vyhodnocení výsledků 

 posilování rozhodovacích schopností 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 vedení žáků ke vnímání a posuzování číselných a jiných matematických údajů v mediálních sděleních 

 využívání přínosných informací získaných v médiích v hodinách matematiky 

    

Matematika 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 
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• Kompetence komunikativní 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence občanské 

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 

provádí početní operace se složitějšími racionálními 
čísly 
upravuje výrazy s druhou mocninou a odmocninou 
upravuje složené zlomky 

racionální čísla 
složené zlomky 

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 

upravuje číselné výrazy a výrazy s proměnnými včetně 
jednoduchých lomených výrazů 
určí hodnotu a smysl (lomených) výrazů 
využívá úprav výrazů k vyjadřování ze vzorců 
zjednodušuje mnohočleny 
provádí rozklad mnohočlenu na součin 
využívá při úpravě mnohočlenů přednosti operací 

výrazy a mnohočleny 

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

řeší rovnice a soustavy rovnic 
formuluje a řeší reálné situace pomocí rovnic a jejich 
soustav 

rovnice a soustavy rovnic 

M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data vyhledává potřebné údaje v tabulce, diagramu a grafu 
určí statistické vztahy mezi uvedenými údaji 
převádí zjištěné údaje do tabulky, diagramu a grafu 
samostatně vyhledává data v různých zdrojích 

závislosti a data, základy statistiky 

M-9-2-02 porovnává soubory dat porovnává kvantitativní vztahy uvedené v různých 
tabulkách, diagramech a grafech 

závislosti a data, základy statistiky 

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

pozná funkční závislost z textu, tabulky, grafu a rovnice 
sestaví tabulku a sestrojí graf k lineární funkci 
rozlišuje pojmy definiční obor a obor hodnot funkce 
sestrojí graf k funkci dané tabulkou 
přiřadí k sobě tabulku a graf 
vyčte z grafu funkce podstatné informace 

funkce 
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M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace 
s využitím funkčních vztahů 

vytvoří funkční vztah, který popisuje jednoduchou 
reálnou situaci 
řeší pomocí funkcí praktické úlohy ze života 

funkce 

M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 
shodnosti a podobnosti trojúhelníků 

vyhledá mezi trojúhelníky a dalšími rovinnými útvary 
dvojice podobných útvarů 
na základě vět o podobnosti trojúhelníků rozhodne, zda 
jsou trojúhelníky podobné 
dopočítá chybějící údaje u podobných trojúhelníků 
pracuje s poměrem a koeficientem podobnosti 
popíše goniometrické funkce pomocí poměrů stran 
trojúhelníku 
vyhledá hodnoty gon. Funkcí v tabulkách a na 
kalkulátoru 
využívá gon. Funkce k výpočtům v trojúhelníku 
využívá podobnost a gon. Funkce k řešení reálných 
situací 

podobnost 
goniometrické funkce 
trojúhelníky a další rovinné útvary 

M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové 
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti 

pozná a charakterizuje hranol, jehlan, kužel a kouli 
rozlišuje rovinné útvary, které jsou podstavami hranolu 
a jehlanu 

tělesa 

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles odhaduje a vypočítá objem a povrch hranolu, jehlanu, 
kužele a koule 
při výpočtech objemu a povrchu kužele a koule účelně 
využívá tabulky a kalkulátor 

tělesa 

M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles rozpozná sítě jednotlivých těles 
načrtne síť hranolu, jehlanu, kužele 
sestrojí síť hranolu a jehlanu 

tělesa 

M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles 
v rovině 

načrtne obraz hranolu, jehlanu, kužele a koule 
sestrojí obraz pravidelného čtyřbokého hranolu a 
jehlanu 

tělesa 

M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s využitím osvojeného matematického aparátu 

používá získané matematické poznatky a dovednosti 
k řešení geometrických úloh 

tělesa 
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M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost, 
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých 
tematických a vzdělávacích oblastí 

řeší aplikační úlohy na prostorovou představivost tělesa 

M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek 
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 
předkládaných nebo zkoumaných situací 

řeší matematické úlohy s využitím logiky a 
kombinačního úsudku 
nalézá různá řešení a obhajuje je 

rovnice a soustavy rovnic 

logické a netradiční úlohy 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kreativita 

 podpora kreativity, originality a tvořivosti při řešení matematických problémů 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Rozvoj schopností poznávání 

 rozvoj a upevňování schopnosti soustředění a pozornosti, trpělivosti a systematičnosti 

 procvičování dovednosti zapamatování, dovednosti pro učení a další studium 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 upevňování dovedností pro řešení problémů a rozhodování při řešení složitějších matematických úloh 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kooperace a kompetice 

 rozvoj a upevňování spolupráce při práci v různých skupinách 

 zařazování kooperativního učení 

 rozvoj individuálních dovedností a strategií pro zvládání soutěže při přípravě na přijímací zkoušky 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 směřování žáků ke kritickému vnímání matematických údajů při práci s tabulkami, daty a grafy 

 vedení žáků ke vnímání, posuzování a využívání číselných údajů v mediálních sděleních 

 zařazování přínosných informací získaných v médiích do hodin matematiky 
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5.7 Globální výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

       Povinný        

    

Název předmětu Globální výchova 

Oblast Člověk a společnost, Matematika a její aplikace a Člověk a příroda 

Charakteristika předmětu Předmět Globální výchova má přírodovědný i společenskovědní charakter a jeho hlavním cílem je učení 
pro budoucnost. Zabývá se celkovým pohledem na svět v souvislostech a vztazích 21. století. Je zaměřen 
na vytváření osobnostních kompetencí žáků, potřebných postojů a hodnot, podporuje celoživotní 
dovednost učit se. Napomáhá žákům orientovat se v problematice současného světa, vede je k vnímání 
života v souvislostech a vztazích, směřuje je k využití svých schopností a dovedností k osobnostnímu 
i sociálnímu růstu. 
Globální výchova podporuje jedince v aktivním podílu na řešení definovaných problémů, směřuje žáky ke 
vzájemné spolupráci a podněcuje je k odpovědnosti. Rozvíjí vědomí vlastní identity. Otevírá žákům širší 
horizonty poznání a perspektivy života v prostoru (okolní prostředí, místní region, svět). Seznamuje je 
nejen s příležitostmi, které jim tento prostor poskytuje, ale také s možnostmi, jak jej mohou sami 
ovlivňovat a měnit. 
Globální výchova má interdisciplinární charakter. Integruje prvky ze vzdělávacích oblastí Člověk 
a společnost, Matematika a její aplikace, Člověk a příroda. Věnuje se tématům environmentální výchovy 
(globální problémy, lidské aktivity a životní prostředí, životní styl), občanské a etické výchovy (komunikace, 
sebepoznání, sebehodnocení a hodnocení jiných, sebeúcta a důstojnost) a metodě Feuersteinova 
instrumentálního obohacování (FIE). Prostřednictvím FIE směřuje žáky v rámci vzdělávání v oblasti 
měkkých kompetencí k rozvíjení poznávacích funkcí, k plánování práce a promýšlení a stanovení strategií 
vedoucích k řešení úkolů s cílem rozvinutí učebního potenciálu žáka. 

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

Globální výchova je zařazena jako povinný předmět do 6. ročníku s časovou dotací 1 h týdně.  
Výchovně vzdělávací proces probíhá nejen v učebnách (v kmenových třídách, ve třídách s interaktivní 
tabulemi či dataprojektory, v učebně společenských věd, v počítačové učebně), ale také ve venkovním 
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prostoru, mimo budovu školy. Při výuce se před frontální výukou upřednostňují různé aktivizující metody, 
po kterých často následuje společný rozbor či diskuze. Zařazujeme nejen práci ve dvojicích a menších 
skupinách, ale dáváme prostor i k samostatnému zpracování zadaných témat či úkolů jednotlivcům. Žáci 
mají možnost prezentovat vlastní závěry, nápady a řešení. Využíváme situační hry a modelové příklady, 
experimentujeme. Při výuce pracujeme také s nejrůznějšími materiálními a metodickými podklady.  
Vedeme žáky k aktivní účasti na ochraně a utváření životního prostředí, a to nejen ve smyslu ekologie. 
Zaměřujeme se na aplikaci získaných znalostí a dovedností do praktického života a pracujeme s myšlenkou 
„Mysli globálně, jednej lokálně“.  
Při metodě Feuersteinova instrumentálního obohacování využíváme stránek cvičení „papír a tužka“ 
profesora Reuvena Feuersteina, rozdělených do jednotlivých instrumentů. Metoda akceleruje myšlení 
žáků, zvyšuje efektivitu učení, přináší radost a klid do jakékoliv práce a učí žáky pracovat s chybou. 
Podporuje rozvoj slovní zásoby, obsahově i formálně přesné vyjadřování. Je podporována vnitřní motivace 
k učení prostřednictvím slovní formulace „Rozmysli si to“. V logu celého programu stojí: „Nechte mě, já si 
to rozmyslím…“ Žák přijímá podíl odpovědnosti z učení. Každému žákovi je umožněno, aby byl úspěšný. Je 
respektováno osobnostní tempo každého žáka. Důraz je kladen na spolupráci a naslouchání, na vzájemné 
sdílení myšlenek a přístupů k úkolu. Obsahem sdílení jsou i strategie řešení úkolů.  
Předmět má úzký vztah k průřezovým tématům Osobností a sociální výchova, Výchova demokratického 
občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova 
a Environmentální výchova. Rozvíjí u žáků všechny klíčové kompetence. 

Integrace předmětů • Výchova k občanství 

• Matematika a její aplikace 

• Zeměpis (Geografie) 

• Etická výchova 

• Přírodopis 

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

Kompetence k učení: 
 vedeme žáky k plánování, organizování a řízení své vlastní práce 
 učíme žáky pracovat s dostupnými materiály a zdroji, vedeme žáky k posuzování a věcnému 

hodnocení těchto zdrojů 
 směřujeme žáky k výběru a využívání vhodných způsobů práce, ke kombinování metod a strategií 
 necháváme žáky vyhledávat a třídit informace a na základě jejich pochopení, propojení a 

systematizace je směřujeme k jejich efektivnímu využívání 
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 dbáme na uvádění věci do souvislostí 
 vedeme žáky k porovnávání a kritickému posuzování získaných výsledků 

Kompetence k řešení problémů: 
 učíme žáky rozpoznat problém a využívat k tomu vlastního úsudku a zkušeností 
 směřujeme žáky k vyhledávání informací vhodných k řešení problému, nalézání jejich shodných, 

podobných a odlišných znaků, využívání získaných vědomostí a dovedností k objevování různých 
variant řešení 

 podporujeme žáky, aby se nenechali odradit případným nezdarem a vytrvale hledali řešení 
problému 

 vedeme žáky k praktickému ověřování správnosti řešení problémů a aplikování osvědčených 
postupů při řešení obdobných nebo nových problémových situací 

 pomáháme žákům sledovat vlastní pokrok při zdolávání problémů 
 necháváme žáky kriticky myslet, činit uvážlivá rozhodnutí, dbáme na to, aby byli schopni je obhájit, 

uvědomit si zodpovědnost za svá rozhodnutí a uměli zhodnotit výsledky svých činů 
 vedeme žáky ke kritickému myšlení, aplikaci získaných vědomostí a dovedností a k hledání různých 

cest k řešení 
 učíme žáky překonávat prvotní neúspěch a podporujeme je v hledání cest k řešení 

Kompetence komunikativní: 
 podporujeme a motivujeme žáky k vyjadřování svých myšlenek a názorů 
 dbáme na formulování a vyjadřování myšlenek a názorů v logickém sledu 
 účinně zapojujeme žáky do diskuse, směřujeme je k obhájení svého názoru a vhodné argumentaci 

Kompetence sociální a personální: 
 vybízíme žáky k podílení se na pozitivní atmosféře při týmové práci (ohleduplnost, tolerance, 

pochopení) 
 učíme žáky k respektu k sobě samému, k ovládání svého jednání 
 směřujeme žáky k účinné spolupráci ve skupině, k pozitivnímu ovlivňování kvality společné práce 

na základě poznání nebo přijetí nové role 
 dbáme na to, aby se žáci podíleli na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti 

a úcty při jednání s druhými lidmi přispívali k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě 
potřeby poskytli pomoc nebo o ni požádali 
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 necháváme žáky přispívat k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, vedeme je k pochopení 
potřeby efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, ocenit zkušenosti druhých lidí, 
respektovat různá hlediska a čerpat poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 

 směřujeme žáky k vytváření si pozitivní představy o sobě samém, která podporuje jeho 
sebedůvěru a samostatný rozvoj: žák ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu 
sebeuspokojení a sebeúcty 

Kompetence občanské: 
 vedeme žáky k respektování přesvědčení druhých lidí, k tomu, aby si vážili jejich vnitřních hodnot, 

byli schopni vcítit se do situací ostatních lidí, odmítali útlak a hrubé zacházení, uvědomovali si 
povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí 

 směřujeme žáky k chápání základních principů, na nichž spočívají zákony a společenské normy, 
k uvědomění si svých práv a povinností ve škole i mimo školu 

 vedeme žáky k odpovědnému rozhodování o sobě samém a k budoucím generacím 
 vedeme žáky k zodpovědnému rozhodování podle dané situace, poskytnutí účinné pomoci dle 

svých možností, 
 učíme žáky rozumět základním principům lidské společnosti, respektu a porozumění právním 

principům a normám 
 vedeme žáky k trvale udržitelnému rozvoji, k šetrnému zacházení a efektivnějšímu využívání zdrojů 

a materiálů 
 učíme žáky rozumět myšlence „Mysli globálně, jednej lokálně“ 

Kompetence pracovní: 
 směřujeme žáky k účelnému využívání znalostí a dovedností, které získal v jednotlivých oblastech 

vzdělávání, pro svůj vlastní rozvoj i k přípravě na budoucnost 
 vedeme žáky k odpovědnému rozhodování o dalším vzdělávání a profesní orientaci 
 dbáme na to, aby žáci činili podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření 

Způsob hodnocení žáků Hodnocení žáků probíhá klasifikací, slovně nebo kombinací obou způsobů v souladu s pravidly pro 
hodnocení výsledků vzdělávání (zpracováno v odstavcích způsoby a kritéria hodnocení, podrobněji ve 
školním řádu). 
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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 

EV-9-1-01 komunikuje otevřeně, pravdivě, 
s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně 
situaci 

samostatně a smysluplně vyjadřuje své myšlenky, 
nápady a názory 
formuluje otázky, odpovídá na otázky a zdůvodňuje své 
odpovědi 
popisuje děje a činnosti 
zapojuje se do diskuze, využívá zásad komunikace 
a pravidel dialogu 
vyjadřuje své pocity a dojmy 
respektuje odlišné názory, zájmy, způsoby chování 
a myšlení jiných lidí 

instrument: Uspořádání bodů 
Instrument Uspořádání bodů může být doplňován 
instrumentem Ilustrace, který je možno vkládat do 
jednotlivých instrumentů. 
Časové rozvržení instrumentu se řídí schopnostmi 
a možnostmi jednotlivých skupin. 

lidské aktivity a životní prostředí 

VO-9-5-04 uvede některé globální problémy 
současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše 
jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva 

orientuje se v současných globálních problémech 
(environmentálních, sociálních, …) 
vytvoří propagační leták upozorňující na vybraný 
globální problém 
popíše jeho příčiny, navrhne opatření k minimalizaci 
jeho důsledků 
vhodnými způsoby kooperuje na přípravě, realizaci 
a prezentaci společné práce 
prezentuje své závěry před spolužáky 

globální problémy 

M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost, 
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých 
tematických a vzdělávacích oblastí 

rozpozná problém, pojmenuje ho a navrhne řešení 
vyhledává, sbírá a třídí informace 
vytváří strategie 
uvědomuje si svoje možnosti a limity 
nalézá nová nebo alternativní řešení k řešení běžným 

instrument: Uspořádání bodů 
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VO-9-5-05 objasní souvislosti globálních a lokálních 
problémů, uvede příklady možných projevů a způsobů 
řešení globálních problémů na lokální úrovni – v obci, 
regionu 

objasní souvislosti globálních a lokálních problémů 
uvede příklad projevů globálních problémů na lokální 
úrovni a naopak 
navrhuje řešení k minimalizaci dopadů globálních 
problémů na lokální úrovni 

globální a lokální problémy 

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary pozná a načrtne základní geometrické útvary 
rozlišuje a dodržuje tvary, velikosti, vzdálenosti a úhly 
pracuje podle plánu s důrazem na pečlivost a přesnost 
provádí kontrolu 

instrument: Uspořádání bodů 

Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné 
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na 
životní prostředí 

ve skupině navrhne a pokusí se zrealizovat aktivitu 
s pozitivním vlivem na okolí a životní prostředí 
popíše princip fair trade 
vysvětlí pojem dobrovolná skromnost a konzumní 
způsob života a posoudí jejich výhody a nevýhody 
z časového (dlouhodobého) hlediska 

lidské aktivity a životní prostředí 
životní styl 
fair trade 

M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek 
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 
předkládaných nebo zkoumaných situací 

odlišuje objektivní fakta od subjektivních názorů 
obecné informace je schopen konkretizovat a přenést 
do reálných situací 
vypočítá vlastní ekostopu a navrhne opatření, která 
bude aplikovat ve svém životním stylu 

instrument: Uspořádání bodů 

ekostopa 

P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů 
člověka na životní prostředí a příklady narušení 
rovnováhy ekosystému 

popíše vlivy člověka na životní prostředí 
definuje principy a zásady trvale udržitelného rozvoje 
lidské společnosti 
vede diskusi ke zvolenému tématu, při komunikaci 
vhodně argumentuje 
aktivně se podílí na ochraně životního prostředí 
vlastním chováním a jednáním 

trvale udržitelný rozvoj 

VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na 
dosahování individuálních i společných cílů, objasní 
význam vůle při dosahování cílů a překonávání 
překážek 

vyvíjí volní úsilí 
pracuje vědomě s nástroji Feuersteinova 
instrumentálního obohacování 
soustředí se na činnost 
zaměří svoji pozornost na práci 
vnímá chybu jako nezbytnou součást vzdělávacího 
procesu a uvědomuje si její přínos 

instrument: Uspořádání bodů 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP pro základní vzdělávání  

195 

Globální výchova 6. ročník  

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a 
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách 
hlavní světové surovinové a energetické zdroje 

popíše životní cyklus vybraného výrobku surovinové zdroje 
hospodářství 

EV-9-1-10 aplikuje postoje a způsobilosti, které 
rozvíjejí mezilidské vztahy 

respektuje odlišné názory, zájmy, způsoby chování 
a myšlení jiných lidí 

instrument: Uspořádání bodů 

VO-9-4-10 rozpozná protiprávní jednání, rozliší 
přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady 

vysvětlí pojmy právo, morálka a etika 
uvede výše uvedené pojmy do souvislosti s životním 
prostředím 

etika a životní prostředí 
právo a životní prostředí 
člověk, ochrana životního prostředí a legislativa 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

podpora tvůrčího myšlení a schopnosti vidět věci jinak 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

směřování žáků k reflektování svého myšlení a vhledu, zobecňování způsobu uvažování a metakognici 
vedení žáků k hodnocení svých poznávacích schopností 
nácvik soustředění a pozornosti 

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

prohlubování vědomostí pro žáky nezbytných k pochopení struktury a funkcí mezinárodních a nevládních organizací, jejich vlivu na řešení globálních i lokálních 
problémů v různých oblastech 
uvědomování si souvislostí mezi situacemi z běžného života a globálními problémy 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

přispívání k utváření hodnot, jako je spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance, odpovědnost 
vedení žáků k uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení 
posuzování a hodnocení společenských jevů, procesů, událostí a problémů z různých úhlů pohledu (lokální, národní, evropská, globální dimenze) 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

směřování žáků k nalezení vhodné strategie řešení úkolu na základě předchozího rozmyslu 
respektování a podporování vlastního úhlu pohledu žáka daného jeho zkušenostmi a ovlivněného kulturou a sociálním prostředím 
vedení žáků ke sdílení a spolupráci 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

směřování žáků k samostatnému formulování myšlenek, nápadů a otázek, k odpovídání na ně a zdůvodňování svých odpovědí 
vedení žáků k vyjadřování svých pocitů a dojmů 
podporování žáků v zapojování se do diskuze 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 
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vnímání odlišnosti jako příležitosti k obohacení, nikoliv jako zdroje konfliktu 
rozvíjení dovedností potřebných pro uplatňování vlastních práv a respektování práv druhých 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

vedení žáků k pochopení vlivu lidských aktivit na životní prostředí 
směřování ke správnému hospodaření s odpady 
pochopení nutnosti ochrany přírody a kulturních památek a zodpovědnosti každého jedince 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

uvědomění si významu základních podmínek života, jejich nenahraditelnosti a vyčerpatelnosti 
vedení žáků k pochopení nutnosti jejich ochrany a hospodárného zacházení s nimi 
uvědomění si rozdílnosti podmínek života na Zemi 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

rozvíjení spolupráce s jinými lidmi bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

vedení žáků k zamýšlení se nad vlastním životním stylem a jeho vlivem na životní prostředí 
zamýšlení se nad aktuálními ekologickými problémy nejbližšího okolí a navrhování různých možností řešení 

     

5.8 Informatika  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 

      Povinný Povinný        

    

Název předmětu Informatika 

Oblast  Informační a komunikační technologie 

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům získat základní dovednosti 
v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií.  
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Žáci vyhledávají informace a tvořivě s nimi pracují. Získané dovednosti a vědomosti využívají při dalším 
vzdělávání i v praktickém životě. Žáci jsou vedeni zadáváním úkolů k samostatné práci i práci ve skupině. 
Cílem je naučit žáky vyhledávat informace a pak s nimi dále tvořivě pracovat.  
Uvědomují si, že nestačí informace čerpat pouze z jednoho zdroje, ověřují si věrohodnost informací a 
informačních zdrojů. S informacemi pracují v souladu se zákony oduševním vlastnictví. Žáci se sami snaží 
nalézt řešení, které vede k úspěšnému vyřešení úkolu, vyučující jim vtom pomáhá. Při práci jsou žáci vedeni 
k tomu, aby si zorganizovali vlastní práci, případně práci ve skupině a ohlídali i časový 
harmonogram. Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlé vyhledávání a zpracování informací, urychluje 
aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje standardní učební texty a pomůcky. Vzdělávací oblast Informační 
a komunikační technologie je tak součástí všech vzdělávacích oblastí základního vzdělávání.  

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

Předmět Informatika vychází ze vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie, jeho vzdělávací 
obsah se člení na tematické okruhy: 

• Základní práce s počítačem (1. stupeň) 

• Vyhledávání informací a komunikace (1. a 2. stupeň) 

• Zpracování a využití informací (1. a 2. stupeň) 
Na 1. stupni je výuka Informatiky dotována 1 vyučovací hodinou týdně, na 2. stupni také 1 vyučovací 
hodinou týdně. Informatika je vyučována ve 5. a 6. ročníku. Do výuky je začleněno průřezové téma 
Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova a Environmentální výchova. 
Výuka informatiky se uskutečňuje v rámci standardních vyučovacích hodin o délce 45 minut a probíhá 
v učebně výpočetní techniky, kde je možné využít interaktivní tabuli. Nejčastější organizační formou výuky 
v rámci hodin informatiky je hromadné (frontální) vyučování, skupinová výuka a kooperativní výuka.  
V rámci konzultačních hodin nabízí vyučující informatiky žákům v případě potřeby možnost individuální 
výuky. 

Integrace předmětů • Informační a komunikační technologie 

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

Kompetence k učení: 

• vedeme žáky k vyhledávání a následnému třídění informací z nejrůznějších zdrojů a jejich 
efektivnímu využívání 

• zařazujeme samostatnou práci i práci ve skupině 

• učíme žáky prezentovat svoji práci a také ji zhodnotit 

Kompetence k řešení problémů: 
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• podporujeme u žáků samostatné řešení problémů 

• učíme žáky vyhledávat informace vhodné k řešení problému a získané vědomosti využívat 

• vedeme žáky k práci v týmu, učíme je prezentovat skupinovou i individuální práci 

Kompetence komunikativní: 

• směřujeme žáky k využívání informačních a komunikačních technologií a ke kvalitní komunikaci 
s okolím 

• vedeme žáky ke kultivované diskusi a vyjadřování svých názorů 

• učíme žáky naslouchat druhým lidem a vhodně reagovat 

• vedeme žáky ke srozumitelnému a výstižnému vyjadřování 

Kompetence sociální a personální: 

• podporujeme žáky ve spolupráci ve skupině 

• dbáme na vzájemný respekt mezi členy týmu 

• vedeme žáky k poskytování pomoci druhým při řešení daného problému 

Kompetence občanské: 

• vedeme žáky k respektování a ochraně duševního vlastnictví 

Kompetence pracovní: 

• seznamuje žáky se základními pravidly bezpečnosti práce 

• vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel, plnění povinností a zadaných termínů 

• podporujeme žáky ve využívání znalostí a zkušeností z jiných vzdělávacích oblastí, ve výuce 
využíváme krátkodobé i dlouhodobé projekty 

• vybízíme žáky k plánování své práce 

Způsob hodnocení žáků Hodnocení žáků probíhá klasifikací, slovně nebo kombinací obou způsobů v souladu s pravidly pro 
hodnocení výsledků vzdělávání (zpracováno v odstavcích způsoby a kritéria hodnocení, podrobněji ve 
školním řádu). 

    

Informatika 5. 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 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce 
počítače a jeho nejběžnější periferie 

využívá základní ovládací prvky a nástroje operačního 
systému – spustí, přepne, ukončí aplikaci, označuje, 
kopíruje, přesouvá, maže 
propojí počítač s jiným digitálním zařízením 
zobrazí, uloží, přenese, vytiskne data 
pracuje se soubory a ukládá je na určená místa 

základy práce s počítačem 
základní pojmy informační činnosti 
struktura, funkce a popis počítače a přídavných 
zařízení 
operační systémy a jejich základní funkce 

ICT-5-1-02 respektuje pravidla bezpečné práce 
s hardware i software a postupuje poučeně v případě 
jejich závady 

vyjmenuje hlavní části počítače, běžné periferie a 
vysvětlí jejich funkci 
vyjmenuje běžné aplikace a vysvětlí jejich použití 
řádně zapne a vypne počítač 
rozezná provozní stav počítače a podle toho postupuje 
adekvátně reaguje v případě potíží 
dodržuje řád počítačové učebny 

základy práce s počítačem 
struktura, funkce a popis počítače a přídavných 
zařízení 
operační systémy a jejich základní funkce 
formáty souborů 
jednoduchá údržba počítače 
postupy při běžných problémech s hardwarem 
a softwarem 
zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik 
spojených s využíváním výpočetní techniky 

ICT-5-1-03 chrání data před poškozením, ztrátou a 
zneužitím 

zálohuje průběžně svoji práci na více místech 
má přehled o spuštěných aplikacích 
ukládá a sdílí data, informace a výstupy své práce 
v počítači, místní síti, internetu 
volí vhodné nástroje a postupy při práci 
orientuje se v základní bezpečnosti při sdílení dat 
zvolí si silné heslo a chrání je před zneužitím 

základy práce s počítačem 
postupy při běžných problémech s hardwarem 
a softwarem 

ICT-5-2-01 při vyhledávání informací na internetu 
používá jednoduché a vhodné cesty 

zvládá základní práci s internetovým prohlížečem – 
využije hypertextový odkaz, webovou adresu i navigační 
nástroje 
volí vhodná klíčová slova při vyhledávání na internetu 
vyhledá potřebné informace ve vhodných zdrojích 

metody a nástroje vyhledávání informací 
formulace požadavků při vyhledávání na internetu, 
vyhledávací atributy 
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(digitální encyklopedie apod.) 
pracuje s více otevřenými webovými stránkami 
vyřeší problém formulováním konkrétní otázky a 
vyhledáním odpovědi 

ICT-5-2-02 vyhledává informace na portálech, 
v knihovnách a databázích 

najde konkrétní informace v textu, v obrázku, ve 
videozáznamu nebo ve zvukovém záznamu 
vyhledává pomocí fulltextu požadovanou informaci 
v konkrétním textovém dokumentu 
vyhledává informace dle zadaných kritérií 

metody a nástroje vyhledávání informací 
formulace požadavků při vyhledávání na internetu, 
vyhledávací atributy 

ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných 
běžných komunikačních zařízení 

odlišuje virtuální realitu od skutečnosti 
dodržuje pravidla při zakládání a správě uživatelských 
účtů 
při spolupráci, komunikaci a sdílení informací chrání 
sebe a neohrožuje ostatní 
komunikuje jasně a srozumitelně 
dodržuje pravidla „netikety“ 
komunikuje pomocí přenosu hlasu v reálném čase 
přijímá, odesílá a předává elektronické zprávy 
v reálném čase i s časovým odstupem 

základní způsoby komunikace 

ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a 
grafickém editoru 

pracuje s textovým a grafickým dokumentem – soubor 
otevře, zavře, napíše text, člení ho do odstavců a dále 
upraví, uspořádá data, vloží obrázek, upraví jeho 
rozměry, nastaví obtékání textu apod. 
vytvoří jednoduchý bitmapový i vektorový obrázek 
ořízne, otočí digitální fotografii a upraví její rozměry 

základní funkce textového editoru 
základní funkce grafického editoru 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

 směřování žáků k využívání výpočetní techniky ke zjišťování aktuálních informací z okolního prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 pěstování kritického přístupu k různým mediálním sdělením 

 využívání digitálních materiálů jako zdroje informací 

 směřování žáků k používání ověřených zdrojů informací 
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

 seznamování žáků s možnostmi tvorby mediálního sdělení pomocí informačních technologií 

 orientace v textovém editoru 

 směřování žáků ke zpracování věcně správného a komunikačně vhodného mediálního sdělení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

 podpora tvořivosti žáků při práci na počítači 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

 nácvik pozornosti a soustředění při práci na počítači 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 vedení žáků ke zpracování a řešení zadaného problému pomocí informačních technologií 

 uplatňování získaných poznatků a dovedností 

 směřování žáků k obhájení vlastního názoru a postupu, k převzetí odpovědnosti za svá rozhodnutí a vyvození důsledků v případě nesprávných rozhodnutí 

    

Informatika 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 

ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a 
informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a 
vzájemnou návaznost 

formuluje konkrétní otázky a vyhledá odpovědi 
prostřednictvím vyhledavače 
používá výstižná klíčová slova, zpřesní dotaz v případě 
potřeby 
verifikuje získané informace 
pracuje bezpečně s informacemi o sobě i ostatních 
přijme, odešle, předá, nasdílí a publikuje textové, 
obrazové, zvukové nebo video informace, využije 

vývojové trendy informačních technologií 
počítačová síť, základní pojmy, typologie počítačových 
sítí 
metody a nástroje vyhledávání informací, jejich 
ověřování 
hodnota a relevance informací a informačních zdrojů 
webové stránky, internetová uložiště dat, sociální sítě 
pravidla netikety 
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hlasové nebo audiovizuální služby 
využije online spojení s jinými lidmi k týmové práci, 
učení 
dodržuje pravidla netikety 

ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými 
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných 
aplikací 

pracuje s textovým editorem a vhodně používá jeho 
nástroje 
prezentuje přehledně a výstižně získané informace 
upraví dle zadání text a doplní ho obrázky, grafy a 
tabulkami 
vytvoří a vhodně upraví bitmapový a vektorový obrázek 
uspořádá data do tabulky v tabulkovém nástroji 
provádí výpočty, data řadí a seskupuje 
zobrazí data odpovídajícím grafem, graf popíše a 
výsledky práce prezentuje 

textový editor, tvorba a formátování textu, vkládání 
objektů 
základní pojmy počítačové grafiky, rastrové a 
vektorové programy (rastrové a vektorové grafické 
editory) 
tabulkový editor, vytváření tabulek, formát tabulky, 
porovnávání dat, jednoduché vzorce, tvorba grafu 
prezentace informací, prezentační programy, webové 
stránky, multimédia 

ICT-9-2-02 uplatňuje základní estetická a typografická 
pravidla pro práci s textem a obrazem 

používá základní estetická pravidla při práci s textem a 
obrázky 
vytváří texty v souladu se základními typografickými 
pravidly 

textový editor 
tabulkový editor 
prezentační program 

ICT-9-2-03 pracuje s informacemi v souladu se zákony 
o duševním vlastnictví 

postupuje v souladu s právem duševního vlastnictví 
respektuje autorský zákon 
vnímá a popíše rozdíl mezi vlastním dílem a plagiátem 

ochrana práv k duševnímu vlastnictví, informační 
etika, copyright 

ICT-9-2-04 používá informace z různých informačních 
zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji 

z řady zdrojů vybere odpovídající informace a dále je 
vhodně zpracuje 

hodnota a relevance informací a informačních zdrojů 
internetové prohlížeče 

ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni 
informace v textové, grafické a multimediální formě 

zvládá práci s multimediálními soubory (obrázky, zvuk, 
videa) 
zpracuje a prezentuje informace v souladu se zadáním 

textový editor 
tabulkový editor 
grafický editor 
prezentační programy 
prezentace informací 
multimédia 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

 směřování žáků k využívání výpočetní techniky ke zjišťování aktuálních informací z okolního prostředí, stavu prostředí a ekologických problémů 

 zpracování získaných informací v textovém a tabulkovém editoru či prezentaci 
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 prohlubování kritického přístupu k různým mediálním sdělením 

 rozlišování informativních a reklamních sdělení 

 využívání digitálních materiálů jako zdroje informací 

 dbaní na používání nejvhodnějších zdrojů informací a důkladné ověřování použitého zdroje 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

 tvorba mediálních sdělení pomocí informačních technologií 

 pokročilé používání textového editoru při tvorbě sdělení 

 prohlubování dovednosti tvořit věcně správné a komunikačně vhodné mediální sdělení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

 podpora tvořivosti žáků při práci na počítači 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

 dbaní na pozornou a soustředěnou práci na počítači 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 vedení žáků ke zpracování a řešení zadaného problému pomocí informačních technologií 

 prohlubování získaných poznatků a dovedností 

 směřování žáků k obhájení vlastního názoru a postupu, k převzetí odpovědnosti za svá rozhodnutí a vyvození důsledků v případě nesprávných rozhodnutí 

     

5.9 Prvouka  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

2 2 2 0 0 0 0 0 0 6 

Povinný Povinný Povinný           
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Oblast Člověk a jeho svět 

Charakteristika předmětu Předmět Prvouka je koncipován pouze pro 1. stupeň základního vzdělávání. Rozvíjí poznatky, dovednosti 
a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Vymezuje vzdělávací 
obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví, bezpečí a dalších 
témat. Uplatňuje pohled do historie i současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický život. 

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

Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, její vzdělávací obsah se člení na 5 tematických 
okruhů: 

• Místo, kde žijeme – poznání nejbližšího okolí, organizace života v rodině, škole, obci i společnosti, 
dopravní výchova 

• Lidé kolem nás – základy vhodného chování mezi lidmi, význam a podstata tolerance, pomoci a 
solidarity, vzájemné úcty a snášenlivosti, seznámení se základními právy a povinnostmi 

• Lidé a čas – orientace v dějích a čase, vzbuzení zájmu o minulost a kulturní bohatství regionu i celé 
vlasti  

• Rozmanitost přírody – Země jako planeta sluneční soustavy, rozmanitost a proměny živé i neživé 
přírody, ochrana přírody 

• Člověk a jeho zdraví – vývoj člověka, denní režim, hygiena, výživa, mezilidské vztahy, základní 
poučení o zdraví a nemocech, prevence a první pomoc, bezpečné chování v různých životních 
situacích včetně mimořádných událostí 

Výuka Prvouky je dotována 2 vyučovacími hodinami týdně. Uskutečňuje se v rámci standardních 
vyučovacích hodin o délce 45 minut a probíhá převážně v kmenových třídách. Podmínkou úspěšného 
vzdělávání v této oblasti je vlastní prožitek, který vychází z konkrétních nebo modelových situací. 
Nejčastější organizační formou výuky v rámci hodin prvouky je hromadné a skupinové vyučování. Důležité 
je propojení teoretických poznatků s reálným životem. Využíváme zařazení projektů k vhodným tématům, 
a to jak třídní, krátkodobé, tak i projekty rozložené do delšího časového období. Do výuky prvouky jsou 
začleněna průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova a Environmentální 
výchova. 

Integrace předmětů • Člověk a jeho svět 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 

Kompetence k učení: 

• podporujeme přirozenou zvídavost žáků a vedeme je k hledání dalších informací 

• učíme žáky orientovat se v získaných informacích a pracovat s textem 
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jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků  

• učíme žáky řešit modelové situace 

• dbáme na propojenost s praxí a zkušenostmi žáků 

• učíme žáky správně pojmenovávat věci, činnosti a zákonitosti 

Kompetence k řešení problémů: 

• učíme žáky rozpoznat problém a pochopit jej 

• pomáháme žákům najít vhodné řešení problému, vedeme je při tom k využívaní získaných 
poznatků 

• směřujeme žáky k hledání různých variant řešení 

• jsme žákům příkladem 

Kompetence komunikativní: 

• učíme žáky formulovat a vyjadřovat své myšlenky 

• vedeme žáky ke kultivovanému vyjadřování, souvislému písemnému i ústnímu projevu 

• směřujeme je k naslouchání druhým lidem, podporujeme žáky ve snaze ostatním porozumět 

• učíme žáky účinně se zapojit do diskuse, slušně obhajovat svůj názor, uvádět vhodné argumenty 

Kompetence sociální a personální: 

• vedeme žáky ke spolupráci s ostatními ve dvojicích i ve vícečlenné skupině 

• směřujeme žáky k vytváření společných pravidel pro práci v týmu 

• učíme žáky ohleduplnosti, respektování ostatních, dbáme na dodržování správných mezilidských 
vztahů a zásad slušného chování 

• učíme je diskutovat s jednotlivci i debatovat s celou třídou 

• vedeme žáky k ovládání a řízení svého chování 

Kompetence občanské: 

• seznamujeme žáky se základy první pomoci 

• učíme žáky sledovat vliv lidské činnosti na přírodu a vedeme je k její ochraně 

Kompetence pracovní: 

• směřujeme žáky k dodržování vymezených pravidel 

• vedeme je k plnění povinností a závazků 

• seznamujeme žáky s pravidly bezpečného chování a dbáme na jejich dodržování 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP pro základní vzdělávání  

206 

Název předmětu Prvouka 

Způsob hodnocení žáků Hodnocení žáků probíhá klasifikací, slovně nebo kombinací obou způsobů v souladu s pravidly pro 
hodnocení výsledků vzdělávání (zpracováno v odstavcích způsoby a kritéria hodnocení, podrobněji ve 
školním řádu). 

    

Prvouka 1. 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 

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí 

orientuje se v místě bydliště, rozlišuje možná nebezpečí 
rozlišuje pojmy vyučování, přestávka, rozvrh hodin, 
školní řád 
orientuje se v budově školy 

jsem školák 
naše škola, třída, budova školy 

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě) 

pojmenuje dopravní prostředky v nejbližším okolí své 
obce 
zná svou adresu 
popíše jednoduše svoji cestu do školy 

cesta do školy 
dopravní situace 
chování ve škole a mimo školu 

ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní 
krajině a vyjádří různými způsoby její estetické 
hodnoty a rozmanitost 

seznamuje se s pojmy: ČR, hlavní město, státní vlajka, 
státní hymna, 

příroda a umělé prvky v krajině 

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 

orientuje se v příbuzenských vztazích ve své rodině 
vypráví o své rodině, domově, bydlišti 

rodina, domov 

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností 

seznamuje se s prací jiných lidí 
rozlišuje různá povolání a řemesla 

povolání 
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ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

vyjmenuje dny v týdnu, používá názvy měsíců a ročních 
období 
seznamuje se s pojmy půl a celá (hodina) 

orientace v čase 

ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či 
historické památky, významné události regionu, 
interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté 
s místem, v němž žije 

získává poznatky o významných osobnostech své obce 
seznamuje se s kulturními památkami města, 
historickými budovami, významnými místy 

kulturní památky v mém městě 

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 

rozlišuje jednotlivé etapy života 
pojmenuje základní povinnosti a úkoly jednotlivých 
členů rodiny a své postavení v rodině 

život 

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

pozoruje roční období 
charakterizuje jednotlivá roční období 
popíše charakteristické rysy ročních období 
porovná jednotlivá roční období 

roční 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 

poznává své tělo, dodržuje hygienické návyky 
pojmenuje viditelné části lidského těla a ví, k čemu 
slouží 

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 

osvojuje si základní pravidla v péči o zdraví 
pojmenuje běžné nemoci a umí předcházet úrazům 

nemoc, úraz 

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 

ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek 
chápe význam ochrany smyslů před zraněním 
rozlišuje možná nebezpečí při hře a komunikaci 
s neznámými lidmi 

naše bezpečnost 

ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech 

rozvíjí správné mezilidské vztahy 
komunikuje s dospělými, vytváří kladný vztah žák x 
učitel 
odmítne komunikaci, která mu je nepříjemná 

chování 
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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 

seznámí se s jednoduchými pokusy s přírodninami 
pozoruje pokusy s přírodninami – růst rostlin, důležitost 
vody, vzduchu, světla pro rostliny, klíčení rostlin 

rostliny 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

rozlišuje přírodniny živé a neživé 
porovnává přírodniny a všímá si jejich nápadných znaků 

přírodniny 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

 vedení k toleranci a spolupráci s ostatními 

 směřování k osobnímu přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

 vzájemné poznávání se ve třídě, vnímání a uvědomování si odlišností 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

 upevňování pravidel slušného chování a budování mezilidských vztahů 

 směřování ke vzájemnému respektu, pomoci, ohleduplnosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

 vytváření kladného vztahu ke svému životnímu prostředí, uvědomění si nutnosti jeho ochrany 

 vedení ke zdravému životnímu stylu a ekologickému chování (spotřeba věcí, odpady, ...) 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

 nácvik komunikačních dovedností v různých situacích - např. pozdrav, prosba, omluva apod. 

 rozlišování pravdy a lži 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

 seznamování se se základními podmínkami života, jejich významem pro člověka (voda, ovzduší, ...) a se způsoby jejich ochrany 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

 budování zdravého vztahu k sobě samému i k ostatním 

 seznamování se svým tělem 

 poznávání sebe sama i ostatních 

 uvědomování si svého chování 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

 získávání dovedností pro pozitivní naladění mysli, zvládání nových situací 

 vedení k organizaci svého času 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 uvědomění si vlivu činnosti člověka (např. dopravních prostředků) na životní prostředí 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

 vnímání odlišností mezi spolužáky 

 směřování žáků k uvědomění si vzájemné rovnosti lidí 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

 vedení žáků ke vnímavosti a empatii, k naslouchání a porozumění ostatním 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

 rozvíjení pozitivního a citlivého vztahu k přírodě 

    

Prvouka 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 

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí 

orientuje se v místě svého bydliště a v prostorách školy 
pamatuje si důležitá tel. čísla – hasiči, policie, záchranná 
služba 

jsem školák 
náš domov 

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě) 

rozlišuje pojmy obec, vlast a zná státní symboly 
pojmenuje nejdůležitější části a místa obce 
orientuje se v obci, zná umístění význačných budov a 
objektů 

dopravní značky, dopravní prostředky 
Česká republika – symboly našeho státu, hlavní město 
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seznamuje se s dopravními prostředky v obci a 
dopravními značkami, které se vyskytují v místě bydliště 

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 

pojmenuje členy rodiny, ví, co je rodina 
rozlišuje příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných 
příslušníků a vztahy mezi nimi 
toleruje přirozené odlišnosti spolužáků i jiných lidí 
pamatuje si adresu svého bydliště, datum svého 
narození 
uvědomuje si svá práva a povinnosti 

moje rodina 

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností 

charakterizuje vybraná povolání 
rozpoznává a orientuje se v různých činnostech lidí 
pojmenuje zaměstnání svých rodičů 

práce/zaměstnání dospělých 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

orientuje se v čase, popíše denní režim 
navrhne, jak trávit volný čas 
rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti 

lidé a čas 

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

sleduje změny v krajině, hovoří o rozdílech v ročních 
dobách 
ptá se na věci kolem sebe 

proměny přírody 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

rozlišuje některé druhy rostlin a stromů 
seznamuje se základní stavbou rostlin a stromů 
rozlišuje zvířata domácí, volně žijící a domácí mazlíčky 
pozoruje práce na zahradě 
rozliší ovoce a zeleninu, popíše jejich význam pro zdraví 
člověka 

živočichové, rostliny 

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 

chápe potřebu pravidelné péče o pokojové rostliny 
(zalévání, světlo, teplo, ...) 
seznamuje se s tříděním odpadů 

ochrana životního prostředí 

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 

určuje základní části lidského těla 
orientuje se v etapách lidského života 
dodržuje základní hygienické návyky 
seznamuje se s kulturou stolování 

člověk – lidské tělo 
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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 

rozlišuje nemoci a úrazy 
chápe význam dostatečného spánku, odpočinku a 
aktivního pohybu pro zdraví 
přivolá telefonem první pomoc 

péče o zdraví 

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 

využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času 
chová se obezřetně při setkání s neznámou osobou 
vnímá projevy násilí (týrání, šikana, ...) 
uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu 

dopravní výchova 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 uvědomění si vlivu různé lidské činnosti na životní prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

 vytváření kladného vztahu ke svému životnímu prostředí, hledání způsobů jeho ochrany 

 vedení ke zdravému životnímu stylu a ekologickému myšlení chování  

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

 chápání základních podmínek života, jejich významu pro člověka, zamýšlení se nad způsoby jejich ochrany 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

 vedení k toleranci a spolupráci s ostatními 

 přispívání k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

 nácvik komunikačních dovedností v různých situacích ve škole, mezi kamarády, doma 

 cvičení empatického a aktivního naslouchání 

 uvědomování si řeči zvuku, těla i lidských skutků 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

 upevňování pravidel slušného chování a budování mezilidských vztahů 

 směřování ke vzájemnému respektu, pomoci, ohleduplnosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP pro základní vzdělávání  

212 

Prvouka 2. ročník  

 vzájemné poznávání se ve třídě, vnímání a uvědomování si odlišností, hledání výhod v odlišnostech 

 uvědomování si chyb při poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

 získávání dovedností pro pozitivní naladění mysli, zvládání stresových situací 

 směřování k efektivnímu organizování svého času 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

 budování zdravého vztahu k sobě samému i k ostatním 

 seznamování se svým tělem a svou psychikou 

 poznávání sebe sama i ostatních, ostatní jako zdroj informací o mě 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

 vnímání odlišností mezi spolužáky 

 směřování žáků k uvědomění si vzájemné rovnosti lidí 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

 vedení žáků ke vnímavosti a empatii, k naslouchání a porozumění ostatním 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

 směřování žáků k regulování vlastního jednání a prožívání, k organizaci času, k plánování učení i odpočinku 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

 posilování pozitivního vztahu k přírodě 

 využívání přímého kontaktu žáků s přírodním prostředím 

 seznamování se se základními složkami ekosystémů 

    

Prvouka 3. 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 

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 

orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy, 
v místní krajině, v plánku obce 
zná základní údaje z minulosti a současnosti obce 
pojmenovává nejdůležitější části obce, orientuje se v ní 

domov, rodina, škola 

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě) 

vyjmenuje základní údaje o obci, kde žije 
orientuje se podle světových stran 
ve vlastivědné mapě ČR vyhledává hory, řeky, města 

naše obec 

ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní 
krajině a vyjádří různými způsoby její estetické 
hodnoty a rozmanitost 

pozoruje změny ve svém bydlišti 
pojmenuje a poznává kulturní rozmanitosti a hodnoty 
vyhledá na mapě sousedy ČR, seznamuje se s pojmem 
Evropa 

naše vlast 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

pracuje s časovými údaji – hodiny, kalendář, fyzikální 
časové jednotky 
rozlišuje a porovnává děj minulý, přítomný a budoucí 
využívá svůj denní režim 

orientace v čase 
časová osa 

ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či 
historické památky, významné události regionu, 
interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté 
s místem, v němž žije 

pojmenovává významné rodáky 
projevuje zájem o významná místa v obci 

z minulosti obce 

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 

charakterizuje rozdělení rolí v rodině, rozlišuje vztahy ke 
členům rodiny 
popíše zaměstnání svých rodičů 

rodina, rodiče, kamarádi 

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností 

vysvětlí pracovní náplň různých povolání 
orientuje se ve výdajích rodiny 

lidé a výrobky 

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

pozoruje, rozlišuje a popíše některé vlastnosti a změny 
látek – barva, chuť, rozpustnost 
vysvětlí koloběh vody v přírodě 

vlastnosti a změny látek 
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ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

popíše proměny přírody v různém ročním období 
chápe příčiny některých přírodních dějů a zákonitostí 
vysvětlí základní rozdělení živočichů 

životní podmínky 
ochrana přírody 

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 

seznamuje se s vlastnostmi látek jednoduchými pokusy 
rozpozná přírodniny živé a neživé 
seznamuje se s činnostmi, které chrání přírodu 

svět přírodnin 

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 

seznamuje se s jednotlivými částmi lidského těla 
(kostra, vnitřní orgány, smysly) 
neohrožuje zdraví své ani svých blízkých 
dodržuje zásady zdravé výživy 
uplatňuje základní hygienické návyky 
určí a pojmenuje stádia a vývoj člověka od narození po 
stáří 

průběh lidského života 
péče o zdraví 

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 

uplatňuje základní pravidla silničního provozu 
rozezná nebezpečí 
poskytuje první pomoc při drobném poranění 
neohrožuje zdraví své a zdraví jiných 
respektuje pravidla pro chodce a cyklisty a chová se 
podle nich 

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 

rozlišuje potřeby různých věkových skupin, chlapců a 
děvčat 
dokáže použít základní telefonní čísla 

zdraví a bezpečnost 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

 schopnost vzájemného poznávání, seznamovací a komunikační dovednosti, vnímání rozdílnosti mezi lidmi 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

 směřování k dobrému vztahu k sobě samému, zvládání stresových situací, zdokonalování sociálních dovedností 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 získávání dovedností pro řešení problémů a rozhodování 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

 cvičení sebekontroly, sebeovládání, plánování a organizování 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

 směřování ke zvládání komunikace v různých situacích a s různými skupinami lidí (spolužáci, učitelé, rodiče apod.) 

 dodržování pravidel komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

 péče o dobré vztahy ve svém okolí 

 směřování k empatii, respektu, pohledu na svět očima druhého 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

 uvědomění si své příslušnosti, vnímání a dodržování pravidel, práv a povinností 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

 směřování k analýze vlastních i cizích postojů, k odpovědnosti, ohleduplnosti, spolehlivosti apod. 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

 uvědomování si rovnosti mezi lidmi různého etnického původu 

 seznamování se s různými způsoby života 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 

 směřování k odstranění diskriminace a předsudků vůči ostatním národnostním skupinám a menšinám 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 uvědomování si změn v okolním prostředí vlivem lidských aktivit a možných způsobů ekologického chování a hospodaření 

 aplikace získaných poznatků na nejbližší okolí 

 spojitost s vlastními zkušenostmi a možnosti vlastního zapojení 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

 získávání dalších informací o základních podmínkách života, uvědomění si jejich významu, vyčerpatelnosti, využití a ochrany 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

 prohlubování schopnosti soustředění, pozornosti, zapamatování, učení 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

 kultivování postojů žáků ke kulturní rozmanitosti 
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 rozvíjení smyslu pro zodpovědnost 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

 seznámení žáků s pojmem Evropa 

 směřování žáků k uvědomění si evropské sounáležitosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

posilování pozitivního vztahu k přírodě 
využívání přímého kontaktu žáků s přírodním prostředím 
seznamování se s ekosystémy v okolí školy či bydliště 

     

5.10 Přírodověda  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 

    Povinný Povinný        

    

Název předmětu Přírodověda 

Oblast Člověk a jeho svět 

Charakteristika předmětu Předmět Přírodověda obsahuje učivo z oblasti přírody, zdraví, zdravého životního stylu. Rozvíjí poznatky, 
dovednosti a zkušenosti žáků získané v předmětu Prvouka. Žáci jsou vedeni k poznání, že Země a život na 
ní tvoří jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje ve vzájemném souladu a rovnováze, kterou 
může člověk snadno narušit a velmi obtížně obnovovat. Na základě praktického poznávání okolní krajiny 
a dalších informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí se využívat a hodnotit svá pozorování 
a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, hledat možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně 
přírody, zlepšení životního prostředí a k trvale udržitelnému rozvoji. Žáci se také učí poznávat sebe 
sama, své potřeby a porozumět světu kolem sebe, učí se vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět 
soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům.  
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Název předmětu Přírodověda 

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

Předmět Přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, vyučuje se na 1. stupni s časovou 
dotací 2 hodiny týdně ve 4. ročníku a 1 hodina týdně v 5. ročníku. Jeho vzdělávací obsah se člení na 
2 tematické okruhy: 

• Rozmanitost přírody – poznávání rozmanitostí a proměnlivostí živé i neživé přírody, seznámení se 
sluneční soustavou, poznatky o ochraně přírody 

• Člověk a jeho zdraví – poznávání člověka jako živé bytosti, rozvoj poznatků o stavbě a fungování 
lidského těla, o vývoji a etapách člověka, poznatky o zdraví, hygieně, výživě a denním režimu, 
prevence a první pomoc, bezpečné chování v různých mimořádných událostech 

Do výuky Přírodovědy jsou začleněna průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Environmentální 
výchova. 
Výuka Přírodovědy se uskutečňuje v rámci standardních vyučovacích hodin o délce 45 minut, probíhá 
převážně v kmenových třídách, jsou využívány dataprojektory. Příležitostně se výuka uskutečňuje 
v terénu – v parku, v lese, na škole v přírodě, popř. během výukových programů mimo školu. Ve výuce žáci 
kromě učebnic používají také pracovní sešity, pracovní listy, manipulační atlasy. 
Nejčastější organizační formou výuky v rámci hodin přírodovědy je hromadné (frontální) vyučování 
a skupinová výuka. Příležitostně zařazujeme do výuky i projektovou výuku. 

Integrace předmětů • Člověk a jeho svět 

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

Kompetence k učení: 

• motivujeme žáky k objevování a poznávání všeho, co je zajímá 

• směřujeme žáky k aktivnímu vyhledávání a sbírání informací, k používání různých zdrojů informací 

• podporujeme žáky k využívání vlastních zkušeností a pozorování při učení 

• učíme žáky pojmenovávat věci, jevy a děje a zamýšlet se nad jejich vzájemnými vztahy 

Kompetence k řešení problémů: 

• vedeme žáky k vnímání nejrůznějších problémových situací ve škole i mimo ni 

• učíme žáky vyhledávat informace vhodné k řešení problému 

• vedeme žáky k promýšlení a naplánování způsobu řešení problému a využívání vlastního úsudku 
a zkušeností  

• učíme využívat získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení 

• vedeme ke kritickému myšlení, k uvážlivým rozhodnutím, k obhajobě, uvědomování si 
zodpovědnosti za svá rozhodnutí a výsledky svých činů  
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Název předmětu Přírodověda 

Kompetence komunikativní: 

• učíme žáky formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně a souvisle 

• směřujeme žáky k naslouchání druhých lidí, porozumění jim, vhodným reakcím na ně 

• učíme je účinně se zapojovat do diskuse, obhajovat svůj názor a vhodně argumentovat 

Kompetence sociální a personální: 

• vedeme žáky k účinné spolupráci ve skupině  

• směřujeme je k vytváření společných pravidel a příjemné atmosféry při práci v týmu  

• na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi vedeme žáky k přispívání a upevňování 
dobrých mezilidských vztahů 

• učíme je diskutovat v malé skupině i debatovat s celou třídy  

• vedeme žáky k respektování toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 

• směřujeme k empatii vůči ostatním 

Kompetence občanské: 

• seznamujeme žáky s praktickým poskytováním první pomoci, poznáváním podstaty zdraví i příčin 
jeho ohrožení, vzniku nemocí a úrazů a jejich předcházení  

• směřujeme žáky k poskytování pomoci potřebným 

• učíme žáky chápat základní ekologické souvislosti a environmentální problémy 

• vedeme je k respektování požadavků na kvalitní životní prostředí 

Kompetence pracovní: 

• učíme žáky používat bezpečné a účinné materiály při jednoduchých řízených experimentech  

• směřujeme žáky k dodržování vymezených pravidel 

• vedeme je k plnění povinností a závazků 

Způsob hodnocení žáků Hodnocení žáků probíhá klasifikací, slovně nebo kombinací obou způsobů v souladu s pravidly pro 
hodnocení výsledků vzdělávání (zpracováno v odstavcích způsoby a kritéria hodnocení, podrobněji ve 
školním řádu). 

    

Přírodověda 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 

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 

rozpozná živé a neživé přírodniny 
objasní základní podmínky pro život organismů 

živá a neživá příroda 
neživá příroda (voda, vzduch, horniny, nerosty) 
živá příroda (rostliny, houby, živočichové) 
základní podmínky života na Zemi 
rozmanitost podzimní, zimní, jarní a letní přírody 

ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve 
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné 
vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a 
rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí 

na základě společných znaků roztřídí dané rostliny, 
živočichy a houby 
u vybraných organismů určí, jak jsou přizpůsobeny 
k životu na souši, ve vodě, ve vzduchu 
zkoumá základní přírodní společenství 

živá příroda – třídění organismů 
stavba těla živočichů 
obratlovci 
ryby 
obojživelníci 
plazi 
ptáci 
savci 
bezobratlí 
ekosystémy 
přírodní společenstva – les, louka, park, pole, stojaté a 
tekoucí vody 

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 

pojmenuje základní projevy života 
určí organismus pomocí jednoduchého klíče nebo atlasu 

základní projevy života rostlin, živočichů a hub 
vlastnosti rostlin, živočichů a hub 
třídění rostlin – dřeviny, byliny 
třídění živočichů – bezobratlí, obratlovci 

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat 

na základě obrázku nebo textu popíše činnosti člověka 
ovlivňující životní prostředí a zdůvodní, proč lidé tyto 
činnosti dělají 

ekologie 
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ČJS-5-4-06 stručně charakterizuje specifické přírodní 
jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných 
událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se 
účinně chránit 

uvede možná rizika vyplývající ze specifických 
přírodních jevů 

ekologie 
význam lesa 
ochrana vodstva 

ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a 
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky 
pokusu 

pozná a popíše některé laboratorní pomůcky 
pozoruje přírodniny a provádí pokusy 
dodrží pracovní postup 
dodrží bezpečnost práce během experimentování 

látky a jejich vlastnosti – voda, vzduch, půda, horniny, 
nerosty 
jednotky objemu, času, hmotnosti, teploty, délky 

ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, 
zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem 
na oprávněné nároky jiných osob 

navrhne rozdělení svého času v rámci jednoho dne 
a týdne 

můj denní režim 
můj týdenní režim 

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 

rozliší vhodné a nevhodné místo pro hru, odhalí rizika 
popíše danou dopravní situaci, rozpozná vhodné a 
nevhodné chování účastníků silničního provozu 

osobní bezpečí 
dopravní výchova chodec 
dopravní výchova cyklista 
bezpečná cesta do školy 

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho preventivní 
ochranou 

rozliší potraviny vhodné a nevhodné ke každodenní 
konzumaci 
uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné 
zdravotně preventivní návyky 

zdravá výživa 
můj jídelníček 

ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří 
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 

rozliší lehké zranění od zranění ohrožujícího lidský život 
uvede telefonní čísla pro přivolání první pomoci a 
rozhodne, kdy je má užít 
z lékárničky vybere potřebný materiál k ošetření 
drobného poranění 

důležitá tel. čísla (150, 155, 158, 112) 
lékárnička 

ČJS-5-5-08 uplatňuje ohleduplné chování k druhému 
pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech 
sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném 
věku 

pojmenuje základní zásady ohleduplného chování mezi 
ženami a muži, děvčaty a chlapci 
v modelové situaci prokáže schopnost odmítnout 
chování, které mu je nepříjemné 

osobní bezpečí 
ohleduplné chování ke spolužákům 

ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních 
poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost 
s rozdělením času a střídáním ročních období 

za použití modelu Slunce, Země a Měsíce nebo 
obrazového materiálu vysvětlí střídání dne a noci 
a střídání ročních období 

střídání dne a noci 
střídání ročních období 
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Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

 uvědomění si základních podmínek života, jejich rozdílnosti a nutnosti jejich ochrany 

 vedení žáků k odpovědnému chování k životnímu prostředí z hlediska současného i života v budoucnosti 

 uvědomování si vyčerpatelnosti přírodních zdrojů, pochopení principů hospodaření s přírodními zdroji a jejich využíváním 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 vedení žáků k pochopení vlivu základních lidských aktivit (zemědělské činnosti, průmyslu, dopravy) na životní prostředí 

 seznámení se změnami v přírodě v souvislosti s lidskou činností 

 směřování k pochopení nutnosti ochrany přírody 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 získávání dovedností pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí 

 řešení problémů v mezilidských vztazích 

 vedení k zvládnutí učebních problémů vázaných na učivo přírodovědy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

 seznámení se s hlavními ekosystémy, jejich významem a ovlivňováním lidské civilizace 

 uvědomění si důležitosti jednotlivých ekosystémů pro krajinnou ekologii 

 aplikace poznatků na nejbližší okolí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

 péče o dobré vztahy, podporování chování upevňující dobré vztahy 

 vedení k respektu, vzájemné podpoře 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

 cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání 

 nácvik dovednosti pro verbální i neverbální komunikaci 

 směřování k prezentaci a podpora obhajování vlastních názorů 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

 rozvíjení základních rysů kreativity  

 směřování k pružnosti, dotahování nápadů 

 podporování schopnosti vidět věci jinak, citlivosti 
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

 vedení žáků k pochopení problematiky vztahů člověka k životnímu prostředí 

 směřování k ochraně životního prostředí v obci, zamýšlení se nad životním stylem 

 řešení aktuálního ekologického problému, přemýšlení nad příčinami, způsoby řešení 

 uvědomování si vlivu prostředí na zdraví člověka  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

 procvičování smyslového vnímání, pozornosti a soustředění 

 nácvik dovedností zapamatování, řešení problémů, dovedností potřebných pro učení a další studium v přírodovědě 

 vedení k lásce k přírodě 

    

Přírodověda 5. 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 

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 

na základě pozorování vyvodí vztahy mezi živou a 
neživou přírodou 
vysvětlí vzájemné ovlivňování člověka a přírody 
popíše způsob života rostlin a živočichů v jednotlivých 
podnebných pásech 

živá příroda – rozmanitost života na Zemi 
život v podnebných pásech (tropický, subtropický, 
mírný, polární) 
život v oceánech a mořích 
neživá příroda – horniny, nerosty, nerudné a rudné 
suroviny, půda, energetické suroviny, ne/obnovitelné 
přírodní zdroje 

ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních 
poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost 
s rozdělením času a střídáním ročních období 

na základě obrazového materiálu popíše postavení 
Země ve vesmíru 
seznámí se s planetami Sluneční soustavy 

souhvězdí, galaxie 
sluneční soustava 
planety 
hvězda Slunce 
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planeta Země 
měsíce planet 

ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve 
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné 
vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a 
rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí 

roztřídí dané organismy na základě společných znaků 
(rostliny, živočichy, houby) 
na základě pozorování popíše dané rostliny, houby 
a živočichy ve svém regionu 
vysvětlí potravní vztahy nebo vzájemně prospěšné 
vztahy mezi jednotlivými organismy základních 
společenstev 

třídění živých organismů 
oblast mírného pásu – rostliny a živočichové ČR 
potravní řetězce v přírodních společenstvech 

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 

na základě pozorování dvou různých organismů určí, 
jaké projevy života mají společné 
roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících 
znaků 
pozoruje a zkoumá pomocí jednoduchých postupů, 
pomůcek a nástrojů vybraný projev života 

třídění přírodnin 
základní vlastnosti a projevy života 

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat 

objasní smysl ohleduplného chování k přírodě a její 
ochrany 
vyhledá a popíše problémy životního prostředí svého 
okolí a porovná je s problémy z jiných oblastí 

člověk a lidské výtvory 
průmysl a výrobky 
člověk a informace 
vztah člověka k životnímu prostředí 
ochrana a tvorba životního prostředí 
národní parky 
botanické a zoologické zahrady 

ČJS-5-4-06 stručně charakterizuje specifické přírodní 
jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných 
událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se 
účinně chránit 

vysvětlí, které mimořádné události hrozí v okolí bydliště 
a školy, a v modelové situaci předvede, jak se chránit 
uvede, jakou mimořádnou událost může způsobit určitý 
přírodní jev 

využití krajiny 
ekologie 

ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a 
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky 
pokusu 

použije vybrané pracovní metody a postupy při 
jednoduchých pozorováních a pokusech 
dodrží pracovní postup 
provede stručný a přehledný záznam o pokusu a popíše 
výsledek pokusu 
dodrží bezpečnost práce během experimentování 

jednoduché stroje a zařízení 
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ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle 
k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových 
soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života 

určí a pojmenuje části lidského těla 
uvede příklady orgánových soustav a vysvětlí jejich 
funkci 
rozliší pozitivní a negativní vlivy na své vlastní zdraví 
a uvede příklady ze života 
pojmenuje a vysvětlí některé vlivy ohrožující fungování 
lidského těla (nesprávná životospráva, stres, neléčené 
nemoci, vznik závislosti apod.) 

lidské tělo 
funkce a popis jednotlivých orgánových soustav 
(svalová, kožní, oběhová, dýchací, nervová, trávicí, 
vylučovací, rozmnožovací, smysly) 
základní onemocnění jednotlivých soustav 
prevence nemocí 

ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a 
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození 

chronologicky seřadí jednotlivé etapy lidského života 
určí, kterými etapami prošel, kterou právě prožívá, a 
stručně je charakterizuje 
podle slovní charakteristiky rozpozná jednotlivé etapy 
lidského života 

etapy života člověka 
vývoj jedince 

ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, 
zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem 
na oprávněné nároky jiných osob 

rozliší své povinnosti a potřeby ve vztahu ke vzdělávání 
a zájmům 
zohlední při plánování oprávněné nároky osob 
z blízkého okolí, svůj plán zrealizuje a vyhodnotí 
objasní důležitost zdravého životního stylu 

denní režim a zájmy 
týdenní režim – časový harmonogram 

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 

navrhne vhodný způsob chování v modelových situacích 
ohrožujících zdraví a upozorní na rizika vyplývající 
z nedodržení vhodných postupů 
popíše postupy svého jednání a pomoci v situaci 
ohrožující život 
popíše danou dopravní situaci, rozpozná vhodné 
a nevhodné chování účastníků silničního provozu 

ochrana svého zdraví 
rizikové situace ohrožující život 
dopravní výchova – cyklista v provozu 

ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené 
jednoduché způsoby odmítání návykových látek 

vyjmenuje návykové látky, které jsou legálně v prodeji 
(alkohol, nikotin v cigaretách, event. potraviny 
obsahující kofein apod.) 
vysvětlí, proč kouření a pití alkoholu poškozuje zdraví 
a proč je třeba odmítnout i další nabízené cizí látky 
uvede příklady nemocí způsobených užíváním alkoholu 
a drog 
předvede v modelových situacích různé způsoby 
odmítání návykových látek 

návykové látky a zdraví 
osobní bezpečí 
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ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho preventivní 
ochranou 

vysvětlí význam pravidelných preventivních zubních 
prohlídek a preventivních prohlídek u lékaře 
uvede příklady infekčních nemocí a způsob přenosu 
zdůvodní, proč by v potravě člověka mělo být hodně 
ovoce a zeleniny 
uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné 
zdravotně preventivní návyky 

zdraví a nemoc 
základní onemocnění a prevence 
potravinová pyramida 
týdenní režim 

ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří 
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 

předvede simulovaný telefonický rozhovor – přivolání 
záchranné služby 
v modelové situaci popíše nebo předvede ošetření 
drobných poranění 

první pomoc 
ošetření drobných poranění 

ČJS-5-5-08 uplatňuje ohleduplné chování k druhému 
pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech 
sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném 
věku 

popíše tělesné změny a změny v chování během 
puberty a jak k nim přistupovat 
úměrně svému věku vysvětlí bezpečné způsoby chování 
k druhému pohlaví (vzájemný respekt a chování dle 
společenských zásad, ochrana soukromí a zdraví, 
bezpečné způsoby sexuálního chování) 

základy lidské reprodukce 
vývoj jedince 
rodina a partnerství 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

 seznámení se s hlavními ekosystémy, jejich významem a ovlivňováním lidské civilizace 

 uvědomění si důležitosti jednotlivých ekosystémů pro krajinnou ekologii 

 aplikace poznatků na nejbližší okolí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 vedení žáků k pochopení vlivu základních lidských aktivit (zemědělské činnosti, průmyslu, dopravy) na životní prostředí 

 seznámení se změnami v přírodě v souvislosti s lidskou činností 

 směřování k pochopení nutnosti ochrany přírody 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

 vedení žáků k pochopení problematiky vztahů člověka k životnímu prostředí 

 směřování k ochraně životního prostředí v obci, zamýšlení se nad životním stylem 

 řešení aktuálního ekologického problému, přemýšlení nad příčinami a způsoby řešení 

 uvědomování si vlivu prostředí na zdraví člověka  
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

 uvědomění si základních podmínek života, jejich rozdílnosti a nutnosti jejich ochrany 

 vedení žáků k odpovědnému chování k životnímu prostředí z hlediska současného i života v budoucnosti 

 uvědomování si vyčerpatelnosti přírodních zdrojů, pochopení principů hospodaření s přírodními zdroji a jejich využíváním 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

 cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání 

 nácvik dovednosti pro verbální i neverbální komunikaci 

 směřování k prezentaci a podpora obhajování vlastních názorů 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

 rozvíjení základních rysů kreativity  

 směřování k pružnosti, dotahování nápadů 

 podporování schopnosti vidět věci jinak, citlivosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

 péče o dobré vztahy, podporování chování upevňující dobré vztahy 

 vedení k respektu, vzájemné podpoře 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

 procvičování smyslového vnímání, pozornosti a soustředění 

 nácvik dovedností zapamatování, řešení problémů, dovedností potřebných pro učení a další studium v přírodovědě 

 vedení k lásce k přírodě 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 získávání dovedností pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí 

 řešení problémů v mezilidských vztazích 

 vedení k zvládnutí učebních problémů vázaných na učivo přírodovědy 
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5.11 Vlastivěda  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 

    Povinný Povinný        

    

Název předmětu Vlastivěda 

Oblast Člověk a jeho svět 

Charakteristika předmětu Vlastivěda je předmět vyučovaný jen na prvním stupni. Vymezuje vzdělávací obsah, který se týká člověka, 
rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví a dalších témat. Zahrnuje náhled do historie 
naší vlasti i poznatky ze současnosti a připravuje žáky na řešení problémů z reálného života. Snaží se vzbudit 
zájem žáků o minulost naší země i o její kulturní a přírodní bohatství, směřuje je k návštěvě památek 
a muzeí. Učí žáky vnímat současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti. Rozvíjí poznatky, 
dovednosti a zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a vědomosti získané v 1. až 3. ročníku. 

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

Obsah předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Dotován je 2 hodinami týdně ve 4. ročníku 
a 1 hodinou týdně v 5. ročníku. 
Předmět Vlastivěda zahrnuje tematické okruhy: 

• Místo, kde žijeme – poznání nejbližšího okolí, organizace života v rodině, škole, obci i společnosti, 
dopravní výchova 

• Lidé kolem nás – základy vhodného chování mezi lidmi, význam a podstata tolerance, pomoci 
a solidarity, vzájemné úcty a snášenlivosti, seznámení se základními právy a povinnostmi 

• Lidé a čas – orientace v dějích a čase, vzbuzení zájmu o minulost a kulturní bohatství regionu i celé 
vlasti 

Do výuky Vlastivědy jsou zařazena průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova 
demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova. 
Výuka vlastivědy se uskutečňuje v rámci standardních vyučovacích hodin o délce 45 minut, probíhá 
převážně v kmenových třídách, jsou využívány také třídy s interaktivními tabulemi a počítačovým 
softwarem. Ve výuce žáci kromě učebnic používají také pracovní sešity, pracovní listy, vlastivědné mapy 
a další pomocné výukové materiály.  
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Název předmětu Vlastivěda 

Nejčastější organizační formou výuky v rámci hodin vlastivědy je hromadné (frontální) vyučování 
a skupinová výuka.  

Integrace předmětů • Člověk a jeho svět 

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

Kompetence k učení: 

• rozvíjíme orientaci žáků ve světě historických, zeměpisných a kulturních informací a napomáháme 
jim v jejich časovému i místnímu propojení   

• vedeme žáky k aktivnímu vyhledávání a učíme je třídit a pracovat s těmito informacemi 

• podporujeme zvídavost žáků využíváním vhodných metod a zajímavých materiálů 

• učíme žáky orientovat se v problematice peněz a vedeme je k odpovědnému spravování osobního 
rozpočtu  

• vedeme žáky k používání správné terminologie 

Kompetence k řešení problémů: 

• vedeme žáky k vnímání problému a k hledání jeho řešení 

• učíme žáky využívat při řešení problémů různé zdroje, materiály i získané poznatky 

Kompetence komunikativní: 

• pracujeme na rozvoji slovní zásoby v osvojovaných tématech a vedeme žáky ke kultivované 
prezentaci vlastních názorů a výtvorů 

• vytváříme podmínky pro rozvoj samostatného vystupování žáků, směřujeme je ke srozumitelné 
komunikaci také během práce ve dvojicích a skupinách 

• vedeme žáky k vyslyšení a respektování názorů svých spolužáků 

Kompetence sociální a personální: 

• učíme žáky pracovat ve dvojicích a ve skupinách a přijímat různé role při skupinové práci 

• vedeme žáky ke spolupráci, ohleduplnosti a dodržování pravidel chování 

Kompetence občanské: 

• vedeme žáky k chápání rozdílů mezi lidmi a k tolerantnímu chování 

• podporujeme pozitivní vztah žáků k přírodě i lidským výtvorům a směřujeme je k jejich aktivní 
ochraně 

• učíme žáky ctít naše kulturní i historické tradice 

Kompetence pracovní: 
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Název předmětu Vlastivěda 

• utváříme u žáků pracovní návyky při činnosti samostatné i týmové 

• směřujeme žáky k zodpovědnému přístupu k plnění úkolů a k jejich dokončení 

• vedeme žáky k respektování výtvorů ostatních 

Způsob hodnocení žáků Hodnocení žáků probíhá klasifikací, slovně nebo kombinací obou způsobů v souladu s pravidly pro 
hodnocení výsledků vzdělávání (zpracováno v odstavcích způsoby a kritéria hodnocení, podrobněji ve 
školním řádu). 

    

Vlastivěda 4. 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 

ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo 
pobytu vzhledem ke krajině a státu 

vyhledá v různých typech map a plánů místo svého 
bydliště nebo svého aktuálního pobytu 
určí pomocí světových stran polohu svého bydliště 
nebo pobytu vzhledem k určenému bodu 

škola, domov, krajina v okolí domova, mapa, orientace 
v krajině 

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 

určí světové strany podle přírodních jevů 
za pomoci kompasu zorientuje mapu a určí světové 
strany 
vyhledá na mapě cíl cesty popisované v textu pomocí 
světových stran a značek na mapě 

plány a mapy, světové strany, glóbus, poledníky, 
rovnoběžky, měřítko mapy 

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 a polokoulí 

vybere nejvhodnější zobrazení a typ mapy pro získání 
informací (plán, vlastivědná mapa, mapa kulturních 
památek, turistická mapa apod.) 
z mapy zjistí údaje o osídlení a přírodních podmínkách 
vyhledá potřebnou informaci v legendě mapy 

orientace v mapách ČR 

měřítko mapy 

typy map 

povrch a vodstvo ČR 

nadmořská výška, značky 
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Vlastivěda 4. ročník  

vyhledá na mapě přírodní nebo člověkem vytvořený 
geografický objekt 
seznamuje se s různými měřítky map 
využívá měřítko mapy 

pohraniční a vnitrozemská pohoří 
vrchoviny, nížiny 
města ČR 
zemědělství 
nerostné bohatství a průmysl 

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, 
jednoduchým způsobem posoudí jejich význam 
z hlediska přírodního, historického, politického, 
správního a vlastnického 

zorientuje se v mapě mikroregionu, vyhledává v ní 
významné prvky 
s využitím různých zdrojů uvede příklady přírodních 
a kulturně cenných míst ve svém okolí 
navrhne výlet do významných míst mikroregionu a 
volbu zdůvodní 

regiony ČR 
ochrana životního prostředí 

ČJS-5-1-05 zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky 
a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života 
a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích 

popíše uskutečněnou cestu (polohu místa, přírodu, 
zajímavosti apod.) 

příroda a lidé 
jízdní řád 
města ČR 
počasí a podnebí 

ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a 
některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich 
význam 

uvede příklad/y orgánů státní moci a jejich zástupců 
z nabídky vybere a přiřadí odpovídající činnost k orgánu 
státní moci 
uvede symboly naší státnosti a pojmenuje je 

naše vlast 

státní zřízení, orgány státní moci, státní symboly 

prezident, vláda, parlament 

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) 

na modelových situacích charakterizuje vztahy mezi 
lidmi 
porovnává rozdíly mezi vztahy osobními, pracovními 
a právními (např. ve škole, na poště, v obchodě) 
uvede příklady pravidel, kterými se lidé v osobních, 
pracovních a právních vztazích řídí 
spoluvytváří pravidla třídy 

demokratická práva občanů 
zákony 
rodina 
základní pravidla spolupráce 

soužití lidí 
chování lidí 

ČJS-5-2-02 rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí 
a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne 
se na společném postupu řešení 

rozliší rozdíly v povaze, povolání, vzdělání, zájmech a 
hodnotových žebříčcích lidí 
popíše, jaké mohou mít vliv vlastnosti člověka na práci 
ve skupině (třídě, rodině) 

demokratická práva občanů 

ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která se už tolerovat nemohou a která porušují 
základní lidská práva nebo demokratické principy 

uvede příklady správného a nesprávného řešení situace 
či jednání lidí 
v modelové situaci předvede a zdůvodní odlišné 
způsoby chování a jednání v různých situacích 

právo a spravedlnost 
demokratická práva občanů 
rodina 
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vysvětlí základní práva dětí a uvede příklady jejich 
porušování 
rozliší práva a povinnosti svá a osob ve svém okolí 

vyjádření povzbuzení, soucitu 
základní pravidla spolupráce 

ČJS-5-2-05 poukáže v nejbližším společenském a 
přírodním prostředí na změny a některé problémy a 
navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce 
(města) 

pojmenuje pozitiva a problémy životního prostředí ve 
své obci, městě, kraji 
rozpozná environmentální problém ve svém okolí a 
navrhne řešení ke zlepšení přírodního prostředí v obci, 
městě 

základní globální problémy 

ochrana životního prostředí 

ČJS-5-2-04 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 

uvede příklady vlastnictví soukromého, veřejného, 
osobního, společného 
uvede předměty či majetek, které jsou důležité pro 
danou životní situaci, a odhadne jejich cenu 
uvede možnosti placení v obchodě, objasní výhody a 
nevýhody bezhotovostních a hotovostních plateb 
spočítá, kolik peněz má být vráceno při hotovostním 
placení 

ČR – zákony, demokratická práva občanů 
vlastnictví 

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá 
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi 
jevy 

zanese časové údaje do časové osy 
určí k základní dějinné události či jevu s pomocí různých 
zdrojů informací časový údaj, ke kterému se daná 
událost či jev vztahuje 

orientace v čase a časový řád 

ČJS-5-3-02 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a 
galerií jako informačních zdrojů pro pochopení 
minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí 
přírody, nemovitých i movitých kulturních památek 

uvede příklady nejvýznamnějších kulturních institucí ČR 
(archiv, knihovna, muzeum a galerie) a vzájemně je 
rozliší 
prezentuje spolužákům poznatek z dějin vyhledaný 
v knihovně, muzeu či galerii, a objasní jeho význam 

báje, mýty, pověsti 

život v dávných dobách a dnes (pravěk–Rudolf II.) 

ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje se 
v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti 
s využitím regionálních specifik 

řadí správně události do skupin podle toho, kdy se 
odehrály 
seřadí hlavní dějinné události a období chronologicky 
vysvětlí, jak se daný objekt v blízkosti bydliště nebo 
v kraji váže k určité historické události nebo období 

život v dávných dobách a dnes (pravěk–Rudolf II.) 

regionální památky 

ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 
způsob života a práce předků na našem území 
v minulosti a současnosti s využitím regionálních 
specifik 

pojmenuje rozdíly mezi historickými a současnými 
budovami 
uvede příklady historických budov ze svého okolí 

život v dávných dobách a dnes (pravěk–Rudolf II.) 

současnost a minulost v našem životě 
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ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení 
státních svátků a významných dnů 

objasní pojem všední den, státní svátek a významný den státní svátky, památná místa 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

 vytváření demokratické atmosféry a vztahů ve škole 

 vedení žáků k úctě k hodnotám jako je svoboda, spravedlnost, solidarita, odpovědnost, tolerance apod. 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

 uvědomování si kořenů lidské (evropské) civilizace 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

 seznamování se s právy a povinnostmi občana 

 směřování žáků k přijímání osobní odpovědnosti za své činy 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

 vedení žáků ke spolupráci, k udržování tolerantních vztahů a k uvědomění si, že právo všech lidí je žít společně  

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě 

 seznamování žáků se základy fungování politického života, samosprávy státu a volebního systému 

 vedení žáků k úctě k zákonu 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

 seznamování žáků se základními principy demokracie 

 směřování žáků k vnímání a uplatňování pravidel, uvědomění si významu spravedlnosti, respektování řádu, norem a uplatňování svých práv 

 vedení žáků k demokratickému řešení konfliktů i v osobním životě 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

 směřování žáků k vnímání environmentálních problémů ve svém okolí a k návrhům jejich řešení 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

uvědomování si rovnosti mezi lidmi různého etnického původu, směřování žáků k toleranci 
seznamování se s různými způsoby života 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

 vedení žáků k naslouchání ostatním, ke vzájemné komunikaci a vstřícnosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 
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 motivace žáků k poznávání a získávání nových informací o vlasti, Evropě a světě 

 podpora mezinárodních setkávání 

    

Vlastivěda 5. 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 

ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo 
pobytu vzhledem ke krajině a státu 

zakreslí do mapy nebo plánu místo svého bydliště nebo 
pobytu 
porovná krajinu svého bydliště s jiným typem krajiny 

Česká republika – naše vlast: 
- hospodářství 
- zemědělství 
- průmysl 
- doprava 
- obchod, služby, cestovní ruch 

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 

orientuje se v zásadách bezpečného pohybu a pobytu 
v přírodě 
v modelové situaci prokáže schopnost bezpečného 
pohybu a pobytu v přírodě 

plány a mapy, světové strany 

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 a polokoulí 

podle popisu vyhledá na mapě přírodní nebo člověkem 
vytvořený geografický objekt 
podle mapy interpretuje údaje o přírodních 
podmínkách a osídlení 
uvede rozdíly mezi informacemi, které poskytuje plán 
a mapa 

orientace v mapách 
povrch, vodstvo, města ČR 
povrch, vodstvo, města Evropy 
rostlinstvo a živočišstvo v Evropě 

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, 
jednoduchým způsobem posoudí jejich význam 

z nabídky vybere informace charakterizující danou 
oblast 
porovná informace o osídlení (hospodářství, přírodních 
zvláštnostech apod.) daného regionu s jiným regionem 

regiony ČR 
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z hlediska přírodního, historického, politického, 
správního a vlastnického 

ČJS-5-1-05 zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky 
a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života 
a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích 

vystihne charakteristické znaky způsobu života v naší 
vlasti a v jiných zemích 
porovná způsob života i přírodu naší a vybrané 
zahraniční země 

národopisné oblasti Německo, Rakousko, Slovensko, 
Polsko 
evropské státy a jejich hlavní města 
spolupráce, vzájemná pomoc 

ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a 
některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich 
význam 

uvede místa a situace, kde státní symboly používáme Praha, státní symboly, armáda ČR 

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) 

rozliší a pojmenuje blízké i vzdálenější příbuzenské 
vztahy a objasní vzájemné rodinné vazby 
vyvodí pravidla soužití ve skupině, zhodnotí jejich 
dodržování, s pomocí provede sebereflexi a navrhne 
možnosti zlepšení vztahů 

pravidla třídy 
rodina 
soužití lidí 

ČJS-5-2-02 rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí 
a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne 
se na společném postupu řešení 

připraví argumenty k prezentaci svého názoru 
vyslechne odlišný názor 

chování lidí 
kultura 

ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která se už tolerovat nemohou a která porušují 
základní lidská práva nebo demokratické principy 

vysvětlí, jak a kde je možné požádat o pomoc při pocitu 
ohrožení 
objasní principy protiprávního jednání (přestupek, 
trestný čin) 

právo a spravedlnost 

ČJS-5-2-04 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 

uvede příklady příjmů a výdajů domácnosti 
navrhne řešení situací, kdy jsou příjmy větší nebo menší 
než výdaje 
sestaví jednoduchý osobní rozpočet a navrhne možnou 
úsporu 
na příkladech objasní rizika půjčování peněz 

vlastnictví 

ČJS-5-2-05 poukáže v nejbližším společenském a 
přírodním prostředí na změny a některé problémy a 
navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce 
(města) 

zapojí se do diskuse o společenském životě v obci, 
uvede příklady společenských událostí a navrhne, jak 
život v obci zlepšit 

základní globální problémy 

čas, orientace v čase a časový řád 
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ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá 
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi 
jevy 

porovná různé jevy z minulosti vzájemně a se 
současnými jevy 

život v dávných dobách a dnes (od 17. století po vznik 
ČR – současnost) 

ČJS-5-3-02 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a 
galerií jako informačních zdrojů pro pochopení 
minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí 
přírody, nemovitých i movitých kulturních památek 

uvede příklady kulturních a přírodních památek v ČR a 
v okolí svého bydliště 
vysvětlí význam konkrétní chráněné části přírody či 
kulturního objektu a uvede způsoby jejich ochrany 

život v dávných dobách a dnes (od 17. století po vznik 
ČR – současnost) 

ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje se 
v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti 
s využitím regionálních specifik 

vysvětlí důležité historické události v regionu, ve kterém 
žije 
charakterizuje období, ve kterém žije 

život v dávných dobách a dnes (od 17. století po vznik 
České republiky) 

regionální památky 

ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 
způsob života a práce předků na našem území 
v minulosti a současnosti s využitím regionálních 
specifik 

s využitím obrazového či textového materiálu porovná 
způsob života a obživy dříve a nyní 

život v dávných dobách a dnes (od 17. století po vznik 
České republiky) 

báje, mýty, pověsti 

ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení 
státních svátků a významných dnů 

vysvětlí, proč se slaví vybrané státní svátky a významné 
dny 

státní svátky a významné dny našeho státu 
v jednotlivých etapách historie 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

 vedení žáků ke spolupráci, k udržování tolerantních vztahů a k uvědomění si, že právo všech lidí je žít společně  

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě 

 seznamování žáků se základy fungování politického života, samosprávy státu a volebního systému 

 vedení žáků k úctě k zákonu 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

 seznamování se s právy a povinnostmi občana 

 směřování žáků k přijímání osobní odpovědnosti za své činy 

 vedení žáků k respektování pravidel občanské společnosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

 vytváření demokratické atmosféry a vztahů ve škole 

 vedení žáků k úctě k hodnotám jako je svoboda, spravedlnost, solidarita, odpovědnost, tolerance apod. 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 
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 důraz na pochopení základních principů demokracie 

 směřování žáků k vnímání a uplatňování pravidel, uvědomění si významu spravedlnosti, respektování řádu, norem a uplatňování svých práv 

 vedení žáků k demokratickému řešení konfliktů i v osobním životě 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

 uvědomování si kořenů lidské (evropské) civilizace 

 směřování žáků k překonávání stereotypů a předsudků 

 vedení žáků k utváření kladných postojů k tradičním evropským hodnotám 

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

 motivace žáků k vyhledávání informací o evropských zemích 

 sdílení rodinných příběhů, zážitků a zkušeností z poznávání ostatních zemí 

 seznamování se s místy a událostmi se vztahem k okolním zemím 

 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 

 seznamování žáků se životem v okolních evropských zemích 

 směřování žáků k uvědomění si evropské sounáležitosti 

 podporování mezinárodních setkávání žáků (exkurze, projekty) 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

 směřování žáků ke vzájemnému poznávání se ve třídě, vnímání odlišností a hledání výhod v nich 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

 vedení žáků k regulaci svého chování a prožívání 

 budování pevné vůle 

 pomáhání žákům stanovovat a dosahovat svých cílů 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

 vedení žáků k naslouchání ostatním, ke vzájemné komunikaci a vstřícnosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

uvědomování si rovnosti mezi lidmi různého etnického původu, směřování žáků k toleranci 
vnímání odlišností a různých způsobů života 
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 

 směřování žáků k nekonfliktnímu jednání a soužití v třídním kolektivu 

 vedení žáků ke vzájemné toleranci, odmítání diskriminace 

     

5.12 Dějepis  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

0 0 0 0 0 1 2 2 2 7 

       Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Dějepis 

Oblast Člověk a společnost 

Charakteristika předmětu Předmět Dějepis je založen na aktivním seznámení s historickými etapami vývoje člověka a lidské 
společnosti. Směřuje k tomu, aby žáci poznali dějinné, sociální a kulturně historické aspekty života lidí ve 
vzájemných souvislostech. Seznamuje žáky s důležitými společenskými jevy a procesy. Učí žáky 
rozpoznávat společenské problémy v minulosti i současnosti. Předává historické zkušenosti z dějin, které 
ovlivnily vývoj společnosti. Poskytuje osvojení dovednosti práce s historickými dokumenty, mapou 
a s časovými údaji. Učí hledat a chápat historické souvislosti a vytvářet vlastní úsudky. 

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

Předmět Dějepis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost, jeho vzdělávací obsah se člení na 
8 tematických okruhů: 

• Člověk v dějinách 

• Počátky lidské společnosti 

• Nejstarší civilizace. Kořeny evropské kultury 

• Křesťanství a středověká Evropa 

• Objevy a dobývání. Počátky nové doby 
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• Modernizace společnosti 

• Moderní doba 

• Rozdělený a integrující se svět 
Dějepis navazuje na předmět Vlastivěda ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět vyučovaný na 1. stupni. Na 
2. stupni je předmět vyučován v 6. ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně, v 7. – 9. ročníku 2 hodiny 
týdně. 
Do výuky Dějepisu jsou začleněna průřezová témata Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech, Multikulturní výchova, Výchova demokratického občana. 
Výuka se uskutečňuje v rámci standardní délky vyučovací hodiny a probíhá převážně v kmenových třídách, 
využívány jsou tabule s dataprojektory. Během školního roku zařazujeme podle aktuálnosti vzdělávací 
programy s historickou tematikou. Ve výuce kromě učebnic žáci používají mapy, atlasy a pracovní listy. 
Během školního roku zařazujeme kromě frontálního (hromadného) vyučování i skupinovou výuku, 
kooperativní výuku a individuální práci (ve spolupráci s asistenty). 
Žáci mohou využívat konzultačních hodin a možnost individuální výuky, mohou se zapojit do dějepisné 
olympiády. 

Integrace předmětů • Dějepis 

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

Kompetence k učení: 

• učíme žáky vyhledávat a třídit informace 

• procvičujeme čtení s porozuměním 

• využíváme informace efektivně ke srozumitelnému vyjadřování 

• propojujeme poznatky z různých vzdělávacích oblastí při samostatné práci s cílem třídit a 
zobecňovat poznatky 

• učíme žáky hodnotit svou práci 

• dbáme na zpětnou vazbu ve vyučovacích hodinách 

Kompetence k řešení problémů: 

• volíme vhodné způsoby řešení problémů a správné postupy přiměřené věku žáka 

• necháváme žákům prostor na řešení problémových otázek a úkolů 

• respektujeme názory ostatních při řízené diskusi 

Kompetence komunikativní: 
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• učíme žáky formulovat a vyjadřovat myšlenky v logickém sledu 

• vedeme žáky k výstižnému a souvislému písemnému i ústnímu projevu 

• směřujeme žáky k dodržování pravidla komunikace 

• učíme obhajovat žáky své rozhodnutí, svůj názor a pracovní postup 

Kompetence sociální a personální: 

• zařazujeme práci ve skupině 

• vedeme žáky ke spolupráci s druhými při řešení úkolů 

• vedeme žáky k respektování druhých a k vhodné argumentaci 

• při skupinové práci směřujeme žáky k zapojování se do výsledného výstupu skupiny 

Kompetence občanské: 

• vedeme žáky k respektování a ocenění kulturního a historického dědictví 

• učíme žáky respektovat lidská práva 

Kompetence pracovní: 

• podporujeme alternativní možnosti řešení zadaných úkolů 

• vedeme žáky k zodpovědnému plnění úkolů a aktivnímu přístupu  

Způsob hodnocení žáků Hodnocení žáků probíhá klasifikací, slovně nebo kombinací obou způsobů v souladu s pravidly pro 
hodnocení výsledků vzdělávání (zpracováno v odstavcích způsoby a kritéria hodnocení, podrobněji ve 
školním řádu). 

    

Dějepis 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 
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D-9-1-01 uvede konkrétní příklady důležitosti a 
potřebnosti dějepisných poznatků 

uvede na konkrétní události obecných dějin její dopad 
na současnost 
popíše na konkrétní události českých a regionálních 
dějin její dopad na současnost 

význam zkoumání dějin 

D-9-1-02 uvede příklady zdrojů informací o minulosti; 
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje 
shromažďovány 

uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje 
významné instituce shromažďující informace o 
minulosti 

historické prameny 

D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické 
mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém 
sledu 

orientuje se na časové ose 
lokalizuje místo významné dějinné události 
v současném světě 
chronologicky seřadí klíčové události českých a 
světových dějin 

historický čas a prostor 

D-9-2-01 charakterizuje život pravěkých sběračů a 
lovců, jejich materiální a duchovní kulturu 

porovná prostředí a způsob života pravěkých a dnešních 
lidí 
pojmenuje na příkladech hlavní nástroje pravěkých lidí 
objasní, z jakých materiálů vyráběli lidé v pravěku své 
nástroje 
popíše život pravěkých lidí ve starší době kamenné na 
našem území 

počátky lidské společnosti – vývojové typy člověka 
způsob obživy našich předků v době kamenné 

D-9-2-02 objasní význam zemědělství, dobytkářství a 
zpracování kovů pro lidskou společnost 

objasní změnu způsobu života lidí v době přechodu na 
pěstování plodin a na chov dobytka 
uvede výhody používání kovových materiálů a nástrojů 

změny ve společnosti – vznik zemědělství, doba 
bronzová, doba železná, oddělení řemesel – 
společenská dělba práce 

D-9-2-03 uvede příklady archeologických kultur na 
našem území 

uvede příklady pravěkých archeologických kultur na 
našem území nebo v místním regionu 
na příkladech objasní původ názvů archeologických 
kultur 

pravěk v českých zemích – archeologická naleziště 

D-9-3-01 rozpozná souvislost mezi přírodními 
podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských 
civilizací 

charakterizuje přírodní podmínky vhodné pro vznik 
nejstarších civilizací 
vymezí oblasti vzniku nejstarších civilizací na Zemi 
vyjmenuje s použitím map příklady velkých řek, v jejichž 
povodí vznikly významné světové starověké civilizace 

úvod do starověku – předpoklady vzniku státu 

D-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy památek, které 
se staly součástí světového kulturního dědictví 

uvede příklady nejvýznamnějších kulturních a 
technických památek předantických civilizací 

předantické civilizace – Mezopotámie, Egypt, Čína, 
Indie 
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na příkladu předantických kulturních a technických 
památek vysvětlí jejich význam a možnosti využití 

D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech 
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky 
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a 
souvislost s judaismem 

uvede příklady nejvýznamnějších kulturních památek 
antického světa 
popíše jejich smysl a význam pro minulost i současnost 
jmenuje nejvýznamnější představitele politiky, umění 
a vědy v období antiky 
charakterizuje křesťanství a vymezí jeho vliv na rozvoj 
evropské civilizace 
pojmenuje největší osobnosti související se vznikem 
a šířením křesťanství 
nalezne společné znaky křesťanství a judaismu 

antická kultura – památky, osobnosti, náboženství 

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení 
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí 
podstatu antické demokracie 

uvede příklady forem vlád u vybraných starověkých 
civilizací 
u dané starověké civilizace popíše strukturu 
obyvatelstva 
popíše principy demokratického zřízení v Athénách, 
porovná je se současným demokratickým zřízením v ČR 

formy vlády starověkých civilizací – Mezopotámie, 
Egypt, Čína, Indie 
demokratická vláda Athén 
starověký Řím 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

 učení žáků vnímat občana jako odpovědného člena společnosti a přijímat odpovědnost za své postoje a činy 

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

 prohlubování zájmu žáků o místa a události v jejich blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu 

 seznamování žáků s tradicemi národů Evropy v jednotlivých historických etapách 

 rozvíjení a integrování vědomostí nutných k pochopení odlišností mezi národy 

 vedeme žáky ke srovnávání projevů kultury v evropském a globálním kontextu 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

 seznamování žáků s kořeny evropské civilizace a s klíčovými mezníky evropské historie 

 utváření pozitivní postoje ke kulturní rozmanitosti v Evropě 

 vedení žáků k překonávání stereotypů a předsudků 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 
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 učení žáků vnímat člověka jako individualitu i jako součást etnika 

 vedení žáků k respektování zvláštností etnika 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

 zdůrazňování rovnocennosti všech etnických skupin a kultur v dějinách 

 řešení odlišnosti lidí, ale i jejich vzájemné rovnosti 

 diskutování s žáky o různých způsobech života, odlišném myšlení a vnímání světa 

    

Dějepis 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 

D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, 
která nastala v důsledku příchodu nových etnik, 
christianizace a vzniku států 

datuje příchod nových etnik na evropské území a jejich 
vliv na další evropský vývoj 
popíše význam křesťanství při utváření raně 
středověkých států 
vyjádří svými slovy úlohu středověkých států 

příchod nových etnik do Evropy 
utváření raně středověkých států 
christianizace Evropy 

D-9-4-02 porovná základní rysy západoevropské, 
byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti 

určí oblasti a osobnosti západoevropské, byzantsko-
slovanské a islámské středověké kultury 
uvede společné a rozdílné znaky těchto kultur 
uvede města s významnými středověkými univerzitami 

západoevropské státy a jejich kultura 
byzantská říše – osobnosti a znaky kultury 
slovanská kulturní oblast – šíření křesťanství 
islámská kultura 

D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní 
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů 
v evropských souvislostech 

charakterizuje postavení Velkomoravské říše v Evropě 
objasní okolnosti a význam cyrilometodějské misie 
charakterizuje postavení českého státu v evropských 
souvislostech v 10. století 
popíše postavení českého státu za vlády posledních 
Přemyslovců ve 13. a na počátku 14. století 

Velká Morava 
kultura Velké Moravy 
počátky českého státu 
poslední Přemyslovci 
změny v hospodářství 
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popíše hlavní hospodářské změny vrcholného 
středověku u nás od 13. století 

D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě 
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a 
církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným 
věroukám 

určí úlohu křesťanství ve středověké společnosti 
popíše rozpory mezi světskou a církevní mocí ve 
středověku 
vysvětlí pojem kacířství 
popíše vztah církve ke kacířství a k jiným věroukám 

význam křesťanství ve středověké společnosti 
konflikty ve středověku 
křížové výpravy 

D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev 
středověké společnosti, uvede příklady románské a 
gotické kultury 

popíše sociální strukturu agrární středověké 
společnosti v našich zemích v období do 13. století 
a roli jednotlivých vrstev v ní 
popíše sociální strukturu městské středověké 
společnosti v našich zemích v období od 13. století 
a roli jednotlivých vrstev v ní 
popíše hlavní středověké hospodářské a společenské 
změny v souvislosti s rozvojem zemědělství a měst 
porovná způsob života na vesnici a městech v období 
středověku 
rozpozná románské a gotické kulturní památky 
uvede konkrétní příklady těchto památek v ČR 
a v místním regionu 

struktura středověké společnosti 
vznik středověkých měst 
hospodářské a společenské změny ve středověké 
společnosti 
románská kultura 
gotická kultura 

D-9-5-01 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu 
člověka, nové myšlenky žádající reformu církve včetně 
reakce církve na tyto požadavky 

charakterizuje pojmy renesance a humanismus ve 
vztahu k antice 
vysvětlí příčiny snah reformovat katolickou církev 
popíše postoj církve k reformním snahám 
objasní rozdíly mezi gotikou a renesancí 
uvede významné osobnosti z oblasti renesanční 
a humanistické kultury a vědy 

renesance a humanismus 
osobnosti renesance a humanismu (architektura, 
výtvarnictví, literatura, hudba) 

D-9-5-02 vymezí význam husitské tradice pro český 
politický a kulturní život 

popíše postavení českého státu za vlády Lucemburků ve 
14. – 15. století 
uvede úspěchy a problémy v období vlády Karla IV. 
a Václava IV. v zemích Koruny české 
popíše názory reformního církevního hnutí 
pojmenuje předchůdce a stoupence Jana Husa 
v církevních reformách 

Lucemburkové na českém trůně 
doba husitská 
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vyjmenuje zájmové oblasti působení mistra Jana Husa 
jmenuje hlavní body programu husitského hnutí 
uvede nejvýznamnější události husitského hnutí 
popíše, jak byl vnímán mistr Jan Hus a husitské tradice 
v našich dějinách 

D-9-5-03 popíše a demonstruje průběh zámořských 
objevů, jejich příčiny a důsledky 

uvede období a příčiny zámořských objevů 
popíše přehledně průběh zámořských objevů 
uvede politické, hospodářské, společenské a kulturní 
důsledky zámořských objevů pro Evropu a svět 

zámořské objevy 

D-9-5-04 objasní postavení českého státu 
v podmínkách Evropy rozdělené do řady mocenských 
a náboženských center a jeho postavení uvnitř 
habsburské monarchie 

popíše politické a hospodářské poměry v českém státě 
za Jagellonců na přelomu 15. a 16. století 
popíše náboženské poměry u nás v 16. a na poč. 17. st. 
vysvětlí postavení českých zemí v habsburské monarchii 

Jagellonci na českém trůně 
náboženské poměry v českých zemích v 16. a na 
počátku 17. století 
reformace 
nástup Habsburků na český trůn 

D-9-5-05 objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté 
války a posoudí její důsledky 

uvede příčiny českého stavovského povstání, jeho 
průběh, výsledky a důsledky pro další vývoj českého 
státu 
vyjmenuje příčiny třicetileté války 
popíše hlavní etapy a události třicetileté války 
popíše politické, hospodářské, společenské a kulturní 
důsledky třicetileté války v evropském a světovém 
kontextu 

české stavovské povstání 
třicetiletá válka – její průběh a důsledky 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

 zdůrazňování rovnocennosti všech etnických skupin a kultur 

 řešení odlišnosti i vzájemné rovnosti lidí 

 diskutování o různých způsobech života, odlišném myšlení a vnímání světa 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

 učení žáků vnímat člověka jako individualitu i jako součást etnika 

 vedení žáků k respektování zvláštností etnika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

 učení žáků vnímat občana jako odpovědného člena společnosti a přijímat odpovědnost za své postoje a činy 
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VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá 

 prohlubování zájmu žáků o místa a události v jejich blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu 

 seznamování s tradicemi národů Evropy v jednotlivých historických etapách 

 rozvíjení vědomostí nutných k pochopení odlišností mezi národy 

 vedeme žáky ke srovnávání projevů kultury v evropském a globálním kontextu 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

 seznamování žáků s kořeny evropské civilizace a s klíčovými mezníky evropské historie 

 utváření pozitivní postoje ke kulturní rozmanitosti v Evropě 

 vedení žáků k překonávání stereotypů a předsudků 

    

Dějepis 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 

D-9-5-06 na příkladech evropských dějin konkretizuje 
absolutismus, konstituční monarchie, 
parlamentarismus 

vysvětlí podstatu absolutismu, osvícenství, konstituční 
monarchie a parlamentarismu 
uvede jejich konkrétní příklady v evropských a 
světových dějinách 

společnost v 17. a 18. století 
typy monarchií (Velká Británie, Francie, Rusko) 
české země po třicetileté válce (Marie Terezie, 
Josef II.) 

D-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých 
kulturních stylů a uvede jejich představitele a příklady 
významných kulturních památek 

uvede příklady kulturních stylů v 16. – 18. století 
v Evropě a v českých zemích 
ukáže na příkladech jejich podstatné znaky a zařadí je 
uvede příklady kulturních stylů v 16. – 18. století 
v místním regionu 

charakteristika kultury v 16. – 18. st. – baroko, rokoko, 
klasicismus 
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D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, 
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u 
nás, které charakterizují modernizaci společnosti 

uvede základní hospodářské, sociální, politické a 
kulturní změny v 17. a 18. století v evropských zemích 

změny ve společnosti v 17. a 18. století 

D-9-6-02 objasní souvislost mezi událostmi 
francouzské revoluce a napoleonských válek na jedné 
straně a rozbitím starých společenských struktur 
v Evropě na straně druhé 

popíše období Francouzské revoluce a změny, které 
přinesla 
stručně popíše průběh napoleonských válek 
uvede změny v Evropě po napoleonských válkách 
uvede do souvislosti události Francouzské revoluce 
a válku za nezávislost v britských koloniích v Severní 
Americe (Americkou revoluci) 

velká francouzská revoluce (příčiny, průběh) 
napoleonské války 
vídeňský kongres 
válka za nezávislost v Severní Americe – vznik USA 

D-9-6-03 porovná jednotlivé fáze utváření 
novodobého českého národa v souvislosti s národními 
hnutími vybraných evropských národů 

popíše cíle českého národního obrození 
uvede odlišné znaky českého národního obrození ve 
srovnání s ostatními národními hnutími 

české národní obrození – cíle a znaky 
metternichovský absolutismus 

D-9-6-04 charakterizuje emancipační úsilí významných 
sociálních skupin; uvede požadavky formulované ve 
vybraných evropských revolucích 

popíše sociální strukturu evropské společnosti před 
rokem 1848 
uvede cíle a výsledky evropských revolucí 1848–1849 
popíše úsilí o samostatný politický a hospodářský vývoj 
v českých zemích v 19. st. a jeho hlavní znaky 

evropské revoluce 1848–1849 (cíle, výsledky) 
sjednocovací procesy v Evropě 
Bachův absolutismus 
vznik Rakouska-Uherska 

D-9-6-05 na vybraných příkladech demonstruje 
základní politické proudy 

uvede nejdůležitější znaky konzervatismu, liberalismu, 
socialismu 
porovná uvedené ideové směry mezi sebou 

základní politické proudy v 19. století 
formování české moderní občanské společnosti 

D-9-6-06 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a 
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých 
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato 
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi 
velmocemi a vymezí význam kolonií 

popíše cíle a důsledky politiky světových mocností na 
přelomu 19. a 20. století 
vysvětlí kolonialismus a jeho projevy 
vyjmenuje hlavní koloniální mocnosti a lokalizuje 
geografické oblasti jejich zájmů 

kolonialismus 
světové mocnosti na přelomu 19. a 20. st. (Velká 
Británie, Francie, Rusko, USA) 

D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky 
ve světových válkách a jeho důsledky 

pojmenuje hlavní mocenské bloky a státy, které proti 
sobě stály v první světové válce 
popíše příčiny, průběh a důsledky první světové války 
uvede příklady zneužití vynálezů a objevů ve válkách 

hlavní mocenské bloky v 1. světové válce 
1. světová válka (příčiny, průběh, důsledky) 
technika v 1. světové válce 

D-9-7-02 rozpozná klady a nedostatky demokratických 
systémů 

vysvětlí podstatné znaky demokratických systémů, 
jejich přednosti a slabiny 
pojmenuje základní znaky a formy přímé a nepřímé 

demokratický systém – vyhlášení Československa 
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(zastupitelské) demokracie vzhledem k současným 
politickým debatám 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

 zdůrazňování rovnocennosti všech etnických skupin a kultur 

 řešení odlišnosti i vzájemné rovnosti lidí 

 diskutování o různých způsobech života, odlišném myšlení a vnímání světa 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

 učení žáků vnímat člověka jako individualitu i jako součást etnika 

 vedení žáků k respektování zvláštností etnika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

 učení žáků vnímat občana jako odpovědného člena společnosti a přijímat odpovědnost za své postoje a činy 

 směřování žáků k pochopení postavení a chování občana v demokratické společnosti 

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

 prohlubování zájmu žáků o místa a události v jejich blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu 

 seznamování s tradicemi národů Evropy v jednotlivých historických etapách 

 rozvíjení vědomostí nutných k pochopení odlišností mezi národy 

 vedeme žáky ke srovnávání projevů kultury v evropském a globálním kontextu 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

 seznamování žáků s kořeny evropské civilizace a s klíčovými mezníky evropské historie 

 utváření pozitivní postoje ke kulturní rozmanitosti v Evropě 

 vedení žáků k překonávání stereotypů a předsudků 

    

Dějepis 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 
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• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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 

rozliší společné základní znaky totalitních režimů – 
komunismu, fašismu a nacismu 
na příkladech vysvětlí příčiny vzniku totalitních systémů 
ukáže na příkladech důsledky existence těchto systémů 
vyjmenuje zločiny proti lidskosti jmenovaných systémů 

totalitní režimy (komunismus, fašismus, nacismus) 
uspořádání Evropy po 1.světové válce 
charakteristika 20. a 30. let 20. stol. 

D-9-7-04 na příkladech vyloží antisemitismus, 
rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských 
práv 

vysvětlí základní znaky rasismu a jeho projevy 
v dějinách 
vysvětlí základní znaky antisemitismu a jeho projevy 
v dějinách 
uvede pamětní místa v ČR a v Evropě spjatá s projevy 
židovského a romského holokaustu 

rasismus a antisemitismus 

D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa 
v evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, 
politické, hospodářské a kulturní prostředí 

popíše politické, hospodářské, společenské a kulturní 
poměry v Československu mezi dvěma světovými 
válkami 
objasní mezinárodní postavení Československé 
republiky a cíle její zahraniční politiky 
uvede národnostní složení v meziválečném období 
Československa a příklady problémů s tím spojených 
pojmenuje důvody oslabení, krize a nakonec pádu 
československé demokracie v roce 1938 a státní 
samostatnosti v roce 1939 

Československo v letech 1918–1939 

D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky 
ve světových válkách a jeho důsledky 

pojmenuje hlavní mocenské bloky a státy, které proti 
sobě stály ve 2. světové válce 
popíše příčiny, průběh a důsledky 2. světové války 
uvede příklady zneužití vynálezů a objevů ve válce 

2. světová válka (příčiny, mocenské bloky, průběh, 
důsledky) 
technika ve 2. světové válce 

D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního 
světa; uvede příklady střetávání obou bloků 

uvede důvody masové politické a společenské 
radikalizace obyvatelstva ve střední a východní Evropě 
v období po 2. světové válce 
pojmenuje důvody vedoucí ke vzniku komunistického 
bloku ve střední a východní Evropě 

vytvoření bloků (mocenských, vojenských) po 2. sv. 
válce – poválečné uspořádání světa 
studená válka 
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zdůvodní vznik vojensko-politických bloků po 2. sv. 
válce 
uvede hlavní konflikty z období studené války 
popíše politiku Československa v období studené války 

D-9-8-02 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a 
politické důvody euroatlantické hospodářské a 
vojenské spolupráce 

uvede základní důvody, znaky a projevy euroatlantické 
vojenské a hospodářské spolupráce 
uvede cíle Severoatlantické aliance (NATO) 
pojmenuje přední členské státy Severoatlantské aliance 
pojmenuje hlavní události, které vedly ke vzniku 
Evropské unie 

hospodářská a vojenská spolupráce (NATO a EU) 

D-9-8-03 posoudí postavení rozvojových zemí objasní pojem rozvojová země 
uvede politické, společenské a hospodářské změny 
v zemích tzv. třetího světa po 2. světové válce 
porovná postavení rozvojových a rozvinutých zemí 
z hospodářského, sociálního a politického hlediska 
v minulosti a v současnosti 

země tzv. třetího světa po 2.světové válce 
situace v ČSR po válce do vzniku ČR (únorový převrat 
1948, okupace 1968, sametová revoluce 1989) 

D-9-8-04 prokáže základní orientaci v problémech 
současného světa 

uvede příklady současných politických, hospodářských, 
společenských a environmentálních problémů na 
globální, kontinentální a regionální úrovni 

současný svět (politické, hospodářské, společenské a 
environmentální problémy) 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

 zdůrazňování rovnocennosti všech etnických skupin a kultur 

 řešení odlišnosti i vzájemné rovnosti lidí 

 diskutování o různých způsobech života, odlišném myšlení a vnímání světa 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

 učení žáků vnímat člověka jako individualitu i jako součást etnika 

 vedení žáků k respektování zvláštností etnika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

 učení žáků vnímat občana jako odpovědného člena společnosti a přijímat odpovědnost za své postoje a činy 

 směřování žáků k pochopení postavení a chování občana v demokratické společnosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá 
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 prohlubování zájmu žáků o místa a události v jejich blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu 

 seznamování s tradicemi národů Evropy v jednotlivých historických etapách 

 rozvíjení vědomostí nutných k pochopení odlišností mezi národy 

 vedeme žáky ke srovnávání projevů kultury v evropském a globálním kontextu 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

 seznamování žáků s kořeny evropské civilizace a s klíčovými mezníky evropské historie 

 utváření pozitivní postoje ke kulturní rozmanitosti v Evropě 

 vedení žáků k překonávání stereotypů a předsudků 

     

5.13 Občanská výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 

       Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Občanská výchova 

Oblast Člověk a společnost 

Charakteristika předmětu V průběhu výuky předmětu se žáci seznamují s poznatky o společnosti a jejím fungování. Výuka jim pomáhá 
rozvinout vědomosti a dovednosti tak, aby tyto poznatky dokázali využít v každodenním životě. 
Žáci se učí rozumět důvodům svého počínání i počínání druhých lidí na základě svých osobních zkušeností 
a zážitků. Učí se vzájemně spolupracovat, dosahovat kompromisu, obhajovat své názory.  
Seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších společenstvích, s hospodářským životem a rozvíjí jejich 
orientaci ve světě financí. 
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Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Předmět Občanská výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost na 2. stupni, navazuje na 
poznatky o společnosti získané na prvním stupni ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět.  
Jeho vzdělávací obsah se člení na 5 tematických okruhů: 

• Člověk ve společnosti 

• Člověk jako jedinec 

• Člověk, stát a hospodářství 

• Člověk, stát a právo 

• Mezinárodní vztahy, globální svět 
Do výuky jsou zařazována průběžně průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova 
demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní 
výchova, Environmentální výchova a Mediální výchova. 
Výuka se uskutečňuje v rámci standardních vyučovacích hodin o délce 45 minut, probíhá převážně 
v kmenových třídách. Ve výuce žáci kromě učebnic používají také pracovní listy, učí se používat prostředky 
výpočetní techniky. 

Integrace předmětů • Výchova k občanství 

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

Kompetence k učení: 

• podporujeme u žáků schopnost organizovat si a třídit své učení 

• učíme žáky vyvozovat závěry na základě posuzování, porovnávání, pozorování 

• vedeme žáky k třídění informací 

• necháváme žáky uvědoměle pracovat s různými materiály 

• směřujeme žáky ke kritickému posuzování výsledků svého učení 

Kompetence k řešení problémů: 

• umožňujeme žákům vnímat nejrůznější situace, přemýšlet o jejich smyslu a příčinách na základě 
svého úsudku a zkušeností 

• vedeme žáky k rozboru dané situace, k vyřešení úkolu a k vyhodnocení výsledku a práce samotné 

• směřujeme žáky ke schopnosti přijmout i případný neúspěch a kritiku okolí 

Kompetence komunikativní: 

• uvědoměle se žáky pracujeme na rozvoji slovní zásoby v osvojovaných tématech  
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Název předmětu Občanská výchova 

• vytváříme podmínky pro rozvoj samostatného a sebevědomého vystupování a jednání u žáků, 
k efektivní a bezproblémové komunikaci i v méně běžných situacích  

• učíme je formulovat svůj názor a umět ho obhajovat  

• vedeme žáky k umění vyslechnout názory, postoje a informace z okolí a třídit si je   

Kompetence sociální a personální: 

• vedeme žáky k přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí 

• zprostředkováváme žákům poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu 
chování a jednání na základě společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných 
pravidel soužití 

• vedeme žáky k vzájemné spolupráci a pomoci 

• věnujeme pozornost schopnosti sebekritiky a posilujeme zdravé sebevědomí 

Kompetence občanské: 

• vedeme žáky k pochopení smyslu společenských norem 

• zařazujeme modelové situace znázorňující různé aktuální problémy (rasismus, diskriminace, 
intolerance atd.) 

• vedeme diskuze na témata týkající se života ve společnosti (kultura, volný čas, ekologie) 

• formujeme u žáků úctu k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům, rozvíjíme jejich respekt 
ke kulturním či jiným odlišnostem 

Kompetence pracovní: 

• utváříme u žáků pracovní návyky v samostatné i týmové činnosti 

• vedeme k pracovitosti, vytrvalosti, zodpovědnosti 

• požadujeme dodržování stanovené kvality a termínů 

Způsob hodnocení žáků Hodnocení žáků probíhá klasifikací, slovně nebo kombinací obou způsobů v souladu s pravidly pro 
hodnocení výsledků vzdělávání (zpracováno v odstavcích způsoby a kritéria hodnocení, podrobněji ve 
školním řádu). 

    

Občanská výchova 6. 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 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

určí významné historické mezníky v dějinách národa 
objasní význam státních svátků 
vyjádří, co nás spojuje v národ a co rozumíme pod 
pojmy vlast, vlastenectví 

státní svátky 
co nás proslavilo 
významné osobnosti 

VO-9-1-03 zdůvodní nepřijatelnost vandalského 
chování a aktivně proti němu vystupuje 

určí zajímavá a památná místa našeho státu 
navrhne, jak lze chránit kulturní památky 

domov je tam, kde žijeme 

VO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích, případné 
neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným 
způsobem 

uplatňuje zásady společenského chování v různých 
životních situacích 

zásady společenského chování 
komunikace v rodině 

VO-9-1-08 objasní potřebu tolerance ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní 
postoje k menšinám 

na příkladech objasní, jak nesnášenlivost narušuje 
mezilidské vztahy 

komunikace 

VO-9-1-10 posoudí a na příkladech doloží přínos 
spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a 
dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci 

vysvětlí význam školního řádu 
na příkladech objasní výhody spolupráce v rodině, ve 
škole, v obci 

miniúvod do lidských práv 

VO-9-4-04 vyloží smysl voleb do zastupitelstev 
v demokratických státech a uvede příklady, jak mohou 
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů 

vlastními slovy vyjádří význam voleb do zastupitelstev 
uvede příklady činnosti místního zastupitelstva 

naše obec 

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 

vyjmenuje orgány zákonodárné moci ČR 
vyjmenuje orgány výkonné moci ČR 
vyjmenuje orgány soudní moci ČR 

ČR – orgány státní správy 
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VO-9-3-01 rozlišuje a porovnává různé formy 
vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby 
jejich ochrany, uvede příklady 

uvede různé druhy vlastnictví na konkrétních příkladech rodinný rozpočet 

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, dodržuje zásady 
hospodárnosti a vyhýbá se rizikům při hospodařená 
s penězi 

uvede příklady příjmů a výdajů domácnosti 
objasní rozdíl mezi vyrovnaným, schodkovým a 
přebytkovým rozpočtem domácnosti 

rodinný život 

VO-9-1-06 zhodnotí a na příkladech doloží význam 
vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, 
jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a 
jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu 

objasní, které skupiny lidí potřebují zvýšenou ochranu 
a pomoc 
popíše situace ohrožení a nouze, kdy je potřeba 
pomáhat druhým 
popíše projevy lidské solidarity 

osobní bezpečí 
lidská solidarita 

VO-9-4-03 objasní výhody demokratického způsobu 
řízení státu pro každodenní život občanů 

uvede příklady základních principů demokratického 
řízení státu 

státní správa, samospráva 

VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů našeho 
státu a způsoby jejich používání 

pozná a popíše státní a národní symboly ČR 
vysvětlí, kdy a proč se používají státní symboly 
popíše nejdůležitější národní zvyky 
uvede příklady národnostních menšin a zdůvodní nutný 
vzájemný respekt 

naše vlast 
kalendář, pranostiky 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 rozvoj porozumění vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských činností na prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

 vedení žáků k rozvoji vnímavého a citlivého přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

 směřování žáků k pochopení cílů a strategií vybraných mediálních obsahů 

 vedení žáků k získání představy o roli médií ve společnosti a jejich vliv na náš každodenní život  

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 
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 poskytování znalosti některých základních pojmů multikulturní terminologie: kultura, etnikum, identita, diskriminace, xenofobie, rasismus, národnost, netolerance aj. 

 rozvíjení dovedností komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin 

 rozvíjení schopnosti udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s ostatními lidmi bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou, zájmovou či generační 
příslušnost 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

 utváření povědomí o odpovědnosti, spolehlivosti, spravedlivosti a respektování 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

 vedení žáků k vzájemnému poznávání se ve skupině či třídě 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě 

 vedení žáků k aktivnímu postoji v obhajování a dodržování lidských práv a svobod  

 směřování k pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

 seznamování žáků s právy a povinnostmi občanů našeho státu 

 směřování žáků k přijímání zodpovědnosti za své postoje a činy 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

 směřování žáků k pochopení demokratických principů a hodnot 

 vedení žáků k zapojení se do třídní samosprávy a žákovského parlamentu 

 směřování žáků k participaci na životě školy 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

 směřování žákůk utváření hodnot, jako je spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance a odpovědnost 

 vedení žáků k úctě k zákonu 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

 směřování žáků k rozlišení různých typů mediálních sdělení, k rozpoznání jejich funkce 

 vedení žáků k pochopení rozdílu mezi reklamou a zprávou  

 pomáhání žákům orientovat se ve světě mediálních sdělení a rozlišit faktické a fiktivní informace 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 

 vedení žáků k odpovědnosti a přispění každého z nich k odstranění diskriminace a odstranění předsudků vůči odlišným etnickým a sociálním skupinám 

 směřování žáků k nekonfliktnosti, respektu a spolupodílení se dle svých možností na zlepšení soužití se spolužáky i ostatními lidmi 
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Občanská 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 

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 

uvede složky osobnosti, které ji charakterizují 
vysvětlí, co patří mezi osobní vlastnosti člověka 

život mezi lidmi 
projevy chování 

VO-9-2-03 rozpoznává projevy záporných 
charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, 
kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a 
jednání 

vyjmenuje druhy společenských skupin 
popíše proces začleňování do společnosti 

společenské a sociální skupiny 

VO-9-1-04 zhodnotí nabídku kulturních institucí a 
cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají 

vysvětlí pojem kultura 
uvede základní součásti kultury, vyjádří jejich význam 
pro člověka 
zhodnotí význam udržování tradic pro člověka i 
společnost 
uvede příklady kulturních institucí a kulturních akcí 

člověk a kultura 
umění 

VO-9-1-05 kriticky přistupuje k mediálním informacím, 
vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy 
na veřejné mínění a chování lidí 

rozlišuje fakta, názory a manipulativní prvky 
v mediálním sdělení 
diskutuje o vlivu propagandy a reklamy na veřejné 
mínění a chování lidí 

sdělovací a komunikační prostředky 
média 

VO-9-1-09 rozpoznává netolerantní, rasistické, 
xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a 
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské 
nesnášenlivosti 

uvědomuje si nebezpečí rasismu, extremismu 
rozpozná tyto projevy 
aktivně vystupuje proti těmto případům 

problémy lidské nesnášenlivosti 
morálka, mravnost 
konflikty v mezilidských vztazích 
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VO-9-5-02 uvede některé významné mezinárodní 
organizace a společenství, k nimž má vztah ČR, 
posoudí jejich význam ve světovém dění a popíše 
výhody spolupráce mezi státy, včetně zajišťování 
obrany státu a účasti v zahraničních misích 

uvádí mezinárodní organizace 
chápe jejich význam 
uvědomuje si význam spolupráce 

mezinárodní spolupráce – ekonomická, politická, 
bezpečnostní 
její výhody 
významné mezinárodní organizace: OSN, NATO 

VO-9-4-01 rozlišuje nejčastější typy a formy států a na 
příkladech porovná jejich znaky 

vyjmenuje typy otrokářských a feudálních států 
vysvětlí rozdíl mezi demokracií a totalitou 
zná rozdíl mezi pojmy absolutní monarchie, konstituční 
monarchie, republika 

vznik státu 
formy státu 
druhy států 

VO-9-5-04 uvede některé globální problémy 
současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše 
jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva 

zformuluje osobní názor na některé globální problémy 
uvede, jak se může podílet na ochraně přírodního a 
kulturního prostředí svého bydliště 

ochrana obyvatel za mimořádných událostí 

VO-9-5-05 objasní souvislosti globálních a lokálních 
problémů, uvede příklady možných projevů a způsobů 
řešení globálních problémů na lokální úrovni – v obci, 
regionu 

uvědomuje si, že globální problémy se projevují i 
v místních poměrech 
zaujímá k nim svůj postoj 
hledá možné způsoby řešení 

globalizace: projevy, klady, zápory a způsoby jejich 
řešení 

VO-9-5-03 uvede příklady některých projevů 
globalizace, porovná jejich klady a zápory 

uvede příklady globálních problémů současnosti, včetně 
válek a terorismu 

globální problémy včetně válek a terorismu 

VO-9-4-04 vyloží smysl voleb do zastupitelstev 
v demokratických státech a uvede příklady, jak mohou 
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů 

porozumí významu základních státoprávních pojmů – 
stát, prezident, parlament, vláda, volby 
vyloží, co všechno potřebuje občan vědět, aby se mohl 
aktivně zapojit do voleb jako volič 

volby 
začlenění se do veřejného života 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 rozvoj porozumění vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských činností na prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

 vedení žáků k rozvoji vnímavého a citlivého přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

 směřování žáků k pochopení cílů a strategií vybraných mediálních obsahů 

 vedení žáků k získání představy o roli médií ve společnosti a jejich vliv na náš každodenní život  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 
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 směřování žáků k rozlišení různých typů mediálních sdělení, k rozpoznání jejich funkce 

 vedení žáků k pochopení rozdílu mezi reklamou a zprávou  

 pomáhání žákům orientovat se ve světě mediálních sdělení a rozlišit faktické a fiktivní informace 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

 poskytování znalosti některých základních pojmů multikulturní terminologie: kultura, etnikum, identita, diskriminace, xenofobie, rasismus, národnost, netolerance aj. 

 rozvíjení dovedností komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin 

 rozvíjení schopnosti udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s ostatními lidmi bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou, zájmovou či generační 
příslušnost 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 

 vedení žáků k odpovědnosti a přispění každého z nich k odstranění diskriminace a odstranění předsudků vůči odlišným etnickým a sociálním skupinám 

 směřování žáků k nekonfliktnosti, respektu a spolupodílení se dle svých možností na zlepšení soužití se spolužáky i ostatními lidmi 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

 utváření povědomí o odpovědnosti, spolehlivosti, spravedlivosti a respektování 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

 vedení žáků k vzájemnému poznávání se ve skupině či třídě 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě 

 vedení žáků k aktivnímu postoji v obhajování a dodržování lidských práv a svobod  

 směřování k pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

 seznamování žáků s právy a povinnostmi občanů našeho státu 

 směřování žáků k přijímání zodpovědnosti za své postoje a činy 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

 směřování žáků k pochopení demokratických principů a hodnot 

 vedení žáků k zapojení se do třídní samosprávy a žákovského parlamentu 

 směřování žáků k participaci na životě školy 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

 směřování žákůk utváření hodnot, jako je spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance a odpovědnost 

 vedení žáků k úctě k zákonu 
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Občanská 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 

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 

charakterizuje životní vývoj člověka 
popíše chování osob s různým temperamentem 
objasní, jak se projevují vlohy a schopnosti 

osobnost 
sebepoznání a sebepojetí 

VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na 
dosahování individuálních i společných cílů, objasní 
význam vůle při dosahování cílů a překonávání 
překážek 

objasní vliv svých osobních vlastností na spolupráci 
a vlastní práci 
uvědomí si význam vůle 
dokáže posilovat své volní jednání 
vytváří si systém hodnot 
snaží se pozitivně posuzovat sebe i druhé 

osobní vlastnosti, dovednosti a schopnosti 
vnitřní svět člověka 
hodnoty 

VO-9-2-03 rozpoznává projevy záporných 
charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, 
kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a 
jednání 

v modelových situacích určuje charakterové vlastnosti 
a popíše jejich projevy 
navrhne, jak může usměrňovat své chování a jednání 

psychické stavy a procesy 

VO-9-2-04 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat 
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní 
přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat 
zdravou sebedůvěru 

objasní potřebu motivace pro rozvoj osobních předností 
objasní, jak lze překonávat osobní nedostatky a rozvíjet 
zdravou sebedůvěru 

celý život je učením 

VO-9-3-01 rozlišuje a porovnává různé formy 
vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby 
jejich ochrany, uvede příklady 

popíše formy vlastnictví a hospodaření 
s vlastnictvím 

formy vlastnictví 
hospodaření s majetkem, s různými formami 
vlastnictví 

VO-9-3-04 vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké 
služby občanům nabízejí, vysvětlí význam úroku 

popíše nejčastější druhy pojištění 
popíše funkce banky a uvede příklady jejich služeb 

banky 
pojištění 
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placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy 
pojištění a navrhne, kdy je využít 

VO-9-4-03 objasní výhody demokratického způsobu 
řízení státu pro každodenní život občanů 

ví, že v demokratické společnosti existuje spravedlnost 
při uplatňování práva 
zná Listinu základních práv a svobod, Ústavu 

Všeobecná deklarace lidských práv 
problémy v oblasti lidských práv 

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, rozumí povinnostem občana při zajišťováni 
obrany státu 

popíše rozdíl mezi právní a mravní normou 
zná základní lidská práva a respektuje je 
dokáže objasnit základní povinnosti občana ČR 
rozumí pojmu základní práva spotřebitele 

základní práva spotřebitele 
pojem právní norma 
obrana státu – základní povinnost občana 

VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy důležitých 
vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství 

rozlišuje účastníky právních vztahů 
vysvětlí pojmy právní vztahy, právní vědomí, vlastnictví 

právní vztahy 

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

vyjádří svůj názor na korupční jednání 
objasní příčiny korupce, uvede příklady 

korupce 

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 

vyjmenuje orgány zákonodárné moci ČR a popíše jejich 
činnost 
vyjmenuje orgány výkonné moci ČR a popíše jejich 
činnost 
vyjmenuje orgány soudní moci ČR a popíše jejich 
činnost 
uvede příklady činnosti státní správy a samosprávy na 
úrovni obce 
objasní význam a úkoly soudů, prokuratury, advokacie 
a notářství 

Ústava 
orgány státní moci 

VO-9-5-01 popíše vliv začlenění ČR do EU na 
každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů 
ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování 

objasní historii EU, symboly EU 
vysvětlí přínos EU občanům ČR 

Evropská unie: vznik, význam, symboly, instituce 
svoboda pohybu občanů EU 

VO-9-5-06 uvede příklady mezinárodního terorismu a 
zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání, 
objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany 
státu a při řešení krizí nevojenského charakteru 

vysvětlí pojem terorismus, jak se projevuje 
vyjádří svůj názor na různé formy terorismu 
popíše význam ozbrojených sil ČR 

Armáda ČR – její úloha 
řešení krizí nevojenského charakteru 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
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 rozvoj porozumění vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských činností na prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

 vedení žáků k rozvoji vnímavého a citlivého přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

 směřování žáků k pochopení cílů a strategií vybraných mediálních obsahů 

 vedení žáků k získání představy o roli médií ve společnosti a jejich vliv na náš každodenní život  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

 směřování žáků k rozlišení různých typů mediálních sdělení, k rozpoznání jejich funkce 

 vedení žáků k pochopení rozdílu mezi reklamou a zprávou  

 pomáhání žákům orientovat se ve světě mediálních sdělení a rozlišit faktické a fiktivní informace 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

 poskytování znalosti některých základních pojmů multikulturní terminologie: kultura, etnikum, identita, diskriminace, xenofobie, rasismus, národnost, netolerance aj. 

 rozvíjení dovedností komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin 

 rozvíjení schopnosti udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s ostatními lidmi bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou, zájmovou či generační 
příslušnost 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 

 vedení žáků k odpovědnosti a přispění každého z nich k odstranění diskriminace a odstranění předsudků vůči odlišným etnickým a sociálním skupinám 

 směřování žáků k nekonfliktnosti, respektu a spolupodílení se dle svých možností na zlepšení soužití se spolužáky i ostatními lidmi 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

 utváření povědomí o odpovědnosti, spolehlivosti, spravedlivosti a respektování 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

 vedení žáků k vzájemnému poznávání se ve skupině či třídě 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě 

 vedení žáků k aktivnímu postoji v obhajování a dodržování lidských práv a svobod  

 směřování k pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

 seznamování žáků s právy a povinnostmi občanů našeho státu 

 směřování žáků k přijímání zodpovědnosti za své postoje a činy 
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VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

 směřování žáků k pochopení demokratických principů a hodnot 

 vedení žáků k zapojení se do třídní samosprávy a žákovského parlamentu 

 směřování žáků k participaci na životě školy 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

 směřování žákůk utváření hodnot, jako je spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance a odpovědnost 

 vedení žáků k úctě k zákonu 

    

Občanská výchova 9. 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 

VO-9-4-03 objasní výhody demokratického způsobu 
řízení státu pro každodenní život občanů 

uvede příklady činnosti státní správy a samosprávy na 
úrovni obce 
vysvětlí pojem státní občanství 
dokáže se orientovat na úřadě 

občan své obce 
občan svého státu 

VO-9-5-01 popíše vliv začlenění ČR do EU na 
každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů 
ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování 

uvědomuje si práva občanů v rámci EU 
dokáže tato práva uplatnit 

občanem EU 

VO-9-4-07 provádí jednoduché právní úkony a chápe 
jejich důsledky, uvede příklady některých smluv 
upravujících občanskoprávní vztahy – osobní 
přeprava; koupě, oprava či pronájem věci 

provádí jednotlivé právní úkony 
chápe jejich důsledky 

odvětví práva v ČR 

VO-9-4-08 dodržuje právní ustanovení, která se na něj 
vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování 

rozliší protiprávní jednání 
posoudí na příkladech podmínky trestní postižitelnosti 
občanů 

protiprávní jednání 
trestní postižitelnost 
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VO-9-4-09 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní 
ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a 
spolupráce při postihování trestných činů 

uvede příklady činnosti důležitých orgánů právní 
ochrany občanů – policie, státní zastupitelství, soudy, 
advokáti, notáři 

orgány právní ochrany 
sankce, které ukládají 

VO-9-4-10 rozpozná protiprávní jednání, rozliší 
přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady 

vysvětlí, co je přestupek a co je trestný čin 
uvědomí si důsledky porušování předpisů v silničním 
provozu 

právní řád ČR 
trestní právo 

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, dodržuje zásady 
hospodárnosti a vyhýbá se rizikům při hospodařená 
s penězi 

vysvětlí pojem nabídka, poptávka, zisk, cenová politika 
objasní princip tržního hospodářství a podstatu 
fungování trhu 

principy tržního hospodářství 

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 

vysvětlí funkci peněz 
uvede příklady různých forem placení 

peníze 
formy placení 

VO-9-3-05 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby 
nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí 
deficitu 

na příkladech objasní téma úspor, investic či spotřeby 
při nakládání s volnými finančními prostředky 
objasní, jak lze krýt deficit rozpočtu domácnosti 
v různých situacích opatřeními na straně příjmů či 
výdajů 

rozpočet domácnosti: druhy 

VO-9-3-06 na příkladu chování kupujících a 
prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní 
vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny, 
na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, 
zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz 

chápe tvorbu ceny jako součást nákladů, zisku a DPH 
vysvětlí, co je inflace a její vliv na reálnou hodnotu 
peněz 

tvorba ceny 
inflace 

VO-9-3-07 rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy 
státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje, 
uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního 
rozpočtu získávají občané 

chápe, jakým způsobem je tvořen státní rozpočet 
uvědomuje si, kam stát směřuje výdaje 
chápe sociální politiku státu 

státní rozpočet 
sociální dávky 
daně 
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VO-9-3-08 rozlišuje a porovnává úlohu výroby, 
obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti 

chápe rozdíly mezi výrobou, obchodem a službami 
porovnává jejich význam 
uvědomuje si jejich propojenost 

výroba, obchod, služby 

VO-9-3-04 vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké 
služby občanům nabízejí, vysvětlí význam úroku 
placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy 
pojištění a navrhne, kdy je využít 

chápe funkci bank, peněžních ústavů 
orientuje se v pojmech půjčka, hypotéka, běžný účet, 
spořící účet, úrok, pojištění 

banky a jejich služby 

VO-9-5-05 objasní souvislosti globálních a lokálních 
problémů, uvede příklady možných projevů a způsobů 
řešení globálních problémů na lokální úrovni – v obci, 
regionu 

uvádí příklady globálních problémů lidstva – přelidnění 
Země, hladomor, ekologické problémy, rozšíření 
civilizačních chorob, surovinové a energetické problémy 

globální problémy světa 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 rozvoj porozumění vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských činností na prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

 vedení žáků k rozvoji vnímavého a citlivého přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

 směřování žáků k pochopení cílů a strategií vybraných mediálních obsahů 

 vedení žáků k získání představy o roli médií ve společnosti a jejich vliv na náš každodenní život  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

 směřování žáků k rozlišení různých typů mediálních sdělení, k rozpoznání jejich funkce 

 vedení žáků k pochopení rozdílu mezi reklamou a zprávou  

 pomáhání žákům orientovat se ve světě mediálních sdělení a rozlišit faktické a fiktivní informace 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

 poskytování znalosti některých základních pojmů multikulturní terminologie: kultura, etnikum, identita, diskriminace, xenofobie, rasismus, národnost, netolerance aj. 

 rozvíjení dovedností komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin 

 rozvíjení schopnosti udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s ostatními lidmi bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou, zájmovou či generační 
příslušnost 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 

 vedení žáků k odpovědnosti a přispění každého z nich k odstranění diskriminace a odstranění předsudků vůči odlišným etnickým a sociálním skupinám 
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 směřování žáků k nekonfliktnosti, respektu a spolupodílení se dle svých možností na zlepšení soužití se spolužáky i ostatními lidmi 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

 utváření povědomí o odpovědnosti, spolehlivosti, spravedlivosti a respektování 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

 vedení žáků k vzájemnému poznávání se ve skupině či třídě 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě 

 vedení žáků k aktivnímu postoji v obhajování a dodržování lidských práv a svobod  

 směřování k pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

 seznamování žáků s právy a povinnostmi občanů našeho státu 

 směřování žáků k přijímání zodpovědnosti za své postoje a činy 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

 směřování žáků k pochopení demokratických principů a hodnot 

 vedení žáků k zapojení se do třídní samosprávy a žákovského parlamentu 

 směřování žáků k participaci na životě školy 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

 směřování žákůk utváření hodnot, jako je spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance a odpovědnost 

 vedení žáků k úctě k zákonu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

 směřování žáků k chování podporujícímu příznivé mezilidské vztahy 

 vedení k empatii, respektu, podpoře a pomoci 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

 vedení žáků k pochopení nutnosti korigování svého chování, regulace svého jednání a prožívání 

     



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP pro základní vzdělávání  

266 

5.14 Fyzika  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

0 0 0 0 0 1 2 2 2 7 

       Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Fyzika 

Oblast Člověk a příroda 

Charakteristika předmětu Předmět Fyzika poskytuje žákům prostředky a metody pro porozumění přírodním dějům a jejich 
zákonitostem, pomáhá jim lépe se orientovat v běžném životě. Tím, že umožňuje hlouběji porozumět 
zákonitostem přírodních procesů, vede žáky k uvědomění si užitečnosti přírodovědných poznatků a jejich 
aplikaci v praktickém životě. Jedná se především o vytváření a ověřování hypotéz a vyvozování závěrů. Žáci 
se tak učí zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti či vztahy mezi nimi, klást si otázky (Jak? Proč? Co 
se stane, jestliže?) a hledat na ně odpovědi, vysvětlovat pozorované jevy, hledat a řešit poznávací nebo 
praktické problémy, využívat poznání zákonitostí přírodních procesů pro jejich předvídání či ovlivňování.    

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

Předmět Fyzika je na druhém stupni součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Tato oblast navazuje na 
vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, která je realizována na 1. stupni základního vzdělávání.  
Obsah je rozčleněn na okruhy:  

• Látky a tělesa  

• Pohyb těles, síly  

• Mechanické vlastnosti tekutin  

• Energie  

• Zvukové děje  

• Elektromagnetické a světelné děje  

• Vesmír 
Výuka předmětu Fyzika probíhá na 2. stupni ve všech ročnících. Fyzika je vyučována v 6. ročníku s časovou 
dotací 1 hodinu týdně, v 7., 8. a 9. ročníku 2 hodiny týdně.  
Do výuky je začleněno průřezové téma Osobnostní a sociální výchova. 
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Výuka se uskutečňuje v rámci standardních vyučovacích hodin o délce 45 minut, probíhá převážně 
v kmenových třídách, jsou využívány také třídy s interaktivními tabulemi či dataprojektory a počítačovým 
softwarem. Ve výuce žáci kromě učebnic používají také pracovní listy a prostředky výpočetní techniky. 

Integrace předmětů • Fyzika 

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

Kompetence k učení: 

• volíme vhodné metody, které podporují zvídavost 

• vedeme žáky k samostatnému pozorování a experimentování a vyvozování závěrů z daných 
pozorování  

• učíme žáky pracovat s textem tak, že žáci vyhledávají důležité informace a ty pak prezentují  

• směřujeme žáky k práci s informacemi z různých zdrojů, žáci samostatně zpracovávají projekty 

• pracujeme s chybou (vysvětlení, zdůvodňování, uvádění příkladů) 

• volíme úlohy, které znají žáci z běžného života 

• vedeme žáky ke schopnosti prezentovat a hodnotit svou práci, s cílem obhájit své postupy   

Kompetence k řešení problémů: 

• učíme žáky rozpoznat problém a vyřešit jej  

• vedeme žáky k přemýšlení o nesrovnalostech a příčinách 

• vedeme žáky k vhodným způsobům řešení  

• podporujeme žáky v promýšlení způsobů, jak problém vyřešit, k využívání vlastního úsudku 
a získaných dovedností 

• zařazujeme do výuky problémové úlohy tak, aby žáci využívali osvojené postupy přiměřené svému 
věku 

• vybízíme žáky k aktivnímu zapojení se v hodinách a práci na daném problému (různé možnosti 
řešení a diskuze o nich), vybíráme vhodná řešení 

Kompetence komunikativní: 

• vedeme žáky k formulování svých myšlenek, zapojení se do diskuze 

• vedeme žáky ke kultivovanému vyjadřování svých myšlenek, názorů a jejich obhajování  

• vybízíme žáky k toleranci a respektování názoru ostatních  

• učíme žáky využívat informační technologie  

• procvičujeme schopnost formulovat správné odpovědi na kladené otázky 
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• vedeme žáky ke srozumitelnému a výstižnému vyjadřování 

• dáváme žákům prostor pro vyjádření vlastního názoru 

Kompetence sociální a personální: 

• zařazujeme do výuky práci ve skupině 

• vedeme žáky k poskytování pomoci druhým při řešení daného úkolu 

• podporujeme sebedůvěru a samostatný rozvoj žáka  

Kompetence občanské: 

• zařazujeme do výuky informace o poskytnutí první pomoci 

• vedeme žáky k dodržování bezpečnosti při experimentech 

Kompetence pracovní: 

• vyžadujeme od žáků bezpečné chování 

• vedeme je k respektování dohodnutých pravidel 

• vedeme žáky k plnění povinností a dodržování zadaných termínů 

• směřujeme žáky k zhodnocení vlastního podílu a podílu druhých na práci  

Způsob hodnocení žáků Hodnocení žáků probíhá klasifikací, slovně nebo kombinací obou způsobů v souladu s pravidly pro 
hodnocení výsledků vzdělávání (zpracováno v odstavcích způsoby a kritéria hodnocení, podrobněji ve 
školním řádu). 

    

Fyzika 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 

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa 

změří vhodnými měřidly fyzikální veličiny délku, objem, 
hmotnost, teplotu, čas, sílu 

fyzikální veličiny – délka, objem, hmotnost, teplota 
a její změna, čas, hustota, rychlost, síla 
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převádí jednotky délky, obsahu, objemu, hmotnosti a 
času 
uvede s použitím Tabulek pro ZŠ značky a jednotky 
fyzikálních veličin délka, dráha, obsah, objem, 
hmotnost, čas, rychlost, síla, hustota, teplota 

F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, 
že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na 
sebe působí 

vysvětlí rozpouštění pevných látek v kapalině (i 
v závislosti na teplotě) a šíření zápachu v uzavřené 
místnosti 

skupenství látek 
atomy, molekuly – jejich vlastnosti 
Brownův pohyb, difuze 

F-9-1-03 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa 
při dané změně jeho teploty 

objasní pojmy délková teplotní roztažnost a objemová 
teplotní roztažnost 
uvede praktické příklady obou jevů 

teplotní a délková roztažnost těles a látek 

F-9-1-04 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, 
hmotností a objemem při řešení praktických problémů 

objasní praktický význam veličiny hustota, hmotnost a 
objem 
vypočítá ze vztahu pro hustotu látky hmotnost a objem 
tělesa (pomocí Tabulek pro ZŠ) 

fyzikální veličina hustota 

F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů a 
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u 
rovnoměrného pohybu těles 

určí z hodnot dvou veličin (dráha, čas nebo rychlost) 
hodnotu veličiny třetí (s použitím Tabulek pro ZŠ) 

fyzikální veličina rychlost 

F-9-2-03 změří velikost působící síly změří velikost síly siloměrem 
vypočítá gravitační sílu působící na těleso z jeho 
hmotnosti 

fyzikální veličina síla 

F-9-6-05 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 

objasní magnetické pole kolem magnetu 
vysvětlí magnetizaci látky 
uvede příklady využití magnetu v praxi 

magnety a jejich vlastnosti 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 vybízení žáků k řešení a ke zvládnutí zadaných úkolů 

 směřování žáků ke vhodným formulováním svých rozhodnutí a závěrů a k jejich obhájení 

 učení žáků vyvodit důsledky z nesprávných rozhodnutí  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

 vedení žáků k vnímání rozdílností různých přírodních jevů 
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 jejich směřování k hledání souvislostí a vyvozování závěrů  

 zaměření se na to, aby žáci dokázali vyřešit problém v návaznosti na získané poznatky  

 dbaní na postupy řešení úkolů 

    

Fyzika 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 

F-9-2-01 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná 
vzhledem k jinému tělesu 

objasní, že pohyb je relativní, a určí, zda je těleso 
v klidu, či v pohybu vzhledem k jiným tělesům 
určí, zda se jedná o pohyb rovnoměrný nebo 
nerovnoměrný, přímočarý nebo křivočarý, posuvný 
nebo otáčivý 
vysvětlí rozdíl mezi rychlostí rovnoměrného pohybu 
a průměrnou rychlostí nerovnoměrného pohybu 

pohyb tělesa 

F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů a 
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u 
rovnoměrného pohybu těles 

na základě znalosti hodnot dvou veličin (dráha, čas 
nebo rychlost) určí hodnotu veličiny třetí (pomocí 
Tabulek pro ZŠ) 
sestrojí graf závislosti dráhy na čase 

pohyb tělesa 

F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici 

určí graficky výslednici dvou sil se společným 
působištěm 
uvede příklady, kdy a jak se cíleně zvětšuje nebo 
zmenšuje velikost třecí síly 
vysvětlí funkce vybraných jednoduchých strojů (páka, 
kladka) 

síly a jejich vlastnosti 
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F-9-2-05 využívá Newtonovy zákony pro objasňování 
či předvídání změn pohybu těles při působení stálé 
výsledné síly v jednoduchých situacích 

vysvětlí princip setrvačnosti 
vysvětlí závislost projevů setrvačnosti na hmotnosti 
tělesa při uvádění těles do pohybu, resp. do klidu 
vypočítá gravitační sílu působící na těleso 
uvede konkrétní příklad sil při vzájemném působení 
dvou těles 
vysvětlí, jak se liší pohybové účinky síly na těleso 
v závislosti na jejím směru, orientaci a působišti při 
stejné velikosti 

Newtonovy zákony 

F-9-2-06 aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při 
řešení praktických problémů 

popíše využití jednoramenné a dvojramenné páky otáčivý účinek síly 

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa 

uvede s použitím Tabulek pro ZŠ značku a jednotku 
tlaku 
změří vhodně vybranými měřidly tlak vzduchu 
převádí jednotky tlaku 

tlak a tlaková síla 

F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku 
v klidných tekutinách pro řešení konkrétních 
praktických problémů 

vysvětlí princip jednoduchého zařízení, které využívá 
Pascalův zákon 
popíše změny hydrostatického, resp. atmosférického 
tlaku v závislosti na hloubce, resp. nadmořské výšce 
popíše příklady využití principu spojených nádob 
objasní pojmy přetlak a podtlak a využití těchto jevů 
v technické praxi 

tlak a tlaková síla 

F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících na těleso 
v klidné tekutině chování tělesa v ní 

určí velikost vztlakové síly působící na těleso zcela 
ponořené do kapaliny 
na základě znalosti hustoty tělesa a tekutiny předpoví 
chování tělesa v této tekutině 

Archimedův zákon, chování těles v tekutinách 

F-9-1-03 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa 
při dané změně jeho teploty 

vysvětlí délkovou a objemovou teplotní roztažnost 
uvede praktické příklady (včetně anomálie vody) 

závislost hustoty kapaliny na teplotě 

F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu 
světla při řešení problémů a úloh 

uvede příklady stejnorodého optického prostředí 
uvede příklady průhledných, průsvitných a 
neprůhledných optických prostředí 
vysvětlí zákon odrazu světla 
popíše a vysvětlí využití zákona odrazu světla 

světelné jevy 
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F-9-6-08 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 

vysvětlí, kdy dochází k lomu světla 
rozhodne, zda dochází k lomu světla ke kolmici, nebo 
k lomu světla od kolmice 
rozliší spojku od rozptylky podle optických vlastností 

světelné jevy 

F-9-7-01 objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o 
gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a 
měsíců planet kolem planet 

popíše, proč dochází k zatmění Slunce a Měsíce 
vysvětlí podstatu střídání měsíčních fází 

světelné jevy 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

 vedení žáků k vnímání rozdílností různých přírodních jevů 

 jejich směřování k hledání souvislostí a vyvozování závěrů  

 zaměření se na to, aby žáci dokázali vyřešit problém v návaznosti na získané poznatky  

 dbaní na postupy řešení úkolů 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 vybízení žáků k řešení a ke zvládnutí zadaných úkolů 

 směřování žáků ke vhodným formulováním svých rozhodnutí a závěrů a k jejich obhájení 

 učení žáků vyvodit důsledky z nesprávných rozhodnutí  

    

Fyzika 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 

F-9-4-01 určí v jednoduchých případech práci 
vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa 

vysvětlí vztah pro mechanickou práci vykonanou silou, 
která působí na těleso ve směru pohybu 
vypočítá vykonanou práci, sílu nebo dráhu 

práce a energie 
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ze znalosti vykonané práce určí změnu energie 
příslušného tělesa a naopak 

F-9-4-02 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, 
vykonanou prací a časem 

vypočítá výkon ze zadané práce a času 
objasní pojem účinnost 

práce a energie 

F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách 
různých forem energie a jejich přenosu při řešení 
konkrétních problémů a úloh 

popíše formy energie 
vysvětlí na základě zákona zachování energie 
jednoduché příklady přeměny forem energie 

energie a její přeměny 

F-9-4-04 určí v jednoduchých případech teplo přijaté 
či odevzdané tělesem 

vyhledá v tabulkách měrnou tepelnou kapacitu látek 
a vysvětlí její význam 
využívá vztah Q = c.m.(t2 – t1) pro určování tepla 
přijatého nebo odevzdaného tělesem 

tepelné jevy 

F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání 
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na 
životní prostředí 

posoudí výhody a nevýhody užití různých energetických 
zdrojů 

výroba elektrické energie 

F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a 
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí 
pro šíření zvuku 

uvede příklady zdrojů zvuku 
vysvětlí vznik zvuku 
vyhledá v tabulkách a vzájemně porovná rychlost šíření 
zvuku v různých prostředích 

zvukové jevy 

F-9-5-02 posoudí možnosti zmenšování vlivu 
nadměrného hluku na životní prostředí 

uvede příklady prostředí s nadměrným hlukem 
popíše negativní vlivy nadměrného hluku na člověka 
navrhne možné ochranné prostředky 
uvede, jak se dá snížit nadměrná hladina hluku 
v prostředí 

zvukové jevy 

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa 

změří vhodně vybranými měřidly elektrické napětí 
uvede s použitím tabulek značky a jednotky práce, 
energie, výkonu, tepla, elektrického proudu, napětí 
a odporu 

práce a energie 
tepelné jevy 
elektrický proud 

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu 

pozná schematické značky součástí elektrického obvodu 
pojmenuje jednotlivé součásti elektrického obvodu 
zapojí podle schématu jednoduchý elektrický obvod 
včetně voltmetru a ampérmetru 
ovládá pravidla bezpečné práce a manipulace 
s elektrickými zařízeními 

elektrický proud 
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ovládá základy první pomoci při úrazu elektrickým 
proudem 

F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a 
změří elektrický proud a napětí 

rozliší zdroje stejnosměrného a střídavého el. proudu 
změří napětí na různých součástkách el. obvodu 
změří el. proud v různých částech jednoduchého 
elektrického obvodu 

elektrický proud 

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností 

vysvětlí rozdíl mezi vodičem, polovodičem a izolantem 
uvede příkladyvodičů, polovodičů a izolantů 
uvede příklady použití vodičů a izolantů v technické 
praxi 
vysvětlí význam užití polovodičů v technické praxi 

elektrický proud 

F-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při 
řešení praktických problémů 

na základě Ohmova zákona rozumí vztahu mezi el. 
proudem, napětím a odporem 
využívá vztah pro elektrický odpor R = U/I 
vypočítá ze dvou veličin veličinu třetí v jednoduchém el. 
obvodu 

elektrický proud 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

 vedení žáků k vnímání rozdílností různých přírodních jevů 

 směřování žáků k hledání souvislostí a vyvozování závěrů  

 zaměření se na to, aby žáci dokázali vyřešit problém v návaznosti na získané poznatky  

 dbaní na postupy řešení úkolů 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 vybízení žáků k řešení a ke zvládnutí zadaných úkolů 

 jejich směřování ke vhodným formulováním svých rozhodnutí a závěrů a k jejich obhájení 

 vedení žáků k vyvozování důsledků z nesprávných rozhodnutí  

 motivace žáků k tvorbě projektů  

    

Fyzika 9. 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 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

F-9-6-05 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 

popíše jev elektromagnetické indukce 
uvede el. spotřebičů, které využívají 
elektromagnetickou indukci 

elektrodynamika 

F-9-6-06 zapojí správně polovodičovou diodu uvede příklady využití polovodičových diod elektrický proud v polovodičích 

F-9-7-01 objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o 
gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a 
měsíců planet kolem planet 

vysvětlí, která síla udržuje planety na oběžné dráze 
kolem Slunce 
vysvětlí pohyb měsíců kolem planet 

astronomie 

F-9-7-02 odliší hvězdu od planety na základě jejich 
vlastností 

vysvětlí princip uvolňování energie ve Slunci 
popíše rozdíly mezi hvězdou a planetou 

astronomie 

F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání 
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na 
životní prostředí 

posoudí výhody a nevýhody využití jaderné energie 
vyhodnotí účinky radioaktivního záření a určí ochranu 
proti nim 

atomy a záření 

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa 

převádí jednotky délky, obsahu, objemu, hmotnosti, 
času, rychlosti, hustoty, síly, proudu, napětí a odporu 
uvede s použitím tabulek značky a jednotky 
následujících fyzikálních veličin – délka, dráha, plošný 
obsah, objem, hmotnost, čas, rychlost, síla, hustota, 
tlak, práce, energie, výkon, teplo, teplota, elektrický 
proud, elektrické napětí a elektrický odpor 

fyzikální veličiny a jejich jednotky 

F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů a 
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u 
rovnoměrného pohybu těles 

vypočítá ze vztahu pro rychlost i čas a dráhu výpočet rychlosti, dráhy a času 

F-9-1-04 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, 
hmotností a objemem při řešení praktických problémů 

určí z hodnot dvou veličin (hustota, objem nebo 
hmotnost) hodnotu veličiny třetí (s použitím tabulek) 

výpočet hustoty, objemu a hmotnosti 
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F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku 
v klidných tekutinách pro řešení konkrétních 
praktických problémů 

vypočítá velikost hydrostatického tlaku v závislosti na 
hloubce 
objasní pojmy přetlak, podtlak a jejich využití v praxi 
popíše a vysvětlí princip Pascalova zákona 

hydrostatický tlak, využití Pascalova zákona 

F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících na těleso 
v klidné tekutině chování tělesa v ní 

určí velikost vztlakové síly působící na těleso zcela nebo 
částečně ponořené do kapaliny 
podle hustoty tělesa a tekutiny předpoví chování tělesa 
v této tekutině 
určí graficky výslednici působících sil na těleso 

Archimedův zákon, chování tělesa v tekutině 

F-9-4-01 určí v jednoduchých případech práci 
vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa 

provádí výpočty vykonané práce, síly nebo dráhy práce 

F-9-4-02 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, 
vykonanou prací a časem 

vypočítá ze vztahu pro výkon i práci a čas výkon 

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu 

pozná schematické značky elektrického obvodu 
ovládá pravidla bezpečné práce a manipulace 
s elektrickými zařízeními 
ovládá základy první pomoci při úrazu el. proudem 

elektrotechnické značky 
bezpečnost 

F-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při 
řešení praktických problémů 

využívá vztah pro elektrický odpor (R = U/I) 
vypočítá ze dvou veličin veličinu třetí v jednoduchém 
elektrickém obvodu 

Ohmův zákon 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

 vedení žáků k vnímání rozdílností různých přírodních jevů 

 směřování žáků k hledání souvislostí a vyvozování závěrů  

 zaměření se na to, aby žáci dokázali vyřešit problém v návaznosti na získané poznatky  

 dbaní na postupy řešení úkolů 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 vybízení žáků k řešení a ke zvládnutí zadaných úkolů 

 jejich směřování ke vhodným formulováním svých rozhodnutí a závěrů a k jejich obhájení 

 vedení žáků k vyvozování důsledků z nesprávných rozhodnutí  

 motivace žáků k tvorbě projektů  
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5.15 Chemie  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 

          Povinný Povinný  

    

Název předmětu Chemie 

Oblast Člověk a příroda 

Charakteristika předmětu Předmět vede žáky k poznání chemických látek a reakcí. Žáci se učí porozumět zákonitostem přírodních 
procesů a pochopit užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě. Žáci si osvojují 
základní poznatky z různých oborů chemie, dovednosti spojené s pozorováním látek a reakcí. Vyvozené 
závěry budou uvádět do širších souvislostí s praktickým využitím – zejména mezi stavem přírody a lidskou 
činností, závislosti člověka na přírodních zdrojích a vlivu lidské činnosti na stav životního prostředí a na 
lidské zdraví. Součástí výuky je získání znalostí zásad bezpečné práce s chemikáliemi a poskytnutí první 
pomoci. Výuka rozvíjí schopnost porozumět zákonitostem přírodních procesů, žáci se tak učí zkoumat jejich 
příčiny, souvislosti či vztahy mezi nimi. 

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

Předmět Chemie vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, jeho vzdělávací obsah se člení na tematické 
okruhy: 

• Pozorování, pokus a bezpečnost práce 

• Částicové složení látek a chemické prvky 

• Chemické reakce 

• Anorganické sloučeniny 

• Organické sloučeniny 

• Chemie a společnost 
Výuka chemie je dotována 4 hodinami, probíhá 1 hodinu týdně v 8. ročníku a 3 hodiny týdně v 9. ročníku. 
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Do výuky chemie jsou začleněna průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Environmentální 
výchova. 
Výuka Chemie se uskutečňuje v rámci standardních vyučovacích hodin o délce 45 minut, probíhá převážně 
v kmenových třídách, jsou využívány také třídy s interaktivními tabulemi, dataprojektory a počítačovým 
softwarem. Ve výuce žáci kromě učebnic používají také pracovní listy, učí se používat prostředky výpočetní 
techniky a jednoduché metody pozorování a pokusů. 
Nejčastější organizační formou výuky je hromadné (frontální) vyučování a skupinová výuka s prvky 
diferenciace a individualizace (spolupráce s asistenty).  
V rámci konzultačních hodin je žákům nabízena možnost individuální výuky. 

Integrace předmětů • Chemie 

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

Kompetence k učení: 

• procvičujeme čtení s porozuměním, vyhledávání klíčových slov v textu, reprodukci přečteného, 
formulaci vlastních poznámek 

• seznamujeme žáky s cíli vyučovacích hodin, dbáme na zpětnou vazbu 

• zařazujeme samostatnou práci, příp. práci ve skupině s cíli třídit a zobecňovat poznatky, volíme 
úlohy, které znají žáci z běžného života 

• pracujeme s informacemi z nejrůznějších zdrojů, zadáváme samostatné zpracování referátů 

• procvičujeme schopnost formulovat správné odpovědi na kladené otázky, pracujeme s chybou 
(vysvětlení, zdůvodňování, uvádění příkladů apod.), vedeme žáky ke srozumitelnému a výstižnému 
vyjadřování   

• vedeme žáky ke schopnosti prezentovat a hodnotit svou práci, aby uměli obhájit své postupy, 
dokázali zhodnotit vlastní podíl a podíl druhých na práci  

Kompetence k řešení problémů: 

• zařazujeme do výuky problémové úlohy tak, aby žáci dokázali uplatňovat získané dovednosti 
k řešení problémů, naučili se užívat správné postupy přiměřené svému věku, klademe otevřené 
otázky, necháváme žákům prostor pro vyjádření vlastního názoru na řešení problému, 
podporujeme vyhledání alternativních možností řešení a uplatnění mezipředmětových vztahů 

• konfrontujeme správnost řešení problému s praxí, s žáky vyhledáváme vhodné příklady 
z praktického života 
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• vedeme žáky ke kultivované diskuzi a respektování názorů ostatních, dáváme možnost k vyjádření 
souhlasu i nesouhlasu s názorem druhých při kolektivním řešení problémů  

• zařazujeme projektovou výuku, vedeme žáky k práci v týmu, učíme je prezentovat skupinovou 
i individuální práci 

• učíme žáky vyvodit důsledky ze špatných rozhodnutí 

Kompetence komunikativní: 

• procvičujeme se žáky schopnost užívat správně způsoby dorozumívání, dbáme na dodržování 
pravidel komunikace 

• vybízíme žáky k formulování a vyjádření myšlenek, k prezentování před ostatními, procvičujeme 
schopnost vysvětlení, aby partner porozuměl    

• vedeme žáky k respektování názoru druhých, k tomu, aby dokázali vhodně argumentovat ústně 
i písemně, vybízíme je k zapojení do diskuse, obhajování vlastního názoru a toleranci k názorům 
druhých 

Kompetence sociální a personální: 

• zařazujeme do výuky práci ve skupině 

• dbáme o vzájemný respekt mezi členy týmu 

• při práci vedeme žáky k tomu, aby každý člen skupiny byl přínosný pro očekávaný výstup, úkoly 
zadáváme tak, aby žáci mohli pracovat podle svých individuálních schopností  

Kompetence občanské: 

• učíme žáky nezpochybňovat lidská práva svá ani druhých, vedeme žáky k respektování odlišností 

• učíme žáky poskytnout účinnou a včasnou pomoc v krizových situacích, zařazujeme do výuky 
poskytnutí první pomoci, využíváme aktuálních krizových a všedních událostí k diskuzím o 
správném chování jednotlivce  

• motivujeme žáky k ochraně životního prostředí 

Kompetence pracovní: 

• seznamujeme žáky se základními pravidly bezpečnosti práce  

• vyžadujeme od žáků bezpečné chování, vedeme je k respektování dohodnutých pravidel, podle 
potřeby k používání ochranných pomůcek  
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• podporujeme žáky ve využívání vědomostí a dovedností získaných v jiných vzdělávacích oblastech, 
zavádíme do výuky krátkodobé i dlouhodobé projekty, vedeme žáky k dokončení práce v dobré 
kvalitě a dodržování dohodnutých termínů, vedeme žáky k samostatné práci s textem, mapou, 
postupem, učíme je využívat návod jako pomoc při plnění úkolů 

Způsob hodnocení žáků Hodnocení žáků probíhá klasifikací, slovně nebo kombinací obou způsobů v souladu s pravidly pro 
hodnocení výsledků vzdělávání (zpracováno v odstavcích způsoby a kritéria hodnocení, podrobněji ve 
školním řádu). 

    

Chemie 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 

CH-9-1-03 objasní nejefektivnější jednání 
v modelových příkladech havárie s únikem 
nebezpečných látek 

popíše, jak se při práci vyvaruje úrazu, jak poskytne 
první pomoc 
na příkladech ze svého okolí uvede způsob chování při 
úniku nebezpečných chemických látek 
uvede, které látky škodí přírodě, a jak se odstraňují 
uvede všechna telefonní čísla integrovaného 
záchranného systému 
popíše zásady volání na tísňové linky 

mimořádné události – havárie chemických provozů, 
úniky nebezpečných látek 

CH-9-2-01 rozlišuje směsi a chemické látky zjišťuje, že většina látek jsou směsi 
vysvětlí rozdíl mezi směsí a čistou látkou 
rozliší směsi stejnorodé a různorodé 
zná metody oddělování složek směsí, jak směsi vznikají 
a jak se vyjadřuje jejich složení 

směsi – různorodé, stejnorodé roztoky 
hmotnostní zlomek a koncentrace roztoku 
koncentrovanější, zředěnější, nasycený a nenasycený 
roztok 
oddělování složek směsí (usazování, filtrace, destilace, 
krystalizace, sublimace) 
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CH-9-2-03 vysvětlí základní faktory ovlivňující 
rozpouštění pevných látek 

rozlišuje mezi pojmy nasycený a nenasycený roztok 
správně používá termíny složka roztoku, rozpuštěná 
látka a rozpouštědlo, koncentrovanější a zředěnější 
roztok 
popíše vliv teploty, míchání a plošného obsahu povrchu 
rozpouštěné pevné látky na rychlost jejího rozpouštění 

směsi – různorodé, stejnorodé roztoky 
hmotnostní zlomek a koncentrace roztoku 
koncentrovanější, zředěnější, nasycený a nenasycený 
roztok 
oddělování složek směsí (usazování, filtrace, destilace, 
krystalizace, sublimace) 

CH-9-2-04 navrhne postupy a prakticky provede 
oddělování složek směsí o známém složení; uvede 
příklady oddělování složek v praxi 

samostatně sestaví filtrační aparaturu s využitím 
laboratorních pomůcek 
vysvětlí princip usazování a destilace na konkrétním 
příkladu 
aplikuje poznatky o oddělování složek směsí na 
příkladech z běžného života 

směsi – různorodé, stejnorodé roztoky 
hmotnostní zlomek a koncentrace roztoku 
koncentrovanější, zředěnější, nasycený a nenasycený 
roztok 
oddělování složek směsí (usazování, filtrace, destilace, 
krystalizace, sublimace) 

CH-9-2-05 rozliší různé druhy vody a uvede příklady 
jejich výskytu a použití 

pojmenuje správnými názvy vodu v plynném, kapalném 
a pevném skupenství 
vysvětlí, jak voda v závislosti na fyzikálních podmínkách 
mění své skupenství, a uvede, jak se změny skupenství 
nazývají 
uvede základní fyzikální a chemické vlastnosti vody 
vysvětlí význam vody pro život na Zemi 
používá správně pojmy: odpadní voda, pitná voda, 
užitková voda, destilovaná voda 

voda a vzduch 

CH-9-2-06 uvede příklady znečišťování vody a vzduchu 
v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne 
nejvhodnější preventivní opatření a způsoby likvidace 
znečištění 

uvede základní složky čistého vzduchu 
vysvětlí význam kyslíku pro život na Zemi 
vyjmenuje zdroje znečištění vzduchu ve svém okolí a 
regionu, ve kterém žije (vnějších i vnitřních prostor) 
navrhne způsoby, jak chránit čistotu ovzduší 

voda a vzduch 

CH-9-3-01 používá pojmy atom a molekula ve 
správných souvislostech 

rozlišuje pojmy prvek, molekula, atom, iont 
rozlišuje částice atomu, atomy a molekuly 
popíše umístění protonů, elektronů a neutronů v atomu 
graficky znázorní vznik iontů 

částicové složení látek – molekuly, atomy, atomové 
jádro, protony, neutrony, elektronový obal a jeho 
změny v chemických reakcích, elektrony, protonové 
číslo 

CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek rozliší skupenství látek a dokáže pojmenovat změny 
skupenství látek a podmínky za jakých k nim dochází 
porovná společné a rozdílné vlastnosti vybraných látek 

vlastnosti látek 
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určí vlastnosti běžně známých látek vlastním pozorování 
a vyhledáním v tabulkách 

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 

zná zásady bezpečné práce v laboratoři a v běžném 
životě 
na základě výstražných symbolů a varování na etiketě 
posoudí nebezpečnost látky 
popíše způsoby bezpečné práce s chemickými látkami 
vybere pro práci s chemickými látkami vhodné 
ochranné pomůcky a správně je používá 

zásady bezpečné práce – v laboratoři i v běžném 
životě 
nebezpečné látky a přípravky – H-věty, P-věty, 
piktogramy a jejich význam 

CH-9-2-02 vypočítá složení roztoků, připraví prakticky 
roztok daného složení 

vypočítá složení roztoku s využitím procentuálního 
vyjádření nebo pomocí hmotnostního zlomku 
navrhne přípravu roztoku daného složení v praktickém 
životě 

směsi – různorodé, stejnorodé roztoky 
hmotnostní zlomek a koncentrace roztoku 
koncentrovanější, zředěnější, nasycený a nenasycený 
roztok 
oddělování složek směsí (usazování, filtrace, destilace, 
krystalizace, sublimace) 

CH-9-2-06 uvede příklady znečišťování vody a vzduchu 
v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne 
nejvhodnější preventivní opatření a způsoby likvidace 
znečištění 

uvede příklady využití vody v domácnosti, průmyslu a 
zemědělství a zhodnotí vliv jejího využití na životní 
prostředí 
vyjmenuje zdroje znečištění vody v místním regionu 
navrhne způsoby ochrany čistoty vod v přírodě 
navrhne, jak šetřit vodou v domácnosti 

voda a vzduch 

CH-9-7-02 aplikuje znalosti o principech hašení požárů 
na řešení modelových situací z praxe 

vyjmenuje podmínky hoření a hašení 
uvede telefonní čísla, na která má volat v případě 
požáru 
popíše správné chování při požáru 
rozpozná označení hořlavých, toxických a výbušných 
látek 
rozliší základní hasební látky v hasicích přístrojích 

hoření a hašení 

CH-9-3-02 rozlišuje chemické prvky a chemické 
sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech 

používá pojmy chemický prvek a chemická sloučenina 
ve správných souvislostech 
rozliší chemickou značku prvku a chemický vzorec 
sloučeniny 
vyjádří složení chemické látky ze vzorce chemické 
sloučeniny 

složení chemických látek, prvky a sloučeniny 
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rozliší anionty, kationty a atomy 
používá značky a názvy vybraných chemických prvků 

CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě 
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a 
usuzuje na jejich možné vlastnosti 

rozliší periody a skupiny v periodické soustavě 
chemických prvků, zná jejich význam 
orientuje se v periodické soustavě, vyhledá prvky 
s podobnými vlastnostmi 
uvede charakteristické vlastnosti kovů a nekovů 

prvky – názvy, značky, vlastnosti a použití vybraných 
prvků, skupiny a periody v periodické soustavě 
chemických prvků 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

 vedení žáků ke spolupráci při skupinových úkolech, zdokonalování organizace práce ve skupinách, schopnosti respektovat ostatní a asertivního jednání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 formulování kladů a záporů využití chemie v praktickém životě ve vazbě na probírané učivo, obhajování názorů vhodnou argumentací s využitím svých znalostí, svého 
přesvědčení, veřejného mínění, hledání alternativních řešení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

 procvičování formulace vlastních názorů, schopnosti krátkého souvislého projevu, respektování pravidel komunikace při diskuzi v třídním kolektivu i při skupinové práci 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 zaměření se se na praktické využití chemie při běžné každodenní činnosti člověka, v průmyslu, ve stavebnictví, při výrobě energií, těžbě nerostných surovin, v medicíně, 
zemědělství vždy s vazbou na životní prostředí  

 seznámení se s regionální problematikou, doplnění výuky o exkurzi ve spalovně odpadů, exkurzi zaměřenou na využívání různých zdrojů energie a terénní exkurzi 
v 9. ročníku zaměřenou na oblast lomu Hády (těžba, rekultivace, chráněné území) 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

 směřování žáků k aktivnímu podílu na sběru druhotných surovin, seznámení se s možnostmi využití alternativních zdrojů, diskuze o kladech a záporech moderních 
technologií v souvislosti s životním stylem ve vyspělých a rozvojových zemích, zpracování aktuálních ekologických problémů místních i globálních v samostatných 
referátech žáků 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

 v tématech voda a vzduch návaznost na poznatky získané v přírodopise a fyzice, prohlubování znalostí s důrazem na význam pro trvale udržitelný život na Zemi, 
zpracování vybraných témat formou projektů   

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

 rozvíjení schopnosti soustředit se, logicky odvozovat a zobecňovat poznatky, využití k usnadnění zapamatování a odbourání učení se „zpaměti“, práce s textem a 
posilování čtenářské gramotnosti 
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Chemie 9. 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 

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 

vysvětlí, které látky jsou soli, jak vznikají, a čím jsou 
užitečné 
používá názvosloví solí a zapíše jejich vznik 
jednoduchými rovnicemi 
na konkrétních příkladech uvede význam solí pro 
člověka 
objasní, které děje jsou redoxní a jak se využívají v praxi 
popíše princip získávání kovů z rud 
vysvětlí, jak se získává elektrický proud chemickou 
cestou 
popíše, co způsobuje korozi kovů a jak se jí bránit 
orientuje se v problematice získávání a významu 
energie a jejím vlivu na život člověka a životní prostředí 
vyhledává informace o znečišťování životního prostředí 
a o možných důsledcích tohoto jevu 
vysvětlí význam vyčerpatelných a nevyčerpatelných 
zdrojů energie 

typy chemických reakcí 
chemie a elektřina 
tepelně zpracovávané materiály 

názvosloví – oxidy, halogenidy, sulfidy, vlastnosti a 
použití vybraných významných látek 
kyseliny a hydroxidy – kyselost a zásaditost roztoků, 
vlastnosti, vzorce, názvy a použití 
soli kyslíkatých kyselin – vlastnosti, použití, oxidační 
číslo, názvosloví 

CH-9-6-02 zhodnotí užívání fosilních paliv a 
vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady 
produktů průmyslového zpracování ropy 

rozliší fosilní a ostatní paliva 
uvede výhody a nevýhody využívání fosilních a ostatních 
druhů paliv vzhledem k životnímu prostředí a 
vyčerpatelnosti zdrojů 
uvede příklady produktů získávaných při frakční 
destilaci ropy 

paliva – ropa, uhlí, zemní plyn, průmyslově vyráběná 
paliva 
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uvede příklady výrobků chemického průmyslu, jejichž 
výchozí surovinou je ropa nebo zemní plyn 

CH-9-6-01 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede 
jejich zdroje, vlastnosti a použití 

zařadí uhlovodíky mezi organické látky 
vysvětlí, které látky a proč jsou základem živé přírody 
rozlišuje základní organické sloučeniny, užívá vedle 
názvů i vzorce nejjednodušších uhlovodíků 
popíše vlastnosti nejjednodušších uhlovodíků a uvede 
příklady jejich použití 
uvede příklady zdrojů uhlovodíků 

uhlovodíky – významné alkany, uhlovodíky 
s vícenásobnými vazbami a aromatické uhlovodíky, 
názvosloví 

CH-9-6-03 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede 
jejich zdroje, vlastnosti a použití 

rozliší halogenderiváty uhlovodíků a kyslíkaté deriváty, 
vyjmenuje je a uvede jejich význam 
popíše používání freonů a jejich vliv na životní prostředí 
jmenuje nejjednodušší alkoholy a jejich vlastnosti 
zhodnotí rizika konzumace alkoholu na zdraví člověka 
uvede příklady nejznámějších organických kyselin 

deriváty uhlovodíků 

CH-9-6-06 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, 
sacharidů a vitaminů 

rozliší bílkoviny, tuky, sacharidy a vitamíny z hlediska 
výživy, uvede, kde se vyskytují a jaký mají význam 
orientuje se v rostlinných a živočišných tucích a ve 
způsobech jejich uchovávání 
posoudí různé typy potravin z hlediska obecně 
uznávaných zásad zdravé výživy 
vysvětlí význam nukleových kyselin 

přírodní látky – zdroje, vlastnosti a příklady funkcí 
bílkovin, tuků, sacharidů a vitamínů v lidském těle 
nukleové kyseliny 

CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých 
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a 
zdraví člověka 

jmenuje zástupce významných plastů a jejich vlastnosti 
zhodnotí význam plastů z hlediska praktického využití 
člověkem a dopady jejich využívání na životní prostředí 
popíše bezpečné a k životnímu prostředí šetrné 
zacházení s mycími a čisticími prostředky 
popíše vliv těchto prostředků na životní prostředí 
jmenuje skupiny běžně dostupných léčiv a způsoby 
jejich použití 
porozumí základním instrukcím uvedeným v příbalových 
letácích léčiv 
uvede příklady zákonně i nezákonně prodávaných 
omamných a návykových látek 

chemický průmysl 
plasty, syntetická vlákna, hnojiva, léčiva, recyklace 
surovin, rizika v souvislosti se životním prostředím 
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popíše následky a účinky nadměrné konzumace drog 
(včetně kouření a požívání alkoholu) na lidský 
organismus 
uvede zástupce látek, které nejčastěji znečišťují ovzduší, 
vodu a půdu 
popíše zásady chování při nadměrném znečištění 
ovzduší, vody a půdy 

CH-9-7-01 zhodnotí využívání prvotních a druhotných 
surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi 

uvede příklady prvotních a druhotných surovin 
významných pro chemickou výrobu 
zhodnotí ekologický a ekonomický význam recyklace 
odpadů 
popíše význam ropy, uhlí a zemního plynu pro chemický 
průmysl i pro praktický život člověka 

chemický průmysl 
plasty, syntetická vlákna, hnojiva, léčiva, recyklace 
surovin, rizika v souvislosti se životním prostředím 

CH-9-6-04 orientuje se ve výchozích látkách a 
produktech fotosyntézy a koncových produktů 
biochemického zpracování, především bílkovin, tuků, 
sacharidů. 

rozliší výchozí látky a produkty fotosyntézy 
zapíše jednoduchou rovnici fotosyntézy 
vysvětlí význam fotosyntézy pro život na Zemi 
rozliší bílkoviny, tuky, sacharidy, nukleové kyseliny a 
vitamíny z hlediska jejich složení a významu v živých 
organismech 

přírodní látky – zdroje, vlastnosti a příklady funkcí 
bílkovin, tuků, sacharidů a vitamínů v lidském těle 
nukleové kyseliny 

CH-9-6-05 určí podmínky postačující pro aktivní 
fotosyntézu 

uvede podmínky nezbytné pro průběh fotosyntézy přírodní látky – zdroje, vlastnosti a příklady funkcí 
bílkovin, tuků, sacharidů a vitamínů v lidském těle 
nukleové kyseliny 

CH-9-5-02 vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich 
vliv na životní prostředí a uvede opatření, kterými jim 
lze předcházet 

popíše vznik a původce kyselých dešťů 
zhodnotí vliv kyselých dešťů na životní prostředí i různé 
objekty 
uvede opatření, kterými lze předcházet a zmírnit 
důsledky kyselých dešťů 

názvosloví – oxidy, halogenidy, sulfidy, vlastnosti a 
použití vybraných významných látek 
kyseliny a hydroxidy – kyselost a zásaditost roztoků, 
vlastnosti, vzorce, názvy a použití 
soli kyslíkatých kyselin – vlastnosti, použití, oxidační 
číslo, názvosloví 

CH-9-4-03 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících 
průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení 
jejich nebezpečnému průběhu 

odvodí na základě pozorování, co ovlivňuje průběh 
chemických dějů 
pracuje se základními veličinami a vztahy při výpočtech 
odvodí, proč a jak probíhají chemické reakce 
zjišťuje přeměny hmoty 
popíše vliv teploty, obsahu povrchu, koncentrace 

chemické reakce – zákon zachování hmotnosti 
chemické rovnice 
klasifikace chemických reakcí – slučování, 
neutralizace, reakce exotermní a endotermní 
faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí 
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reaktantů a katalyzátorů na rychlost chemické reakce 
popíše správný způsob ředění hydroxidů a kyselin 
popíše první pomoc při zasažení lidského těla roztoky 
hydroxidů a kyselin 

CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických 
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických 
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich 
využívání 

orientuje se v zápise chemických reakcí 
rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí 
pojmenuje správně výchozí látky a produkty 
jednoduchých chemických reakcí 
rozliší neutralizaci od ostatních chemických reakcí 

chemické reakce – zákon zachování hmotnosti 
chemické rovnice 
klasifikace chemických reakcí – slučování, 
neutralizace, reakce exotermní a endotermní 
faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí 

CH-9-4-02 přečte chemické rovnice a s užitím zákona 
zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky 
nebo produktu 

vysvětlí zákon zachování hmotnosti a aplikuje jej při 
řešení jednoduchých rovnic 
přečte, zapíše a vyčíslí jednoduché chemické rovnice 

chemické reakce – zákon zachování hmotnosti 
chemické rovnice 
klasifikace chemických reakcí – slučování, 
neutralizace, reakce exotermní a endotermní 
faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí 

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 

rozlišuje základní dvouprvkové sloučeniny a na jejich 
příkladu vysvětlí názvosloví 
popíše vznik dvouprvkových sloučenin 
objasní vlastnosti a užití významných dvouprvkových 
sloučenin 
popíše vlastnosti kyselin a hydroxidů a uvede jejich užití 
a význam, vytvoří jejich vzorce 

názvosloví – oxidy, halogenidy, sulfidy, vlastnosti a 
použití vybraných významných látek 
kyseliny a hydroxidy – kyselost a zásaditost roztoků, 
vlastnosti, vzorce, názvy a použití 
soli kyslíkatých kyselin – vlastnosti, použití, oxidační 
číslo, názvosloví 

CH-9-5-03 orientuje se na stupnici pH, změří reakci 
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a 
uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi 

rozliší kyselé a zásadité roztoky pomocí hodnot pH 
změří pH roztoku, se kterým se setká v běžném životě 
uvede příklady neutralizace prováděné v běžném životě 

názvosloví – oxidy, halogenidy, sulfidy, vlastnosti a 
použití vybraných významných látek 
kyseliny a hydroxidy – kyselost a zásaditost roztoků, 
vlastnosti, vzorce, názvy a použití 
soli kyslíkatých kyselin – vlastnosti, použití, oxidační 
číslo, názvosloví 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 zaměření se se na praktické využití chemie při běžné každodenní činnosti člověka, v průmyslu, ve stavebnictví, při výrobě energií, těžbě nerostných surovin, v medicíně, 
zemědělství vždy s vazbou na životní prostředí  

 seznámení se s regionální problematikou, doplnění výuky o exkurzi ve spalovně odpadů, exkurzi zaměřenou na využívání různých zdrojů energie a terénní exkurzi 
v 9. ročníku zaměřenou na oblast lomu Hády (těžba, rekultivace, chráněné území) 
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

 aktivní podíl na sběru druhotných surovin, seznámení se s možnostmi využití alternativních zdrojů, diskuze o kladech a záporech moderních technologií v souvislosti 
s životním stylem ve vyspělých a rozvojových zemích, aktuální ekologické problémy žáci zájemci zpracovávají v závěrečných pracích 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

 navazování na poznatky získané v přírodopise a fyzice, prohlubování znalostí s důrazem na význam pro trvale udržitelný život na Zemi, zpracování projektů   

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

 formulování vlastních názorů, přednesení krátkého souvislého projevu, respektování pravidel komunikace při diskuzi v třídním kolektivu i při skupinové práci 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

 vedení žáků ke spolupráci při skupinových úkolech, zdokonalování organizace práce ve skupinách, schopnosti respektovat ostatní a asertivního jednání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

 rozvíjení schopnosti soustředit se, logicky odvozovat a zobecňovat poznatky, využití k usnadnění zapamatování a odbourání učení se „zpaměti“, pokročilá práce 
s textem 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 formulování kladů a záporů využití chemie v praktickém životě ve vazbě na probírané učivo, obhajování názorů vhodnou argumentací s využitím svých znalostí, svého 
přesvědčení, veřejného mínění, hledání alternativních řešení 

     

5.16 Přírodopis  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

0 0 0 0 0 2 1 2 1 6 

       Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Přírodopis 

Oblast Člověk a příroda 
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Charakteristika předmětu Přírodopis navazuje na poznatky a vědomosti žáků získané na 1. stupni v předmětu Přírodověda. Předmět 
je založen na integraci poznatků z biologie a dalších přírodovědných oborů (geologie, chemie, ekologie, …). 
V průběhu vzdělávání žáci získají ucelenou představu o vztazích mezi živou a neživou přírodou, seznámí se 
s mnohotvárnými formami života na Zemi a naučí se správně chápat postavení člověka v přírodě. 
Pozorováním, srovnáváním, vyhledáváním informací a konfrontací se současnou situací v přírodě získají 
přehled o vzniku a vývoji Země a života, o stavbě těl živých organismů a člověka, uvědomí si a vytvoří si 
vztah k okolnímu prostředí. Jsou vedeni k převzetí odpovědnosti člověka za trvale udržitelný život na Zemi. 
Naučí se využít dostupné informace a ze získaných poznatků vyvodit závěry, všímat si svého okolí, 
respektovat přírodu, hodnotit jednání své i jiných lidí ve vztahu k životnímu prostředí i k lidem. Snaží se 
chápat negativní vlivy ohrožující zdravý tělesný a duševní vývoj lidí.  

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

Předmět Přírodopis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, jeho vzdělávací obsah se člení na 
tematické okruhy: 

• Obecná biologie a genetika 

• Biologie hub 

• Biologie rostlin 

• Biologie živočichů 

• Biologie člověka 

• Neživá příroda 

• Základy ekologie 

• Praktické poznávání přírody 
Výuka předmětu Přírodopis na 2. stupni je dotována 6 vyučovacími hodinami, s časovou dotací 2 hodiny 
týdně v 6. a 8. ročníku a 1 hodinou týdně v 7. a 9. ročníku. Do výuky jsou začleněna průřezová témata 
Osobnostní a sociální výchova a Environmentální výchova. 
Výuka se uskutečňuje v rámci standardních vyučovacích hodin o délce 45 minut, probíhá převážně 
v kmenových třídách, jsou využívány také třídy s interaktivními tabulemi, dataprojektory a počítačovým 
softwarem. Ve výuce žáci kromě učebnic používají pracovní listy a jednoduché pokusy a pozorování. Výuka 
je doplněna terénními exkurzemi a výukovými programy dle aktuální nabídky. 
Nejčastější organizační formou výuky v rámci Přírodopisu je hromadné (frontální) vyučování a skupinová 
výuka s prvky diferenciace a individualizace (spolupráce s asistenty). V rámci konzultačních hodin je žákům 
v případě potřeby nabídnuta možnost individuální výuky. 
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Integrace předmětů • Přírodopis 

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

Kompetence k učení: 

• procvičujeme čtení s porozuměním, vyhledávání klíčových slov v textu, reprodukci přečteného, 
formulace vlastních poznámek 

• pracujeme s informacemi z nejrůznějších zdrojů, zadáváme samostatné zpracování referátů 

• zařazujeme samostatnou práci, příp. práci ve skupině s cílem třídit a zobecňovat poznatky 

• procvičujeme schopnost formulovat správné odpovědi na kladené otázky, pracujeme s chybou 
(vysvětlení, zdůvodňování, uvádění příkladů apod.), vedeme žáky ke srozumitelnému a výstižnému 
vyjadřování   

• vedeme žáky k prezentování a hodnocení své práce, k tomu, aby uměli obhájit své postupy, 
dokázali zhodnotit vlastní podíl a podíl druhých na práci  

Kompetence k řešení problémů: 

• zařazujeme do výuky problémové úlohy tak, aby žáci dokázali uplatňovat získané dovednosti 
k řešení problémů, naučili se užívat správné postupy přiměřené svému věku, klademe otevřené 
otázky, necháváme žákům prostor pro vyjádření vlastního názoru na řešení problému, 
podporujeme vyhledání alternativních možností řešení 

• konfrontujeme správnost řešení problému s praxí, s žáky vyhledáváme vhodné příklady z běžného 
života 

• vedeme žáky ke kultivované diskuzi a respektování názorů ostatních, dáváme možnost k vyjádření 
souhlasu i nesouhlasu s názorem druhých při kolektivním řešení problémů  

• zařazujeme projektovou výuku, vedeme žáky k práci v týmu, učíme je prezentovat skupinovou 
i individuální práci 

Kompetence komunikativní: 

• procvičujeme se žáky schopnost užívat správně způsoby dorozumívání, dbáme na dodržování 
pravidel komunikace 

• vybízíme žáky k formulování a vyjádření myšlenek, k jejich prezentování před ostatními, 
procvičujeme schopnost vysvětlení tak, aby partner porozuměl    

• vedeme žáky k respektování názoru druhých, k vhodnému argumentování, a to ústně i písemně 

• vybízíme žáky k zapojení do diskuse, obhajování vlastního názoru a toleranci k názorům druhých 
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Kompetence sociální a personální: 

• zařazujeme do výuky práci ve skupině 

• dbáme o vzájemný respekt mezi členy týmu 

• při práci vedeme žáky k tomu, aby každý člen skupiny byl přínosný pro očekávaný výstup, úkoly 
zadáváme tak, aby žáci mohli pracovat podle svých individuálních schopností  

Kompetence občanské: 

• učíme žáky nezpochybňovat lidská práva svá ani druhých, vedeme žáky k respektování odlišností 

• učíme žáky poskytnout účinnou a včasnou pomoc v krizových situacích, zařazujeme do výuky 
poskytnutí první pomoci, využíváme aktuálních krizových a všedních událostí k diskuzím o 
správném chování jednotlivce  

• motivujeme žáky k ochraně životního prostředí, organizujeme exkurze a besedy s ekologickou 
tematikou 

Kompetence pracovní: 

• seznamujeme žáky se základními pravidly bezpečnosti práce  

• vyžadujeme od žáků bezpečné chování, vedeme je k respektování dohodnutých pravidel, podle 
potřeby k používání ochranných pomůcek  

• podporujeme žáky ve využívání vědomostí a dovedností získaných v jiných vzdělávacích oblastech, 
zavádíme do výuky krátkodobé i dlouhodobé projekty, vedeme žáky k dokončení práce v dobré 
kvalitě a dodržování dohodnutých termínů, vedeme žáky k samostatné práci s textem, mapou, 
postupem, učíme je využívat návod jako pomoc při plnění úkolů 

Způsob hodnocení žáků Hodnocení žáků probíhá klasifikací, slovně nebo kombinací obou způsobů v souladu s pravidly pro 
hodnocení výsledků vzdělávání (zpracováno v odstavcích způsoby a kritéria hodnocení, podrobněji ve 
školním řádu). 

    

Přírodopis 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 
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• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života, 
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů 

vysvětlí základní projevy a podmínky života organismů 
orientuje se ve vzniku a vývoji organismů 
vysvětlí v závislosti na podmínkách života rozmanitost 
přírody 

vznik a vývoj Země, projevy života, názory na vznik 
života 

P-9-1-02 popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, 
živočichů a bakterií a objasní funkci základních organel 

popíše jednoduché schéma živočišné a rostlinné buňky 
a buňky bakterií 
vysvětlí základní funkce organel v buňce 
popíše podle obrázku stavbu buňky rostliny, živočicha a 
bakterie 
vysvětlí rozdíl ve výživě rostlinné a živočišné buňky 
uvede funkci základních organel v buňce rostliny, 
živočicha a bakterie 

základní struktury organismů – buňky, pletiva, tkáně, 
orgány, orgánové soustavy, organismy jednobuněčné 
a mnohobuněčné (buňka živočišná, rostlinná a 
bakterií) 

P-9-1-03 rozpozná, porovná a objasní funkci 
základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i 
živočichů 

rozlišuje pojmy buňka, pletivo, tkáň, orgán, orgánové 
soustavy, organismus 
vysvětlí jejich základní funkce u rostlin i živočichů 
rozlišuje pojmy jednobuněčnost, mnohobuněčnost a 
uvádí příklady 

základní struktura života – buňky, pletiva, tkáně, 
orgány, orgánové soustavy, organismy jednobuněčné 
a mnohobuněčné 

P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané organismy 
do říší a nižších taxonomických jednotek 

vysvětlí význam a zásady třídění organismů 
roztřídí vybrané organismy do uvedených 
taxonomických jednotek 
orientuje se v přehledech systémů rostlin a živočichů 

význam a zásady třídění organismů 
soustava organismů (systém rostlin, systém živočichů) 

P-9-1-05 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního 
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti 

vysvětlí podstatu nepohlavního a pohlavního 
rozmnožování 
uvádí konkrétní příklady k těmto způsobům 
rozmnožování 

způsoby rozmnožování 

P-9-1-07 uvede na příkladech z běžného života 
význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka 

popíše stavbu virů a bakterií 
na konkrétních příkladech objasní výskyt a význam 
bakterií a virů v přírodě a u člověka 
uvede příklady využívání bakterií člověkem 
uvede některé typy virových a bakteriálních nemocí a 

viry, bakterie – výskyt, význam a praktické využití 
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vysvětlí prevenci nákazy 
vysvětlí význam bakterií pro život v přírodě 

P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté 
houby s plodnicemi a porovná je podle 
charakteristických znaků 

podle přírodnin, modelů nebo obrázků určí nejméně 
šest hub naší přírody 
rozliší mezi vybranými houbami jedlé a jedovaté podle 
typických znaků 
uvede zásady bezpečného sběru hub 
popíše (nakreslí) stavbu těla hub 
vysvětlí zásady poskytnutí první pomoci při otravě 
houbami 

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 

P-9-2-02 vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich 
význam v ekosystémech a místo v potravních 
řetězcích 

rozlišuje pojmy autotrofní a heterotrofní výživa, 
ekosystém, potravní řetězec, cizopasník, rozkladač 
popíše z pohledu ekologie vzájemné vztahy mezi 
organismy a houbami 

vzájemné vztahy organismů v přírodě (výživa buněk) 

P-9-2-03 objasní funkci dvou organismů ve stélce 
lišejníků 

uvede, které organismy vytvářejí tělo (stélku) lišejníku 
a čím si jsou vzájemně prospěšné 
uvede příklad výskytu lišejníků v přírodě a jejich význam 

lišejníky – stavba, symbióza, výskyt a význam 

P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů 
a atlasů 

uvádí vybrané zástupce řas 
vysvětlí význam řas v přírodě a pro člověka 
vysvětlí pojem stélka, kolonie a pracuje s literaturou, 
obrázky 

systém rostlin – poznávání a zařazování daných 
zástupců běžných druhů řas 

P-9-3-03 vysvětlí princip základních rostlinných 
fyziologických procesů a jejich využití při pěstování 
rostlin 

uvede vstupy, výstupy a podmínky fotosyntézy 
objasní význam fotosyntézy pro život 
objasní význam dýchání pro život rostlin 
rozliší děje v rostlině probíhající za světla a za tmy 
(fotosyntéza, dýchání) 
uvede příklady ovlivňování podmínek pro život rostlin 
při jejich pěstování 

fotosyntéza, dýchání 

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů 

popíše vnější a vnitřní stavbu těla u zástupců živočichů 
(žahavců, ploštěnců, měkkýšů, kroužkovců a členovců) 
srovná stavbu těla s vývojově nižšími organismy 
uvede význam orgánových soustav a příklady jejich 
orgánů 
uvede příklady přizpůsobení živočichů k životu na souši 

vývoj, vývin a systém živočichů 
významní zástupci jednotlivých skupin živočichů – 
prvoci, bezobratlí (žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši, 
kroužkovci, členovci) 
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a ve vodě a k různému způsobu života 
vysvětlí rozdíl mezi obojetným a rozlišeným pohlavím, 
mezi vývojem přímým a nepřímým a uvede příklady 
uvede příklady skupin bezobratlých a obratlovců 
zařadí vybrané živočichy do hlavních taxonomických 
skupin, u bezobratlých do kmenů (žahavci, měkkýši, 
kroužkovci, členovci), popř. do tříd a řádů (pavoukovci, 
korýši, vzdušnicovci) 

P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve 
styku se živočichy 

uvede význam rozmanitosti živočichů pro život v přírodě 
a pro člověka 
objasní význam biologické rovnováhy 
uvede příklady bezobratlých škůdců a způsoby ochrany 
před nimi 
uvede příklady živočichů užitečných pro člověka 
vysvětlí zásady bezpečného chování ve styku se 
živočichy a uvede příklady 

vývoj, vývin a systém živočichů 
významní zástupci jednotlivých skupin živočichů – 
prvoci, bezobratlí (žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši, 
kroužkovci, členovci) 

P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém 
prostředí a vztahy mezi nimi 

uvede konkrétní příklady výskytu organismů v určitém 
prostředí a vztahy mezi nimi 
rozlišuje pojmy potravní řetězec, producent, 
konzument, predátor, cizopasník, rozkladač, ekosystém 
popíše z pohledu ekologie vzájemné vztahy mezi 
organismy 

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 rozlišuje a uvede příklady systémů organismů 
– populace, společenstva, ekosystémy a objasní na 
základě příkladu základní princip existence živých a 
neživých složek ekosystému 

rozlišuje pojmy populace, společenstvo, ekosystém 
na příkladech objasní vztah mezi živými a neživými 
složkami ekosystému 

organismy a prostředí – vzájemné vztahy mezi 
organismy, mezi organismy a prostředím, populace, 
společenstva, přirozené a umělé ekosystémy, potravní 
řetězce, rovnováha v ekosystému 

P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních 
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich 
význam 

vytváří jednoduché potravní řetězce 
vysvětlí a zhodnotí význam těchto potravních řetězců 

organismy a prostředí – vzájemné vztahy mezi 
organismy, mezi organismy a prostředím, populace, 
společenstva, přirozené a umělé ekosystémy, potravní 
řetězce, rovnováha v ekosystému 

P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů 
člověka na životní prostředí a příklady narušení 
rovnováhy ekosystému 

popíše změny v přírodě vyvolané člověkem a jejich 
důsledky 
pozná kladný a záporný vliv člověka na životní prostředí 
diskutuje o globálních problémech a navrhuje jejich 

organismy a prostředí – vzájemné vztahy mezi 
organismy, mezi organismy a prostředím, populace, 
společenstva, přirozené a umělé ekosystémy, potravní 
řetězce, rovnováha v ekosystému 
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řešení 
udává konkrétní příklady narušení rovnováhy 
ekosystému 
seznamuje se s potřebou ochrany přírody a ŽP 

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody rozlišuje detaily při pozorování přírody pouhým okem 
a lupou 
používá jednoduchý žákovský mikroskop 
aktivně používá zjednodušené určovací klíče a atlasy 
správně provede a vyhodnotí jednoduchý pokus 

pozorování přírodnin lupou a mikroskopem 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

 procvičujeme formulaci vlastních názorů, schopnost krátkého souvislého projevu, respektování pravidel komunikace v třídním kolektivu i při skupinové práci 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

 vedení ke spolupráci při skupinových úkolech, zdokonalování organizace práce ve skupinách, schopnosti respektovat ostatní a asertivního jednání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

 rozvíjení schopnosti soustředit se, odvozování a zobecňování poznatků na logických souvislostech, využití k usnadnění zapamatování si a odbourání učení se "zpaměti" 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 do výuky zařazujeme aktuality týkající se současného dění, diskutujeme o nich a vedeme žáky k využití získaných znalostí a poznatků 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

 logické vyvozování základních podmínek života, kladení důrazu na vzájemné souvislosti a důsledky změn způsobených činností člověka 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

 seznamujeme žáky se základními pojmy z oblasti ekosystémů 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

 motivování k šetření energiemi, recyklování druhotných surovin, organizace exkurze ve spalovně odpadu 

    

Přírodopis 7. 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 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané organismy 
do říší a nižších taxonomických jednotek 

vysvětlí význam a zásady třídění organismů – 
dodržuje pravidla pro zařazení organismů do systému 

význam a zásady třídění organismů (systém živočichů, 
systém rostlin) 

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů 

popíše vnější a vnitřní stavbu těla u vybraných zástupců 
živočichů 
srovná stavbu těla s vývojově nižšími organismy 

stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla – 
živočišná buňka, tkáně, orgány, orgánové soustavy, 
organismy jednobuněčné a mnohobuněčné, 
rozmnožování 

systém živočichů – významní zástupci strunatců 
(paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci) 

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin 

rozlišuje jednotlivé taxonomické skupiny živočichů 
rozlišuje základní zástupce 
porovnává jednotlivé skupiny živočichů na základě 
vybraných vývojových znaků 
zařazuje do taxonomických skupin vybrané druhy 
živočichů 

systém živočichů – významní zástupci strunatců 
(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 

popisuje vybrané zvláštní projevy chování živočichů 
vypráví o způsobu života vybraných živočichů 
na základě získaných zkušeností objasňuje 
přizpůsobování se živočichů danému prostředí 

projevy chování živočichů 
strunatci: pláštěnci, bezlebeční, paryby, ryby, 
obojživelníci, plazi, ptáci 

P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve 
styku se živočichy 

diskutuje o významu živočichů v přírodě i pro člověka 
dodržuje zásady bezpečného chování ve styku se 
živočichy 

rozšíření, význam a ochrana živočichů – hospodářsky 
a epidemiologicky významné druhy, péče o vybrané 
domácí živočichy, chov domestikovaných živočichů, 
živočišná společenstva 
projevy chování živočichů – strunatci 

P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání 
rostlinného těla od buňky přes pletiva až 
k jednotlivým orgánům 

rozlišuje pojmy buňka, pletivo, orgán, organismus 
vysvětlí funkce základních pletiv 

anatomie a morfologie rostlin – stavba a význam 
jednotlivých částí těla vyšších rostlin (kořen, stonek, 
list, květ, semeno, plod) 
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P-9-3-02 porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých 
orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a 
vztahů v rostlině jako celku 

popíše vnitřní a vnější stavbu jednotlivých orgánů 
rostlin 
srovnává stavbu těla s jinými zástupci rostlin 
na konkrétních příkladech uvede význam jednotlivých 
částí těla rostlin 

anatomie a morfologie rostlin – stavba a význam 
jednotlivých částí těla vyšších rostlin (kořen, stonek, 
list, květ, semeno, plod) 

P-9-3-03 vysvětlí princip základních rostlinných 
fyziologických procesů a jejich využití při pěstování 
rostlin 

uvede vstupy a výstupy fotosyntézy a podmínky 
ovlivňující její průběh 
objasní význam fotosyntézy pro život 
objasní význam dýchání pro život rostlin 
rozliší děje v rostlině probíhající za světla (fotosyntéza, 
dýchání) a za tmy (dýchání) 
uvede příklady ovlivňování podmínek pro život rostlin 
při jejich pěstování 

fyziologie rostlin – základní principy fotosyntézy, 
dýchání, růstu, rozmnožování 

P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů 
a atlasů 

zařadí vybrané rostliny do základní systematické 
skupiny (řasy, mechy, kapradiny, přesličky, plavuně, 
rostliny nahosemenné, krytosemenné: dvouděložné, 
jednoděložné) 
přiřadí k vybraným rostlinám název rodový, příp. 
druhový s využitím jednoduchých klíčů a atlasů 

systém rostlin – poznávání a zařazování daných 
zástupců běžných druhů řas, mechorostů, 
kapraďorostů (plavuně, přesličky, kapradiny), 
nahosemenných a krytosemenných rostlin 
(jednoděložných a dvouděložných), jejich vývoj a 
využití hospodářsky významných zástupců 

P-9-3-05 odvodí na základě pozorování přírody 
závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám 
prostředí 

objasní přizpůsobování se rostlin podmínkám prostředí 
od historie po současnost 
diskutuje o významu rostlin v přírodě i pro člověka 
vysvětlí proces přechodu rostlin na souš 

význam rostlin a jejich ochrana 
přechod rostlin na souš 

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody pozoruje přírodniny lupou a mikroskopem pozorování, popis a nákres částí rostlinného těla, 
terénní práce 

P-9-8-02 dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce 
a chování při poznávání živé a neživé přírody 

dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování 
při poznávání živé a neživé přírody ve třídě i v přírodě 

pozorování, popis a nákres částí rostlinného těla, 
terénní práce 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

 seznamování se základními pojmy z oblasti ekosystémů 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 zařazování aktualit týkajících se současného dění, diskutování a vedení žáků k využití získaných znalostí a poznatků k řešení problémů životního prostředí 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP pro základní vzdělávání  

298 

Přírodopis 7. ročník  

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

 motivování žáků k šetření energiemi, recyklování druhotných surovin, organizace exkurze ve spalovně odpadu 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

 logické vyvozování základních podmínek života, kladení důrazu na vzájemné souvislosti a důsledky změn způsobených činností člověka 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

 procvičování formulace vlastních názorů, schopnosti krátkého souvislého projevu, respektování pravidel komunikace v třídním kolektivu i při skupinové práci 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

 vedení žáků ke spolupráci při skupinových úkolech, zdokonalování organizace práce ve skupinách, schopnosti respektovat ostatní a asertivního jednání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

 rozvíjení schopnosti soustředit se, odvozování a zobecňování poznatků v souvislostech, usnadnění zapamatování si a odbourání učení se "zpaměti" 

    

Přírodopis 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 

P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané organismy 
do říší a nižších taxonomických jednotek 

vysvětlí význam a zásady třídění organismů 
dodržuje pravidla pro zařazení organismů do systému 

systém živočichů 

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů 

popíše vnější a vnitřní stavbu těla u vybraných zástupců 
živočichů 
srovná stavbu těla s vývojově nižšími živočichy 

stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla – 
živočišná buňka, tkáně, orgány, orgánové soustavy, 
organismy jednobuněčné a mnohobuněčné, 
rozmnožování 
strunatci: obratlovci: savci 

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin 

rozlišuje základní taxonomické skupiny živočichů a jejich 
významné zástupce 
porovnává jednotlivé skupiny živočichů na základě 

vývoj, vývin a systém živočichů – významní zástupci 
jednotlivých strunatců (obratlovci – savci) 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP pro základní vzdělávání  

299 

Přírodopis 8. ročník  

vybraných vývojových znaků 
zařazuje do taxonomických skupin vybrané druhy 
živočichů 

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní 
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech 
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému 
prostředí 

popisuje vybrané zvláštní projevy chování živočichů 
vypráví o způsobu života vybraných živočichů 
na základě získaných zkušeností objasňuje 
přizpůsobování se živočichů danému prostředí 

projevy chování živočichů strunatci: obratlovci: savci 

P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve 
styku se živočichy 

diskutuje o významu živočichů v přírodě i pro člověka 
dodržuje zásady bezpečného chování ve styku se 
živočichy 

rozšíření, význam a ochrana živočichů – hospodářsky 
a epidemiologicky významné druhy, péče o vybrané 
domácí živočichy, chov domestikovaných živočichů, 
živočišná společenstva 
projevy chování živočichů strunatci: obratlovci: savci 

P-9-1-06 uvede příklady dědičnosti v praktickém 
životě a příklady vlivu prostředí na utváření organismů 

vysvětlí pojmy dědičnost, gen, chromozom, DNA, znak 
stručně popíše příklady dědičnosti v praktickém životě 
a podmínky ovlivňující znaky jedinců 

dědičnost a proměnlivost organismů – podstata 
dědičnosti a přenos dědičných informací, gen, křížení 

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy 

určí přibližné umístění hlavních orgánů v těle člověka 
popíše stavbu a funkci orgánových soustav s důrazem 
na propojení jejich činnosti 
vysvětlí způsoby řízení lidského organismu 
prostřednictvím hormonální a nervové soustavy 
objasní způsoby získávání informací o okolním prostředí 

anatomie a fyziologie – stavba a funkce jednotlivých 
částí lidského těla, orgány, orgánové soustavy 
(opěrná, pohybová, oběhová, dýchací, trávicí, 
vylučovací, rozmnožovací a řídicí) 
vyšší nervová činnost, hygiena duševní činnosti 

P-9-5-02 orientuje se v základních vývojových stupních 
fylogeneze člověka 

vysvětlí, jak došlo k vývoji dnešního typu člověka 
uvede odlišnosti současného člověka od jeho 
předchůdců 
má základní představu o délce vývoje a existence 
současného člověka 

fylogenetický vývoj člověka 

P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných 
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby, 
objasní význam zdravého způsobu života 

popíše vstupní brány nemocí, způsob přenosu a 
původce nemocí 
objasní prevenci a postupy při léčení běžných nemocí 
objasňuje pojmy imunita, alergie, infekce, epidemie, 
karanténa, prevence, zdravý životní styl 
vysvětlí rozvoj civilizačních chorob vlivem změn 
životních podmínek 
shromažďuje údaje o zdravém životním stylu 

nemoci, úrazy a prevence – příčiny, příznaky, 
praktické zásady a postupy při léčení běžných nemocí 
závažná poranění a život ohrožující stavy, epidemie 
životní styl člověka – pozitivní a negativní dopad 
prostředí a životního stylu na zdraví člověka 
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objasní pozitivní a negativní dopad prostředí a životního 
stylu na zdraví člověka 

P-9-5-05 aplikuje první pomoc při poranění a jiném 
poškození těla 

ví, jak poskytnout první pomoc v běžných situacích, 
včetně transportu při různých poraněních 

nemoci, úrazy a prevence – příčiny, příznaky, 
praktické zásady a postupy při léčení běžných nemocí 
závažná poranění a život ohrožující stavy, epidemie 
životní styl člověka – pozitivní a negativní dopad 
prostředí a životního stylu na zdraví člověka 

P-9-5-03 objasní vznik a vývin nového jedince od 
početí až do stáří 

popíše vznik a vývin jedince (oplození, těhotenství, 
porod) 
charakterizuje hlavní období lidského života 
objasní rozdíly ve vývoji ženského a mužského pohlaví 

fylogeneze a ontogeneze člověka – rozmnožování 
člověka 
vývin nového jedince 
průběh lidského života 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

 seznamování s dalšími pojmy z oblasti ekosystémů 

 prohlubování znalostí využitím mezipředmětových vztahů, vedení žáků k pochopení vlivu lidské společnosti na vývoj jednotlivých ekosystémů  

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 zařazování aktualit týkajících se současného dění, diskutování a vedení žáků k využití získaných znalostí a poznatků 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

 motivování žáků k šetření energiemi, recyklování druhotných surovin, organizujeme exkurzi ve spalovně odpadu 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

 logické vyvozování základních podmínek života, kladení důrazu na vzájemné souvislosti a důsledky změn způsobených činností člověka 

 rozšiřování problematiky o další souvislosti v souladu s osvojováním nových znalostí z chemie  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

 procvičování formulace vlastních názorů, schopnosti krátkého souvislého projevu, respektování pravidel komunikace v třídním kolektivu i při skupinové práci 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

 spolupráce při skupinových úkolech, zdokonalování organizace práce ve skupinách, schopnosti respektovat ostatní a asertivního jednání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

 rozvíjení schopnosti soustředit se, odvozování a zobecňování poznatků v souvislostech, usnadnění zapamatování si a odbourání učení se "zpaměti" 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 
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 diskuze o vrozených a získaných onemocněních, zamyšlení se nad možnými důsledky a zejména prevencí, uvádění vlastní zkušenosti, formulování názorů a dotazů, 
hledání řešení 

 zamyšlení se nad civilizačními onemocněními, srovnávání s problematikou rozvojových zemí, globálními problémy, přírodními a ekologickými katastrofami, vedení žáků 
k odpovědnému jednání ve vztahu k sobě i ke společnosti 

    

Přírodopis 9. 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 

P-9-6-01 objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a 
trvání života 

uvede význam neživých podmínek prostředí pro vznik 
života na Zemi 
vysvětlí význam atmosféry (ozonosféry a fyzikálních a 
chemických vlastností ovzduší), hydrosféry (vody 
mořské a sladké, jejích vlastností), litosféry (zdroje 
minerálních látek i zemského tepla) a pedosféry 
(prostředí pro růst rostlin a život živočichů) pro život 
objasní nebezpečí rychlých změn podmínek prostředí 
pro život 

Země – vznik a stavba, vývoj prvních organismů 

P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností 
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích 
pomůcek 

vysvětlí pojmy nerost, hornina, magmatické, 
sedimentární, metamorfované horniny 
s pomocí literatury, obrázků určí vzorky na základě 
charakteristických znaků 
stručně popíše běžné nerosty a horniny a vysvětlí jejich 
původ (zejména ze svého regionu) 
uvádí fyzikální a chemické vlastnosti nerostů a hornin 
vyhledává informace o výskytu a praktickém využití 
zástupců hornin a nerostů 

nerosty a horniny – vznik, vlastnosti, třídění, praktický 
význam a využití, určování jejich vzorků, principy 
krystalografie 
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P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších 
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin 
i oběhu vody 

vysvětluje příčiny vzniku vnitřních a vnějších 
geologických dějů 
rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů 
je schopen vysvětlit a graficky znázornit pohyb prvků i 
vody v přírodě 

vnější a vnitřní geologické procesy, jejich příčiny a 
důsledky 
koloběh látek v přírodě 

P-9-6-04 porovná význam půdotvorných činitelů pro 
vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy 
v naší přírodě 

uvede vznik a složení půdy a vysvětlí, proč je půda na 
rozhraní mezi přírodou neživou a živou 
rozliší půdní typ a druh a uvede jejich příklady z naší 
přírody, především z okolí 

půdy – složení, vlastnosti a význam 

P-9-6-05 rozlišuje jednotlivá geologická období podle 
charakteristických znaků 

charakterizuje jednotlivá geologická období 
uvede typické organismy daných geologických období 
a jejich přizpůsobení se prostředí 
diskutuje o geologických změnách, vzniku života 
popíše geologický vývoj a stavbu v ČR, ve svém okolí 

geologická historie Země 
geologický vývoj a stavba území ČR 
vývoj zemské kůry a organismů na Zemi – geologické 
změny, vznik života, výskyt typických organismů a 
jejich přizpůsobování se prostředí 

P-9-5-02 orientuje se v základních vývojových stupních 
fylogeneze člověka 

uvede příklady názorů na vznik člověka 
charakterizuje jednotlivé etapy vývoje člověka 

vývoj člověka 

P-9-6-06 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 

vysvětlí příčiny vzniku mimořádných událostí, sleduje 
přírodní katastrofy ve světě 
seznámí se s nejčastějšími přírodními událostmi v ČR 
(povodně, větrné bouře, sněhové kalamity, laviny, 
náledí) a popíše, jak se má chovat při mimořádných 
událostech a situacích 
diskutuje o významu vody a teploty prostředí pro život 
diskutuje o ochraně a využití přírodních zdrojů 
rozlišuje pojmy – počasí, podnebí, vyhledává informace 
o změnách podnebí a počasí na Zemi 
pracuje s informacemi o vlivu znečištění ovzduší a 
klimatických změnách na živé organismy a na člověka 

podnebí a počasí ve vztahu k životu, 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 a ochrana před nimi 

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody rozlišuje detaily při pozorování přírody pouhým okem 
a za použití lupy 
používá jednoduchý žákovský mikroskop a 
zjednodušené klíče a atlasy 
správně provede a vyhodnotí jednoduchý pokus 

určování nerostů a hornin podle jejich vlastností, 
terénní práce 
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P-9-8-02 dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce 
a chování při poznávání živé a neživé přírody 

dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování 
při poznávání živé a neživé přírody ve třídě i v přírodě 

určování nerostů a hornin podle jejich vlastností, 
terénní práce 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

 seznamování s dalšími pojmy z oblasti ekosystémů 

 prohlubování znalostí využitím mezipředmětových vztahů, vedení žáků k pochopení vlivu lidské společnosti na vývoj jednotlivých ekosystémů  

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 zařazování aktualit týkajících se současného dění, diskutování a vedení žáků k využití získaných znalostí a poznatků 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

 motivace žáků k šetření energiemi, recyklování druhotných surovin, organizace exkurze ve spalovně odpadu 

 zpracování ekologických témat zájemci v rámci závěrečných projektů 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

 logické vyvozování základních podmínek života, kladení důrazu na vzájemné souvislosti a důsledky změn způsobených činností člověka 

 rozšiřování problematiky o další souvislosti v souladu s osvojováním nových znalostí z chemie  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

 procvičování formulace vlastních názorů, schopnosti krátkého souvislého projevu, respektování pravidel komunikace v třídním kolektivu i při skupinové práci 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

 spolupráce při skupinových úkolech, zdokonalování organizace práce ve skupinách, schopnosti respektovat ostatní a asertivního jednání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

 diskuze o vrozených a získaných onemocněních, zamýšlení se nad možnými důsledky a zejména prevencí, uvádění vlastní zkušenosti, formulování názorů a dotazů, 
hledání řešení 

 zamýšlení se nad civilizačními onemocněními, srovnávání s problematikou rozvojových zemí, globálními problémy, přírodními a ekologickými katastrofami, vedení žáků 
k zodpovědnému jednání ve vztahu k sobě i ke společnosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

 rozvíjení schopnosti soustředit se, odvozování a zobecňování poznatků v logických souvislostech, jejich využití k usnadnění zapamatování si a odbourání učení se 
"zpaměti" 
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5.17 Zeměpis  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

0 0 0 0 0 1 2 1 2 6 

       Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Zeměpis 

Oblast Člověk a příroda 

Charakteristika předmětu Předmět Zeměpis má přírodovědný i společenskovědní charakter. Umožňuje žákům poznávat planetu Zemi 
jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Odhaluje souvislosti 
přírodních podmínek a života lidí a jejich společenství, a to nejen v blízkém okolí, regionu, na území České 
republiky, ale i v rámci Evropy a světa. Směřuje žáky k chápání souvislostí mezi stavem přírody a lidskou 
činností, závislostí člověka na přírodních zdrojích, vlivů lidské činnosti na stav životního prostředí a na lidské 
zdraví. Vede žáky k získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí, osvojování hlavních 
geografických pojmů, objektů, vědomostí, jevů a k používání poznávacích metod. Žáci se učí pracovat se 
zdroji geografických informací a chápat souvislosti. Předmět klade důraz na praktičnost takto osvojených 
vědomostí, dovedností a znalostí, na kritické myšlení a logické uvažování. Činnostní a badatelský charakter 
výuky umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím si uvědomovat 
i užitečnost přírodovědných a socioekonomických poznatků a jejich aplikaci v praktickém životě. 
Zeměpis má nezastupitelnou roli ve výuce a je prostřednictvím mezipředmětových vztahů spjat se všemi 
vzdělávacími oblastmi. 

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

Předmět Zeměpis je vyučován ve všech ročních 2. stupně s celkovou dotací 6 hodin týdně. Svým zaměřením 
navazuje na předměty Prvouka, Přírodověda a Vlastivěda na 1. stupni. 
Vzdělávací obsah se člení na tematické okruhy: 

• Geografické informace, zdroje dat, kartografie, topografie, glóbus, mapa, zeměpisná síť 

• Přírodní obraz Země 

• Regiony světa 

• Společenské a hospodářské prostředí 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP pro základní vzdělávání  

305 

Název předmětu Zeměpis 

• Česká republika 

• Terénní geografická výuka, praxe a aplikace 
Do výuky Zeměpisu jsou začleněna průřezová témata Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech, Multikulturní výchova a Mediální výchova. 
Výuka se uskutečňuje v rámci standardní vyučovací hodiny (45 minut) a probíhá převážně v kmenových 
třídách. V hodinách využíváme PC, dataprojektory a další média. Praktické ověření znalostí a dovedností 
probíhá při terénních vycházkách tříd. U žáků rozvíjíme dovednosti objektivně a spolehlivě pozorovat, 
experimentovat a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných přírodních jevů, 
analyzovat výsledky tohoto ověřování a vyvozovat z nich závěry. Během školního roku navštěvujeme 
zeměpisné vzdělávací pořady, zařazujeme tematické hodiny dle aktuálního dění ve světě a projektovou 
výuku. V rámci školních výletů poznáváme naši republiku, při zahraničních výjezdech i některé evropské 
země. 
Ve výuce žáci kromě učebnic používají i jiné materiály (např. mapy, atlasy, encyklopedie, pracovní listy, on-
line materiály), učí se využívat prostředky výpočetní techniky. 
Do výuky zařazujeme kromě hromadného (frontálního) vyučování prvky alternativního školství, párovou 
výuku, skupinovou práci, metody RWCT. Žáci mohou využívat konzultace s vyučujícím.  

Integrace předmětů • Zeměpis (Geografie) 

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

Kompetence k učení: 

• vedeme žáky k získávání a ověřování informací z více zdrojů 

• učíme žáky pracovat s obecně užívanými pojmy, znaky a symboly 

• podporujeme žáky k práci s vlastním portfoliem 

• volíme vhodné postupy a metody, které podporují zvídavost žáků 

Kompetence k řešení problémů: 

• vedeme žáky ke kritickému myšlení, využívání získaných vědomostí, znalostí a dovedností a 
k hledání různých řešení 

• učíme žáky překonávat prvotní neúspěch a podporujeme žáka k hledání cesty k řešení 

• vybízíme žáky k hledání různých možností řešení na modelových situacích  

Kompetence komunikativní: 

• podporujeme žáky k otevřené a bezpečné komunikaci a využívání různých komunikačních kanálů 

• vedeme žáky k respektování názoru druhých, ke vhodné a správné argumentaci 
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Kompetence sociální a personální: 

• podporujeme žáky ke vzájemné spolupráci, respektování názorů druhých 

• učíme žáky respektovat zvyky a tradice jiných zemí 

• vedeme žáky k respektování rolí při skupinových a týmových činnostech a k respektování 
individuálních dispozic jedince 

Kompetence občanské: 

• podporujeme žáky v ochraně životního prostředí 

• vedeme žáky k národní hrdosti a vlastenectví 

• učíme žáky respektovat pravidla jiných států, národností 

Kompetence pracovní: 

• vybízíme žáky k zodpovědnosti při rozhodování a plnění zadaných úkolů 

• směřujeme žáky k účelnému a hospodárnému využívání materiálů a pomůcek 

• vedeme žáky k plánování při plnění úkolů (i dlouhodobě – projekty) 

Způsob hodnocení žáků Hodnocení žáků probíhá klasifikací, slovně nebo kombinací obou způsobů v souladu s pravidly pro 
hodnocení výsledků vzdělávání (zpracováno v odstavcích způsoby a kritéria hodnocení, podrobněji ve 
školním řádu). 

    

Zeměpis 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 

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 

rozpozná geografické informace 
vybere a použije prakticky geografické informace 
obsažené v učebnicích, atlasech, v tištěných a 
elektronických mapách a v dalších zdrojích 

úvod do zeměpisu, geografie jako věda 
práce s atlasem (obsah, rejstřík) 
vyhledávání geografických informací pomocí různých 
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vyjádří svými slovy požadované geografické informace 
o vybraných lokalitách nebo jevech a procesech 
chápe postavení zeměpisu mezi ostatními vědami 
orientuje se v dílčích disciplínách geografie 

zdrojů 
mapy – práce s mapou, obsah map 

Z-9-1-02 používá s porozuměním základní 
geografickou, topografickou a kartografickou 
terminologii 

používá základní zeměpisnou terminologii 
vysvětlí základní zeměpisné pojmy 
určí polohu místa na Zemi pomocí zeměpisných 
souřadnic 
najde místo na Zemi dané zeměpisnými souřadnicemi 

základní zeměpisná terminologie 
zeměpisné souřadnice 
určování zeměpisné polohy, práce s turistickou mapou 
(tištěná, on-line) 

Z-9-1-03 přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy 
a procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti, 
zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a 
podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi 
podstatnými prostorovými složkami v krajině 

rozliší vybrané významné geografické objekty, jevy a 
procesy v pozorované reálné nebo zobrazené krajině 
vybere a použije vhodné tištěné nebo elektronické 
mapy pro lokalizaci a srovnávání geografických objektů 
a jevů 
využije různé informační zdroje pro srovnání 
geografických objektů a jevů 
vysvětlí vybrané zákonitosti, souvislosti a vztahy mezi 
objekty, jevy a procesy v pozorované krajině 

přírodní složky krajinné sféry – litosféra, atmosféra, 
hydrosféra, pedosféra, biosféra 

Z-9-2-01 zhodnotí postavení Země ve vesmíru a 
srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy 
sluneční soustavy 

popíše umístění Země ve sluneční soustavě a ve 
vesmíru 
porovná vlastnosti planety Země s ostatními planetami 
z hlediska podmínek pro život na Zemi 

vesmír, sluneční soustava 
Země jako vesmírné těleso 
postavení Země ve vesmíru 

Z-9-2-02 prokáže na konkrétních příkladech tvar 
planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na 
život lidí a organismů 

objasní konkrétní důkaz tvaru planety Země podle 
určitých jevů nebo podle zjištění pomocí přístrojů 
vyjmenuje důsledky sklonu zemské osy na život 
organismů a lidí 
vyjádří vlastními slovy důsledky oběhu Země kolem 
Slunce, rotace Země kolem osy a pohybů Měsíce 
vyjádří na příkladech vliv pohybů Země a Měsíce na 
život organismů a lidí 

tvar a pohyby Země 
čas a časová pásma 

Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní 
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, 
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského 
povrchu 

přiřadí vybraný přírodní prvek k příslušné složce 
přírodní sféry 
vyjmenuje příklady příčinných vztahů v krajině 
ilustruje na příkladech tvary zemského povrchu 

přírodní složky krajinné sféry – litosféra, atmosféra, 
hydrosféra, pedosféra, biosféra 
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Zeměpis 6. ročník  

Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších 
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na 
lidskou společnost 

rozliší síly, které utvářely a utvářejí zemský povrch 
porovná působení vnitřních a vnějších sil na utváření 
zemského povrchu, na život organismů a lidí 
na mapách vymezí a charakterizuje základní podnebné 
pásy 
vyjmenuje vlivy šířkové pásmovitosti a výškové 
stupňovitosti na život lidí a organismů 
vysvětlí rozdíl mezi pojmy počasí a podnebí 
pojmenuje činitele, kteří ovlivňují počasí a podnebí 
popíše rozmístění vody na Zemi a její význam pro život 
vysvětlí podstatu oběhu vody na Zemi 
srovná dostupnost vodních zdrojů v různých regionech 
světa 
rozliší pomocí atlasu světa rozmístění hlavních typů půd 
vysvětlí rozdíly hlavních přírodních krajin (biomů) a 
ilustruje jejich prostorový výskyt na Zemi 

přírodní složky krajinné sféry – litosféra, atmosféra, 
hydrosféra, pedosféra, biosféra 

Z-9-1-04 vytváří a využívá osobní myšlenková 
(mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy 
pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové 
vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů 
v nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu 

nakreslí mentální mapu svého nejbližšího okolí 
srovná vytvořenou mentální mapu s mapou nebo 
plánem stejného území 

úvod do zeměpisu, geografie jako věda 
práce s atlasem (obsah, rejstřík) 
vyhledávání geografických informací pomocí různých 
zdrojů 
mapy – práce s mapou, obsah map 

Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a 
orientace v terénu 

orientuje se v terénu pomocí vybraných objektů (body, 
linie, plochy), plánů a map 
určí světové strany pomocí přístrojů 
použije prakticky plán nebo mapu a přístroje pro 
plánování tras a pohybu v terénu 

mapy, práce s mapou 
základy topografie a orientace v terénu 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

 zprostředkování geografických informací poutavou formou a podněcování zájmu žáků o svět i naši planetu 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 seznamování žáků s různými informačními zdroji (encyklopedie, mapy, on-line prostředí, ...) 

 směřování žáků k jejich efektivnímu a kritickému využívání 
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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 

Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské 
atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a 
lokalizaci regionů světa 

objasní na příkladech, jak vybrané přírodní a 
společenské podmínky ovlivňují charakter regionů světa 
vymezí pomocí vybraných přírodních nebo 
společenských kritérií regiony světa 

světadíly a oceány – celkový přehled světadílů a 
oceánů 

Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává 
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny 

vyjmenuje a vyhledá na mapě jednotlivé světadíly a 
oceány 
vymezí ve světadílech (mimo Evropu) a jejich oblastech 
rozvojová jádra a periferní zóny 
charakterizuje přírodní a společenské podmínky 
vybraných regionů 
srovná regiony světadílů podle vybraných přírodních, 
kulturních, společenských, hospodářských a politických 
kritérií 

Afrika, Austrálie a Oceánie, Amerika, Asie – regionální 
geografie (poloha, rozloha, členitost, povrch, podnebí, 
vodstvo, biota, obyvatelstvo a sídla, hospodářství, 
cestovní ruch a zajímavosti) 

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států 

lokalizuje geografickou polohu a rozlohu jednotlivých 
světadílů, oceánů a vybraných států 
porovná vybrané státy a oblasti světa podle přírodních, 
kulturních, společenských, hospodářských a politických 
hledisek 

Afrika, Austrálie a Oceánie, Amerika, Asie – regionální 
geografie (poloha, rozloha, členitost, povrch, podnebí, 
vodstvo, biota, obyvatelstvo a sídla, hospodářství, 
cestovní ruch a zajímavosti) 

Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech 
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 
zásadních změn v nich 

vysvětlí, jak se různé regiony světa vyvíjejí z hlediska 
přírodních charakteristik a procesů 

Afrika, Austrálie a Oceánie, Amerika, Asie – regionální 
geografie (poloha, rozloha, členitost, povrch, podnebí, 
vodstvo, biota, obyvatelstvo a sídla, hospodářství, 
cestovní ruch a zajímavosti) 

Z-9-1-04 vytváří a využívá osobní myšlenková 
(mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy 

vytvoří osobní jednoduchá myšlenková schémata pro 
orientaci v regionech a světadílech 

Afrika, Austrálie a Oceánie, Amerika, Asie – regionální 
geografie (poloha, rozloha, členitost, povrch, podnebí, 
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pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové 
vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů 
v nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu 

vodstvo, biota, obyvatelstvo a sídla, hospodářství, 
cestovní ruch a zajímavosti) 

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 

vytváří jednoduchou osnovu pro přehlednou 
charakteristiku vybraného regionu světa 
zhodnotí podstatné a základní informace k danému 
tématu 
interpretuje získané informace skupině žáků 

Afrika, Austrálie a Oceánie, Amerika, Asie – vymezení 
regionu, přírodní podmínky, obyvatelstvo, 
hospodářství a zajímavosti 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

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

 podněcování zájmu žáků o poznávání světa  

 začleněním vyprávění zážitků žáků z vlastních cest umožnění různých pohledů a souvislostí 

 motivování žáků k cestování a získávání vlastních poznatků o zemích i lidech 

 kultivování postojů žáků k okolnímu světu 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 vedení žáků k využívání médií jako bohatého zdroje geografických informací 

 směřování ke kritickému přístupu přijímání informací z médií 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

 směřování žáků k toleranci k odlišným kulturním a etnickým skupinám a k uvědomění si vzájemné rovnocennosti 

 vedení k uvědomění si neslučitelnosti rasové intolerance s principy života v jakékoliv společnosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

 kultivování postojů žáků ke kulturní rozmanitosti 

 učení žáků vnímat odlišnosti jako prostředek k obohacení, vedeme je ke vstřícnosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

 motivování k zájmu o ostatní země světa 

 vedení k uvědomění si rozmanitosti a souvislostí 

 směřování žáků k překonávání stereotypů a předsudků 
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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 

Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává 
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny 

orientuje se na mapě Evropy 
lokalizuje polohu vůči ostatním světadílům 
vymezí v Evropě rozvojová jádra a periferní zóny 
charakterizuje přírodní a společenské podmínky Evropy 

geografie Evropy – 
vymezení regionu, poloha, rozloha, členitost pobřeží, 
povrch, podnebí, vodstvo, biota 
obyvatelstvo a sídla, hospodářství, cestovní ruch 
a zajímavosti 

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států 

lokalizuje geografickou polohu a rozlohu Evropy a 
vybraných evropských států 
porovná vybrané státy nebo oblasti Evropy podle 
přírodních, kulturních, společenských, hospodářských 
a politických hledisek 

geografie Evropy – 
vymezení regionu, poloha, rozloha, členitost pobřeží, 
povrch, podnebí, vodstvo, biota 
obyvatelstvo a sídla, hospodářství, cestovní ruch 
a zajímavosti 

Z-9-1-04 vytváří a využívá osobní myšlenková 
(mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy 
pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové 
vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů 
v nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu 

vytvoří osobní jednoduchá myšlenková schémata pro 
orientaci v Evropě 

geografie Evropy – 
vymezení regionu, poloha, rozloha, členitost pobřeží, 
povrch, podnebí, vodstvo, biota 
obyvatelstvo a sídla, hospodářství, cestovní ruch 
a zajímavosti 

Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou 
organizaci světové populace, její rozložení, strukturu, 
růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na 
vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa 

porovná rozdíly v rozložení a základních 
charakteristikách obyvatelstva různých částí světa 
(podle hustoty zalidnění, podle věkové a náboženské 
struktury apod.) na základě využití vybraných 
informačních zdrojů 
charakterizuje obyvatelstvo hospodářsky vyspělých a 
méně vyspělých zemí 
podle různých hledisek porovná společenské a kulturní 
odlišnosti různých částí světa 

geografie obyvatelstva a geografie sídel – vymezení, 
charakteristika, vývoj, struktura, funkce a význam 
základní terminologie 
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vysvětlí na příkladech kulturní odlišnosti ve svém 
osobním okolí (školní třída, rodina, přátelé, sousedé, 
denní život dětí apod.) 

Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí 
s funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní 
geografické znaky sídel 

uvede význam polohy a přírodních podmínek pro vznik 
a vývoj sídel 
popíše na příkladech sídla různých druhů a funkcí 
jmenuje specifika života na venkově a ve městě 
vysvětlí vzájemný vztah mezi venkovem a městem 
používá terminologii (urbanizace, aglomerace, ...) 
vyhledává v atlase světová velkoměsta a charakterizuje 
jejich polohu 

geografie obyvatelstva a geografie sídel – vymezení, 
charakteristika, vývoj, struktura, funkce a význam 
základní terminologie 

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a 
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách 
hlavní světové surovinové a energetické zdroje 

rozliší sektorovou strukturu hospodářství a její vývoj, 
nejlépe podle sektorové zaměstnanosti v jednotlivých 
zemích 
lokalizuje nejvýznamnější zdroje surovin a energií ve 
světě a nejvýznamnější země jejich spotřeby, nejlépe na 
příkladu ropy 
popíše složky a funkce světového hospodářství 
svými slovy vysvětlí funkci zemědělství pro život lidí 
vyjádří vlastními slovy funkci zpracovatelského 
průmyslu ve světovém hospodářství 
popíše základní historické mezníky ve vývoji světového 
hospodářství 
orientuje se v aktuálních trendech vývoje hospodářství 

hospodářství světa – 
geografie zemědělství 
geografie průmyslu 
geografie dopravy 
geografie služeb, cestovního ruchu a rekreace 

Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro 
územní rozmístění hospodářských aktivit 

vyjmenuje obecné předpoklady pro územní rozmístění 
výroby a spotřeby 
vysvětlí na příkladech hlavní lokalizační faktory 
konkrétních vybraných hospodářských aktivit 

hospodářství světa – 
geografie zemědělství 
geografie průmyslu 
geografie dopravy 
geografie služeb, cestovního ruchu a rekreace 

Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace 
států světa na základě podobných a odlišných znaků 

zařadí do určitých kategorií státy světa a regiony států 
světa podle různých kritérií – kulturních, 
hospodářských, obchodních, politických, 
bezpečnostních (vojenských) 
charakterizuje státy podle společných a odlišných znaků 

politická geografie – 
státy světa 
mezinárodní organizace 
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(ne/závislost, státní zřízení, poloha, hranice, ...) 
jmenuje příklady nejvýznamnějších organizací a 
integrací států světa (např. Evropská unie, OSN, NATO, 
UNESCO, WHO, ...) 
vysvětlí na příkladech oblasti působení světových 
organizací a institucí 

Z-9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů 
hlavní aktuální geopolitické změny a politické 
problémy v konkrétních světových regionech 

lokalizuje příklady ohnisek napětí a konfliktů ve světě 
uvede význam a úlohu vybraných mezinárodních 
institucí a organizací při řešení konfliktních situací 

politická geografie – 
integrační procesy, politická, hospodářská a jiná 
seskupení 
konflikty ve světě 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 vedení žáků k využívání médií jako bohatého zdroje geografických informací o světadíle, ve kterém žijí 

 směřování ke kritickému přístupu přijímání informací z médií 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

 seznamování žáků s různými národy a etniky našeho světadílu 

 směřování k toleranci k odlišným kulturním a etnickým skupinám a k uvědomění si vzájemné rovnocennosti všech lidských ras a národů 

 vedení k uvědomění si neslučitelnosti rasové intolerance s principy života v jakékoliv společnosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

 kultivování postojů žáků ke kulturní rozmanitosti 

 učení žáků vnímat odlišnosti jako prostředek k obohacení, vedeme je ke vstřícnosti 

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

 podněcování zájmu žáků o poznávání světadílu, ve kterém žijí  

 začleněním vyprávění zážitků žáků z vlastních cest umožnění různého pohledu a utváření názoru na evropské země 

 motivujeme žáky k cestování a získávání vlastních poznatků o zemích i lidech Evropy 

 kultivování postojů žáků k okolním zemím 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

 motivování žáků k zájmu o ostatní země Evropy 

 vedení k uvědomění si rozmanitosti a souvislostí 
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 směřování žáků k překonávání stereotypů a předsudků 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

 seznamování žáků s kořeny evropské civilizace 

 budování pocitu sounáležitosti a pozitivního vztahu k ostatním evropským zemím 

 směřování žáků k utváření pozitivních postojů k tradičním evropským hodnotám 

 vedení žáků k vyjadřování vlastních názorů a postojů a k argumentaci 

    

Zeměpis 9. 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 

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 

vysvětlí význam polohy České republiky v rámci střední 
Evropy, v rámci Evropské unie 
charakterizuje využitím různých zdrojů přírodní, 
hospodářské a společenské podmínky České republiky 
porovná s využitím různých dostupných zdrojů a podle 
vybraných kritérií (například HDP, kupní síla, klasifikace 
regionů Evropské unie) přírodní, hospodářské a 
společenské charakteristiky České republiky 
s vybranými (modelovými) zahraničními státy 

Česká republika 
poloha, rozloha, členitost území, 
povrch, podnebí, vodstvo, biota 
obyvatelstvo a sídla, 
hospodářství (zemědělství, průmysl, doprava, služby, 
cestovní ruch a rekreace, zajímavosti ČR) 

Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České 
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska 
osídlení a hospodářských aktivit 

lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky 
a další vybrané regiony 
objasní přírodní, společenské a hospodářské 
charakteristiky krajů a dalších vybraných regionů České 
republiky 

kraje České republiky – základní geografická 
charakteristika 
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Z-9-6-05 uvádí příklady účasti a působnosti České 
republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních 
institucích, organizacích a integracích států 

popíše zapojení ČR do světových mezinárodních a 
nadnárodních institucí, organizací a integrací států 
svými slovy vysvětlí význam členství ČR v EU 

integrace České republiky do mezinárodních 
společenství a organizací 

Z-9-6-01 vymezí a lokalizuje místní oblast (region) 
podle bydliště nebo školy 

lokalizuje místní region podle zvolených kritérií 
(bydliště, sídlo školy, obec s pověřeným obecním 
úřadem, obec s rozšířenou působností – město, 
statutární město, krajské město, kraj, chráněná krajinná 
oblast, národní park, euroregion apod.) 
vysvětlí znaky a specifika místního regionu 

místní region – základní geografická charakteristika 
vztah k vyšším územním celkům 

Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, 
hospodářské a kulturní poměry místního regionu, 
možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby 
místního regionu k vyšším územním celkům 

vyjmenuje silné a slabé stránky (přírodní, společenské 
a kulturní) místního regionu s využitím různých zdrojů 
zařadí místní region do příslušného kraje a do vyšších 
územních celků 
popíše perspektivy místního regionu 

místní region – základní geografická charakteristika 
vztah k vyšším územním celkům 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 vedení žáků k využívání médií jako bohatého zdroje geografických informací o své zemi 

 směřování ke kritickému přístupu přijímání informací z médií 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

 seznamování žáků s demografickým složením České republiky a jejich směřování k toleranci k odlišným kulturním a etnickým skupinám a k uvědomění si vzájemné 
rovnocennosti všech lidských ras a národů 

 vedení žáků k uvědomění si neslučitelnosti rasové intolerance s principy života v demokratické společnosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

 kultivování postojů žáků ke kulturní rozmanitosti 

 učení žáků vnímat odlišnosti jako prostředek k obohacení, jejich vedení ke vstřícnosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

 směřování žáků k vědomí národní identity a evropské sounáležitosti 

 vedení žáků k vyjadřování vlastních názorů a postojů a k argumentaci 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

 motivace žáků k celoživotní touze po poznávání 
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 směřování žáků k uvědomění si vztahů a souvislostí 

 podpora žáků v mezinárodních setkáváních 

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

 rozvíjení vztahu žáků k Evropě a světu 

 podpora zvídavosti žáků 

     

5.18 Environmentální výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

            Povinný  

    

Název předmětu Environmentální výchova 

Oblast Člověk a příroda 

Charakteristika předmětu Hlavním smyslem Environmentální výchovy je pochopení složitých a vzájemně propojených vztahů mezi 
přírodou a lidskou společností. Předmět integruje průřezové téma stejného názvu. Vede žáky k uvědomění 
si nezbytnosti postupného přechodu k udržitelnému rozvoji společnosti. Směřuje je k poznání důležitosti 
odpovědného chování k životnímu prostředí. 
Hlavním cílem je environmentální chování, tj. takové chování, kdy žáci berou na vědomí dopady možných 
řešení na životní prostředí. Zapojujeme žáky do aktivit určených ke zvýšení kvality životního prostředí 
a kvality života. 
Environmentální výchova umožňuje sledovat a uvědomovat si dynamicky se vyvíjející vztahy mezi člověkem 
a prostředím při přímém poznávání aktuálních hledisek ekologických, ekonomických, vědecko-technických, 
politických a občanských, časových (vztahů k budoucnosti) i prostorových (souvislostí mezi lokálními, 
regionálními a globálními problémy) i možnosti různých variant řešení environmentálních problémů. 
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Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Obsahově je výuka rozdělena do 4 základních celků: 

• Základní podmínky života 

• Ekosystémy 

• Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

• Vztah člověka k prostředí 
Předmět Environmentální výchova je vyučován v 9. ročníku s dotací 1 hodina týdně (45 minut). Výuka 
probíhá převážně v kmenových třídách, na některé hodiny využíváme třídy s interaktivními tabulemi 
a dataprojektory. Převládá skupinová práce nad frontální výukou. Nedílnou součást výuky tvoří řízené 
diskuse, prezentace vlastních názorů a postojů. 
Vedeme žáky k aktivní účasti na ochraně a utváření životního prostředí. Zaměřujeme se na aplikaci 
získaných znalostí a dovedností v praktickém životě (např. třídění odpadů, recyklace, šetrné zacházení 
s materiály, energiemi, aj.). Ve výuce využíváme kromě učebnic i další zdroje informací a materiály k daným 
tématům (internet, knihy, brožury, informační letáky). Zpracováváme pracovní listy, navrhujeme plakáty, 
propagační materiály. Dle možností se zapojujeme do programů podporující environmentální (ekologickou) 
výchovu. K tomu využíváme i jiné organizace. Během školního roku realizujeme projektové dny. 

Integrace předmětů • Zeměpis (Geografie) 

• Přírodopis 

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

Kompetence k učení: 

• vedeme žáky k plánování, organizaci a řízení své vlastní práce 

• učíme žáky vyhledávat a třídit informace, na základě jejich pochopení je účelně a efektivně 
využívat 

Kompetence k řešení problémů: 

• vedeme žáky ke kritickému myšlení, aplikaci získaných vědomostí a dovedností a k hledání různých 
řešení 

• učíme žáky překonávat prvotní neúspěch a podporujeme je v hledání cesty k řešení 

Kompetence komunikativní: 

• vedeme žáky k vyjadřování svých myšlenek a názorů 

• podporujeme žáky v zapojování se do diskusí, k obhajování svého názoru a vhodné argumentaci 

Kompetence sociální a personální: 
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• podporujeme žáky k účinné spolupráci ve skupině 

• vybízíme žáky k podílení se na pozitivní atmosféře při týmové práci (ohleduplnost, tolerance, 
pochopení) 

• učíme žáky k respektu k sobě samému, k ovládání svého jednání 

Kompetence občanské: 

• vedeme žáky k odpovědnému rozhodování o sobě samém a k budoucím generacím 

• učíme žáky rozumět základním principům lidské společnosti, respektu a porozumění právním 
principům a normám  

• vedeme žáky k trvale udržitelnému rozvoji, k šetrnému zacházení s přírodními zdroji, k efektivnímu 
využívání zdrojů a materiálů 

Kompetence pracovní: 

• podporujeme žáky v účelném využívání znalostí a dovedností, které získal v jednotlivých oblastech 
vzdělávání pro svůj vlastní rozvoj 

• vedeme žáky k odpovědnému rozhodování o dalším vzdělávání a profesní orientaci 

Způsob hodnocení žáků Hodnocení žáků probíhá klasifikací, slovně nebo kombinací obou způsobů v souladu s pravidly pro 
hodnocení výsledků vzdělávání (zpracováno v odstavcích způsoby a kritéria hodnocení, podrobněji ve 
školním řádu). 

    

Environmentální výchova 9. 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 

Z-9-2-01 zhodnotí postavení Země ve vesmíru a 
srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy 
sluneční soustavy 

zhodnotí postavení Země ve vesmíru a klasifikuje 
základní podmínky života na Zemi 
definuje význam vody pro lidské aktivity 

základní podmínky života 
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Environmentální výchova 9. ročník  

chápe význam ochrany čistoty pitné vody 
navrhuje způsoby řešení ochrany vodních zdrojů 
popíše význam atmosféry pro život na Zemi 
uvede příklad klimatických změn na Zemi, navrhuje 
řešení pro ochranu ovzduší 
vyhledává informace o čistotě ovzduší v různých 
regionech 
definuje půdu jako složku krajinné sféry a popíše její 
význam 
orientuje se v problematice ohrožení půdy a používá 
základní terminologii (např. rekultivace, eroze, 
kontaminace) 
popíše vliv energetických zdrojů na společenský rozvoj, 
definuje využívání energie, možnosti a způsoby šetření 
rozlišuje obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje 
odvodí jejich význam pro člověka a vliv na životní 
prostředí 
popisuje změny v potřebách a využití přírodních zdrojů 
z hlediska vývoje lidské společnosti 

Z-9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních a 
kulturních krajinných složek a prvků, prostorové 
rozmístění hlavních ekosystémů (biomů) 

definuje a lokalizuje na mapě světa základní ekosystémy 
zhodnotí význam a využití ekosystémů (biomů) 
vysvětlí vliv lokalizačních faktorů na rozmístění 
ekosystémů 
vysvětlí pojmy šířková pásmovitost a výšková 
stupňovitost 

základní ekosystémy (biomy) světa 

Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné 
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na 
životní prostředí 

popíše vliv základních lidských aktivit na životní 
prostředí 
hodnotí vlivy zásahů člověka do krajiny 
orientuje se v základní terminologii ochrany přírody 
rozlišuje stupně poškození krajiny 
uvádí závažné důsledky přírodních a společenských vlivů 
na krajinu a životní prostředí 
navrhuje vlastní řešení na minimalizování škodlivého 
vlivu člověka na životní prostředí 

lidské aktivity a jejich vliv na životní prostředí: 
zemědělství, průmysl, doprava a služby, odpadové 
hospodářství 
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Environmentální výchova 9. ročník  

Z-9-7-02 aplikuje v terénu praktické postupy při 
pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny 

pozoruje, zobrazuje a hodnotí krajinu v terénu 
pracuje s mapou krajiny 

terénní cvičení, tematické vycházky 

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 

uvede příklady mimořádných událostí, rozpozná příčiny 
a důsledky 
používá základní terminologii (evakuace, evakuační 
zavazadlo apod.) 
orientuje se v důležitých telefonních číslech 
aplikuje základní pravidla pro pohyb v přírodě, dbá na 
svoji bezpečnost 
je připraven poskytnout případnou laickou první pomoc 

mimořádné události (přírodní a společenské vlivy na 
životní prostředí a člověka) 

Z-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást 
pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních 
příkladech specifické znaky a funkce krajin 

vysvětlí a popíše rozdíl mezi přírodní a kulturní krajinou 
na konkrétním příkladu přírodní krajiny popíše její 
význam, orientuje se v základní terminologii (např. 
biodiverzita) 
definuje základní typy kulturní krajiny 
zhodnotí míru vlivu člověka na krajinu a její schopnost 
obnovy 
používá základní terminologii (rekultivace, recyklace, 
kontaminace, devastovaná krajina, degradovaná krajina 
apod.) 
aplikuje znalosti a dovednosti na místní podmínky 
kulturní krajiny 

přírodní a kulturní krajina 
krajina v proměnách času 

P-9-7-02 rozlišuje a uvede příklady systémů organismů 
– populace, společenstva, ekosystémy a objasní na 
základě příkladu základní princip existence živých a 
neživých složek ekosystému 

vysvětlí pojem ekosystém, strukturu ekosystému, 
charakterizuje potravní řetězce, produktivitu 
ekosystému a uvede příklady jednotlivých ekosystémů 
používá a vysvětlí základní termíny (např. populace, 
společenstvo) 
objasní základní princip existence živých a neživých 
složek ekosystému 

ekosystém – funkce, význam 

P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů 
člověka na životní prostředí a příklady narušení 
rovnováhy ekosystému 

uvede konkrétní příklady kladných i záporných vlivů 
člověka na krajinu 
chápe nutnost ochrany přírody z hlediska zachování 
biodiverzity 
orientuje se v různých stupních ochrany krajiny 

ochrana přírody a krajiny 
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Environmentální výchova 9. ročník  

Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších 
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na 
lidskou společnost 

popíše základní vývoj, význam a důsledky globalizace 
prokáže na konkrétních příkladech vliv globalizace na 
životní prostředí a na člověka 

globalizace – vznik, význam, vliv na životní prostředí 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

 uvědomění si významu základních podmínek života, jejich nenahraditelnosti a vyčerpatelnosti 

 vedení žáků k pochopení nutnosti jejich ochrany a hospodárného zacházení s nimi 

 uvědomění si rozdílnosti podmínek života na Zemi 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

 vedení žáků k zamýšlení se nad vlastním životním stylem a jeho vlivem na životní prostředí 

 zamýšlení se nad aktuálními ekologickými problémy nejbližšího okolí a navrhování různých možností řešení 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 vedení žáků k pochopení vlivu lidských aktivit na životní prostředí 

 směřování žáků ke správnému hospodaření s odpady 

 uvědomění si nutnosti ochrany přírody a kulturních památek a zodpovědnosti každého jedince 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

 prohloubení znalostí o základních ekosystémech planety 

 směřování žáků k pochopení hlubokého ovlivnění přírody a přírodních ekosystémů v průběhu vzniku civilizace až po dnešek 

     

5.19 Hudební výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  
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Název předmětu Hudební výchova 

Oblast Umění a kultura 

Charakteristika předmětu Předmět Hudební výchova rozvíjí u žáků zejména porozumění hudebnímu umění, hudbě a k jejímu 
aktivnímu vnímání. Je rozvíjena celková osobnost žáka vzájemným propojením všech činností v rámci 
hudební výchovy (tj. sluchové, rytmické, pěvecké, intonační, instrumentální, hudebně pohybové, hudebně 
tvořivé a poslechové). Důraz je kladen na práci s hlasem, instrumentální činnosti. Hudební výchova u žáků 
rozvíjí hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách.  Vzájemným propojením činností 
pěveckých, sluchových, rytmických, intonačních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových 
je v rámci hudební výchovy rozvíjena celková osobnost žáka. 
Na 1. stupni jde hlavně o vytváření pozitivního vztahu k hudbě a hudebním aktivitám (např. zpěv, rytmické 
cítění). Na 2. stupni je cílem, aby si žák dokázal vytvořit názor na hudbu ve všech jejích dobových 
a žánrových podobách. Žáci v tomto období také poznávají úseky z dějin hudby (artificiální i nonartificiální). 

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

Předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a člení se na: 

• Vokální činnosti 

• Instrumentální činnosti 

• Hudebně pohybové činnosti 

• Poslechové činnosti 

• Kapitoly z dějin hudby 
Na 1. stupni je výuka hudební výchovy dotována 5 vyučovacími hodinami týdně, na 2. stupni 4 hodinami. 
Výuka Hudební výchovy se uskutečňuje v rámci standardních vyučovacích hodin o délce 45 minut, časová 
dotace je ve všech ročnících 1 hodina týdně. 
Na 1. stupni se uskutečňuje většinou v kmenových třídách, na 2. stupni v učebně s klavírem nebo v učebně, 
kde je zabudováno elektronické piano, přehrávač, sady zpěvníků, Orffův instrumentář, další zvukové 
a obrazové materiály. 
K dispozici jsou přenosné klávesy. Využívá se interaktivní tabule ve třídě hlavní družiny nebo jiných třídách. 
Během školního roku pravidelně zařazujeme také návštěvu hudebního představení. 
Do výuky hudební výchovy jsou začleněna průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova 
k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Mediální výchova. 
Žáci mají možnost pracovat v kroužku Sborový zpěv. 

Integrace předmětů • Hudební výchova 

Kompetence k učení: 
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Název předmětu Hudební výchova 

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

• vedeme žáky k používání různých zdrojů (učebnice, zpěvníky, naučná literatura, časopisy, 
internet, …) 

• podporujeme žáky v samostatné reprodukci i produkci hudebních činností 

• vytváříme se žáky zásoby písňového materiálu, který efektivně využívá nejen v rámci výuky, ale 
i v průběhu praktického života  

• dbáme na užívání správných termínů, znaků a symbolů a uvádíme je do souvislostí  

• směřujeme žáky k propojování poznatků z různých vzdělávacích oblastí a ve vytváření si 
komplexnějšího pohledu na kulturní jevy 

• vybízíme žáky k vyhledávání informací a jejich využití k dalšímu učení 

Kompetence k řešení problémů: 

• vedeme žáky k aplikování již dříve ověřených postupů při řešení problémů nových, např. vlastní 
produkce 

• učíme žáky objevovat různé varianty řešení, např. při vokálních či hudebně pohybových činnostech 

Kompetence komunikativní: 

• směřujeme žáky k formulování a vyjádření svých názorů 

• vybízíme žáky k naslouchání názorů spolužáků  

• podporujeme žáky k využívání komunikačních technologií v souladu s výukou 

Kompetence sociální a personální: 

• vedeme žáky k porovnávání svých názorů se spolužáky, zapojujeme je do diskuze 

• učíme žáky zastávat tolerantní postoj k odlišným názorům  

• pomáháme žákům vytvářet si představu o hudebním vkusu jiných lidí 

• vedeme žáky ke kooperativní činnosti, k vytváření příjemné atmosféry 

• dáváme žákům příležitost přispívat k diskuzi ve skupině i k debatě celé třídy 

• vedeme žáka k posuzování sebe sama i druhých 

Kompetence občanské: 

• vedeme žáky k respektování názorů ostatních lidí 

• ceníme si kulturního (hudebního) dědictví a tradic 

• směřujeme žáky k pozitivnímu postoji k umění 

Kompetence pracovní: 
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• vedeme žáky k bezpečnému a efektivnímu používání hudebních nástrojů a vybavení ve třídě 

• dbáme na dodržování vymezených pravidel a plnění povinností a závazků  

Způsob hodnocení žáků Hodnocení žáků probíhá klasifikací, slovně nebo kombinací obou způsobů v souladu s pravidly pro 
hodnocení výsledků vzdělávání (zpracováno v odstavcích způsoby a kritéria hodnocení, podrobněji ve 
školním řádu). 

    

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 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem 

rytmizuje jednoduchá slovní spojení a říkadla 
dokáže reprodukovat rytmus podle vzoru 
vytváří jednoduché obměny slyšeného rytmu/melodie 

rytmizace vlastního jména 
rytmické hry (štafetové, reprodukční) 
nácvik improvizace 

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje 
k doprovodné hře 

používá jednoduché hudební nástroje (z Orffova 
instrumentáře) k rytmickým cvičením a k hudebnímu 
doprovodu 

nácvik hry na Orffovy nástroje 

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie 

pohybově vyjadřuje své pocity z hudby 
reaguje pohybem na znějící hudbu (tempo, dynamiku 
skladby) 
zvládá pochod a jednoduché taneční hry 
rozlišuje směr melodie 
vytleská/zahraje metrum písně 

jednoduché taneční hry 

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby 

rozlišuje tón a zvuk 
rozpozná kvalitu tónu (hloubku, délku) 
rozlišuje mužský, ženský a dětský hlas 
pozná výrazné změny (dynamiky, tempa) ve skladbě 

poslech lidových, dětských písniček 
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Hudební výchova 1. ročník  

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální 

rozlišuje hudbu vokální, instrumentální a vokálně-
instrumentální 
pozná hudební nástroje (klavír, housle, kytaru, flétnu) 
a jejich zvuk 

poslech hudebních ukázek (i jednotlivých hudebních 
nástrojů) 

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase 

dbá na správné dýchání a držení těla 
provádí jednoduchá hlasová a dechová cvičení 
zřetelně vyslovuje 
zpívá na základě svých dispozic čistě v jednohlase 
v rozsahu 5 tónů 
dbá na hlasovou hygienu 

nácvik správného dýchání a tvoření tónu 
dechová a hlasová cvičení 
hlasová hygiena 
lidové písně 
umělé písně 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

 cvičení smyslového vnímání (rytmus, výška tónu, dynamika, melodie), pozornosti a soustředění (opakování rytmických, melodických, rytmicko-melodických úseků, 
určování forem, poslechy hud. úryvků atd.) 

 cvičení dovedností zapamatování (rozpoznání hlavního motivu skladby, hudební hry) 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

 nácvik chování podporující dobré vztahy, využití tance a zpěvu k jejich upevňování  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

 cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět tóny a zvuky jinak), tvorba vlastních hudebních motivů, rytmů a písní 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

 získávání nových informací o sobě souvisejících s hudební oblastí (tvorba vlastního hudebního vkusu, poznávání nových hudebních stylů) 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

 získávání dovednosti pro pozitivní naladění mysli pomocí hudby (relaxační hudba, vážná hudba) 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

 vzájemné poznávání se ve třídě pomocí hudebních her a hudby samotné 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

 uvědomění si řeči těla, řeči zvuků jako výrazového prostředku hudby, dovednosti pro verbální i neverbální sdělování (technika a výraz zpěvu)  

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

 příznivý vliv hudby na vztahy mezi kulturami, jejich vzájemné obohacování 
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

 uvědomování si jedinečnosti každého člověka a jeho individuální zvláštnosti hudebních stylů, poznávání vlastního kulturního zakotvení 

 respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy) 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 

 vedení žáků k odpovědnosti a vlastnímu přispění k odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám, tolerance vůči odlišnému hudebnímu vkusu či názoru 
na hudbu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

 analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí v kontextu různých hudebních období a žánrů (např. gotické chorály, černošská hudba, česká 
lidová, moderní styly), hudební prožitek z poslechu a tvorba vlastního názoru, respektování rozlišného hudebního vkusu 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

 chápání hudby jako prostředku vzájemného obohacování, a sice hudebních stylů i lidského života 

    

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 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase 

dbá na správné dýchání a držení těla 
ovládá hlasová a dechová cvičení 
zřetelně artikuluje při zpěvu 
zpívá na základě svých dispozic čistě v jednohlase 
v rozsahu jedné oktávy 
dbá na hlasovou hygienu 

nácvik správného dýchání a tvoření tónu 
dechová a hlasová cvičení 
hlasová hygiena 
lidové písně 
umělé písně 
nácvik kánonu 

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem 

rytmizuje a melodizuje jednoduché texty 
tleská rytmus podle vzoru (2/4 a 3/4 takt) 
vytváří jednoduché obměny slyšeného rytmu/melodie 

rytmické hry (štafetové, reprodukční) 
rytmická cvičení. ve 2/4 a 3/4 taktu 
improvizace 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP pro základní vzdělávání  

327 

Hudební výchova 2. ročník  

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje 
k doprovodné hře 

používá nástroje z Orffova instrumentáře k rytmickým 
cvičením a k hudebnímu doprovodu 
využívá techniky hry na tělo 

hra na Orffovy nástroje 

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie 

pohybově vyjadřuje své pocity z hudby 
reaguje pohybem na znějící hudbu (tempo, dynamiku 
skladby) 
zvládá a jednoduché taneční hry 
rozlišuje směr melodie 
vytleská metrum písně 
bubnuje do pochodu 

jednoduché taneční hry 

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby 

bezpečně rozliší tón a zvuk 
rozpozná kvalitu tónu (hloubku, délku) 
rozlišuje tempo skladby (ukolébavka – kvapík) 
pozná výrazné změny (dynamiky – p, mf, f, cress., 
decress.) ve skladbě 
ovládá pojmy notová osnova, houslový klíč, taktová 
čára, takt, takt dvoudobý a třídobý, zná hodnoty not 
a pomlk (celá, půlová, čtvrťová, osminová) 
ovládá dynamická znaménka p, mf, f, cress., decress. 

poslech lidových, dětských písniček 
práce s notovým zápisem (hledání probíraných jevů) 

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální 

rozlišuje lidovou a umělou píseň 
pojmenuje další hudební nástroje (trubka, pozoun, 
klarinet, kontrabas, buben) 
rozlišuje vybrané hudební nástroje podle zvuku 
seznámí se s vybranými skladbami 

poslech hudebních ukázek (jednotlivých hudebních 
nástrojů) 
poslechové hudební hry 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

 uvědomování si jedinečnosti každého člověka a jeho individuální zvláštnosti hudebních stylů, poznávání vlastního kulturního zakotvení 

 respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy) 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

 příznivý vliv hudby na vztahy mezi kulturami, jejich vzájemné obohacování 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

 chápání hudby jako prostředku vzájemného obohacování, a sice hudebních stylů i lidského života 
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 

 vedení žáků k odpovědnosti a vlastnímu přispění k odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám, tolerance vůči odlišnému hudebnímu vkusu či názoru 
na hudbu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

 analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí v kontextu různých hudebních období a žánrů (např. gotické chorály, černošská hudba, česká 
lidová, moderní styly), hudební prožitek z poslechu a tvorba vlastního názoru, respektování rozlišného hudebního vkusu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

 uvědomění si řeči těla, řeči zvuků jako výrazového prostředku hudby, dovednosti pro verbální i neverbální sdělování (technika a výraz zpěvu)  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

 cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět tóny a zvuky jinak), tvorba vlastních hudebních motivů, rytmů a písní 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

 nácvik chování podporující dobré vztahy, využití tance a zpěvu k jejich upevňování  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

 vzájemné poznávání se ve třídě pomocí hudebních her a hudby samotné 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

 získávání dovednosti pro pozitivní naladění mysli pomocí hudby (relaxační hudba, vážná hudba) 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

 cvičení smyslového vnímání (rytmus, výška tónu, dynamika, melodie), pozornosti a soustředění (opakování rytmických, melodických, rytmicko-melodických úseků, 
určování forem, poslechy hud. úryvků atd.) 

 cvičení dovedností zapamatování (rozpoznání hlavního motivu skladby, hudební hry) 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

 získávání nových informací o sobě souvisejících s hudební oblastí (tvorba vlastního hudebního vkusu, poznávání nových hudebních stylů) 

    

Hudební výchova 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 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase 

zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase v přesahu jedné oktávy 
zpívá jednoduché písně v dvojhlase 
využívá správné pěvecké návyky (správně vyslovuje, 
používá pěvecké dýchání, dbá na hlasovou hygienu) 

dechová a hlasová cvičení 
hlasová hygiena 
lidové písně 
umělé písně 
nácvik dvojhlasného zpěvu (rytmické hry, zpěvné hry) 

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem 

rytmizuje a melodizuje jednoduché texty 
vytleská rytmus 2/4, 3/4 a 4/4 takt 
vytváří různé obměny slyšeného rytmu/melodie (tzn. 
nácvik improvizace) 
provádí rytmický zápis říkadla 

rytmické hry (štafetové, reprodukční) 
rytmická cv. ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu 
rytmický zápis říkadla 

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje 
k doprovodné hře 

používá jednoduché hud. nástroje (z Orffova 
instrumentáře) k rytmickým cvičením a k hudebnímu 
doprovodu 
přistupuje kreativně k rytmickému doprovodu písní 

hra na Orffovy nástroje 

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie 

pohybově vyjádří charakter jednoduché melodie 
reaguje pohybem na znějící hudbu (tempo, dynamiku 
skladby) 
ovládá jednoduché taneční hry 
bezpečně pozná směr melodie 
vytleská/zahraje metrum písně 
udrží rytmus v kánonu 

jednoduché taneční hry 
jednoduché pohybové hry 

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby 

rozpozná kvalitu tónu (délka, síla, hloubka, barva) 
rozlišuje tempo skladby 
pozná výrazné změny dynamiky (p, mf, f, cress., 
decress.) ve skladbě 
pojmenuje notovou osnovu a noty c1–h1 
zapíše noty c1–h1 a houslový klíč do notové osnovy 
používá značky v notovém zápise (repetice, legato, 
staccato) 

poslech lidových, dětských písniček 
práce s notovým zápisem (hledání probíraných jevů) 
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takt čtyřdobý 
bezpečně ovládá hodnoty not a pomlk (celá, půlová, 
čtvrťová, osminová) 
předvětí, závětí 

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální 

rozlišuje hudební nástroje podle zvuku 
chápe rozdíl mezi orchestrem a sólistou 
popíše složení orchestru 
seznámí se s vybranými skladbami 
vyjmenuje nejznámější české skladatele 
rozlišuje hudbu vážnou, populární a slavnostní 
pojmenuje a rozpozná dechové, smyčcové a žesťové 
nástroje a uvede příklad 

poslech hudebních ukázek (orchestrální, sólové) 
poslechové hudební hry 
poslech českých skladatelů (Smetana, Dvořák, Ryba) 
poslech vybraných hudebních nástrojů 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

 uvědomování si jedinečnosti každého člověka a jeho individuální zvláštnosti hudebních stylů, poznávání vlastního kulturního zakotvení 

 respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy) 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

 příznivý vliv hudby na vztahy mezi kulturami, jejich vzájemné obohacování 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

 chápání hudby jako prostředku vzájemného obohacování, a sice hudebních stylů i lidského života 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 

 vedení žáků k odpovědnosti a vlastnímu přispění k odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám, tolerance vůči odlišnému hudebnímu vkusu či názoru 
na hudbu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

 analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí v kontextu různých hudebních období a žánrů (např. gotické chorály, černošská hudba, česká 
lidová, moderní styly), hudební prožitek z poslechu a tvorba vlastního názoru, respektování rozlišného hudebního vkusu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

 uvědomění si řeči těla, řeči zvuků jako výrazového prostředku hudby, dovednosti pro verbální i neverbální sdělování (technika a výraz zpěvu)  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

 cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět tóny a zvuky jinak), tvorba vlastních hudebních motivů, rytmů a písní 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

 nácvik chování podporující dobré vztahy, využití tance a zpěvu k jejich upevňování  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

 vzájemné poznávání se ve třídě pomocí hudebních her a hudby samotné 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

 získávání dovednosti pro pozitivní naladění mysli pomocí hudby (relaxační hudba, vážná hudba) 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

 cvičení smyslového vnímání (rytmus, výška tónu, dynamika, melodie), pozornosti a soustředění (opakování rytmických, melodických, rytmicko-melodických úseků, 
určování forem, poslechy hud. úryvků atd.) 

 cvičení dovedností zapamatování (rozpoznání hlavního motivu skladby, hudební hry) 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

 získávání nových informací o sobě souvisejících s hudební oblastí (tvorba vlastního hudebního vkusu, poznávání nových hudebních stylů) 

    

Hudební výchova 4. 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 

HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase 
v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá 
získané pěvecké dovednosti 

zazpívá při sólovém i společném zpěvu vybranou 
lidovou/umělou píseň (v tónině dur i moll) 
s doprovodem 
dodržuje zásady hlasové hygieny a využije získané 
pěvecké dovednosti (nasazení a vázání tónu, dechová 
opora – prodlužování výdechu, odpovídající dynamika), 
orientuje se v notovém záznamu písně 

dechová a hlasová cvičení 
hlasová hygiena 
intonační hry 
lidové písně /umělé písně 
nácvik dvojhlasného zpěvu (rytmické hry, zpěvné hry) 
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HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not 

píseň či melodii zazpívá (popř. zahraje) či ji pohybově 
ztvární, zahraje doprovod na jednoduché nástroje 
vytvoří jednoduchý doprovod na základě svých 
individuálních schopností (rytmické ostinato, prodlevu, 
tóny harmonických funkcí) 

jednoduché taneční hry 
reprodukce osvojených písní s vlastním doprovodem 
hra na Orffovy nástroje 

HV-5-1-03 využívá na základě svých hudebních 
schopností a dovedností jednoduché popřípadě 
složitější hudební nástroje k doprovodné hře i 
k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní 

rozpozná podle poslechu i obrázku základní skupiny 
hudebních nástrojů (bicí, strunné, dechové) 
vybere nástroje vhodné pro doprovod určené písně 
zahraje úryvek zvolené písně (skladby) s využitím 
notového záznamu 

poslech vybraných hudebních nástrojů 
hra na Orffovy nástroje 
hra na jiný hudební nástroj (flétna, housle apod.) – 
dobrovolníci 
práce s hudebním zápisem 

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně 
či skladby 

rozpozná a popíše základní znaky malé písňové formy 
(a, a–b), ronda 
určí hudební formu (popř. téma a motiv) vybrané 
ukázky 
seznamuje se s hud. tělesem sbor – mužský, ženský, 
smíšený 
rozpozná píseň v 2/4 a 3/4 taktu, písně taktuje 
je seznámen se nejznámějšími hud. skladateli 

poslech vybraných ukázek 
skladatelé B. Smetana, A. Dvořák, L. Janáček, 
W. A. Mozart, A. Michna z Otradovic, J. J. Ryba 

HV-5-1-05 vytváří v rámci svých individuálních dispozic 
jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí 
elementární hudební improvizace 

vytvoří na základě rytmického půdorysu či tónového 
materiálu písně jednoduchou předehru, mezihru či 
dohru (zopakováním části melodie písně, rytmickou 
figurou vycházející z písně apod.) 
vytvoří k zahranému či zpívanému předvětí rytmické 
nebo melodické závětí 
zrytmizuje či zmelodizuje jednoduché říkadlo 

práce s písničkou (předehra, mezihra, dohra – vlastní 
tvorba) 
rytmizace a melodizace říkadel/textu (tematicky) 

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
z užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní 
na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné 
harmonické změny 

vybere z hudebních ukázek skladby s dominujícím 
hudebním vyjadřovacím prostředkem (rytmus, melodie, 
barva) 
najde ve znějící ukázce místo s výraznou změnou 
tempa, rytmu, dynamiky 
interpretuje hudbu slovním vyjádřením – zaujímá postoj 

poslech hudebních ukázek (orchestrální, sólové) 
poslechové hudební hry 

HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 
tanečních kroků, na základě individuálních schopností 
a dovedností vytváří pohybové improvizace 

reaguje na znějící hudbu odpovídajícím pohybem 
předvede taneční kroky u známých písní (mazurka, 
polka, valčík) 

hudební improvizace (pohybově-taneční) 
valčík – základní taneční krok 
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předvede pohyb (pochodový krok, poskok, přeměnný 
krok, přísunný krok) na základě rytmického schématu 
písně 

polka – základní taneční krok 
mazurka – základní taneční krok 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

 uvědomování si jedinečnosti každého člověka a jeho individuální zvláštnosti hudebních stylů, poznávání vlastního kulturního zakotvení; respektování zvláštností 
různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy) 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

 příznivý vliv hudby na vztahy mezi kulturami, jejich vzájemné obohacování 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

 chápání hudby jako prostředku vzájemného obohacování, a sice hudebních stylů i lidského života 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 

 vedení žáků k odpovědnosti a vlastnímu přispění k odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám, tolerance vůči odlišnému hudebnímu vkusu či názoru 
na hudbu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

 analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí v kontextu různých hudebních období a žánrů (např. gotické chorály, černošská hudba, česká 
lidová, moderní styly), hudební prožitek z poslechu a tvorba vlastního názoru, respektování rozlišného hudebního vkusu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

 uvědomění si řeči těla, řeči zvuků jako výrazového prostředku hudby, dovednosti pro verbální i neverbální sdělování (technika a výraz zpěvu)  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

 cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět tóny a zvuky jinak), tvorba vlastních hudebních motivů, rytmů a písní 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

 nácvik chování podporující dobré vztahy, využití tance a zpěvu k jejich upevňování  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

 vzájemné poznávání se ve třídě pomocí hudebních her a hudby samotné 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

 získávání dovednosti pro pozitivní naladění mysli pomocí hudby (relaxační hudba, vážná hudba) 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 
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 cvičení smyslového vnímání (rytmus, výška tónu, dynamika, melodie), pozornosti a soustředění (opakování rytmických, melodických, rytmicko-melodických úseků, 
určování forem, poslechy hud. úryvků atd.) 

 cvičení dovedností zapamatování (rozpoznání hlavního motivu skladby, hudební hry) 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

 získávání nových informací o sobě souvisejících s hudební oblastí (tvorba vlastního hudebního vkusu, poznávání nových hudebních stylů) 

    

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 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase 
v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá 
získané pěvecké dovednosti 

zazpívá při sólovém i společném zpěvu vybranou 
lidovou/umělou píseň (v tónině dur i moll) a capella 
dodržuje zásady hlasové hygieny a využívá získané 
pěvecké dovednosti (nasazení a vázání tónu, správně 
zachází s dechem, odpovídající dynamika) 
orientuje se v notovém/grafickém záznamu písně 

dechová a hlasová cvičení 
hlasová hygiena 
intonační hry 
lidové písně 
umělé písně 
dvojhlasný zpěvu 

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not 

zahraje jednoduchý doprovod k písni (melodii) 
zazpívá píseň a pohybově ji ztvární 
vytvoří jednoduchý hud. doprovod na základě svých 
individuálních schopností (rytmické ostinato, prodlevu) 
realizuje jednoduché hudební improvizace 

jednoduché taneční hry 
reprodukce osvojených písní s vlastním doprovodem 
hra na Orffovy nástroje 

HV-5-1-03 využívá na základě svých hudebních 
schopností a dovedností jednoduché popřípadě 
složitější hudební nástroje k doprovodné hře i 
k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní 

rozpozná poslechem i podle obrázku základní skupiny 
hudebních nástrojů (bicí, strunné, dechové) 
vybere z nabídky hudebních nástrojů nástroje vhodné 
pro doprovod určené písně 
zahraje úryvek zvolené písně či skladby 

poslech vybraných hudebních nástrojů 
hra na Orffovy nástroje 
hra na jiný hudební nástroj (flétna, housle apod. – 
dobrovolníci) 
práce s hudebním zápisem 
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využije grafický/notový záznam 
k interpretaci/reprodukci 

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně 
či skladby 

rozpozná a popíše základní znaky písňové formy 
určí hudební formu (popř. téma a motiv) vybrané 
ukázky 
seznamuje se s hud. tělesem symfonický orchestr 
(dirigent, sbormistr) 
rozpozná a taktuje píseň v 2/4 a 3/4 taktu 
seznamuje se hud. žánry jazz, swing, rokenrol 
seznamuje se s tvorbou dalších skladatelů dle výběru 
čte noty c1–g2 v houslovém klíči 
seznamuje se s basovým klíčem 
pozná notu a pomlku osminovou a šestnáctinovou 

poslech vybraných ukázek 
hudební skladatelé – F. Škroup, J. S. Bach, K. Hašler 

HV-5-1-05 vytváří v rámci svých individuálních dispozic 
jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí 
elementární hudební improvizace 

vytvoří na základě rytmického půdorysu či tónového 
materiálu písně předehru, mezihru či dohru 
(zopakováním části melodie písně, rytmickou figurou 
vycházející z písně atp.) 
tvoří k zahranému či zpívanému předvětí rytmické nebo 
melodické závětí 
zrytmizuje či zmelodizuje přiměřený text 

práce s písničkou (předehra, mezihra, dohra – vlastní 
tvorba) 
rytmizace a melodizace říkadel/textu (tematicky) 

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
z užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní 
na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné 
harmonické změny 

vybere ze znějících hudebních ukázek skladby 
s dominujícím hudebním vyjadřovacím prostředkem 
(rytmus, melodie, barva) 
poukáže ve znějící ukázce na místo, v němž dojde 
k výrazné změně tempa, rytmu, dynamiky 
interpretuje hudbu slovním vyjádřením – zaujímá postoj 

poslech hudebních ukázek (orchestrální, sólové) 
poslechové hudební hry 

HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 
tanečních kroků, na základě individuálních schopností 
a dovedností vytváří pohybové improvizace 

reaguje na znějící hudbu odpovídajícím pohybem 
zvládá základní taneční kroky 
seznámí se se známými lidovými tanci 

hudební improvizace (pohybově-taneční) 
valčík – základní taneční krok 
polka – základní taneční krok 
mazurka – základní taneční krok 
lidové tance – video ukázka 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 
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 uvědomování si jedinečnosti každého člověka a jeho individuální zvláštnosti hudebních stylů, poznávání vlastního kulturního zakotvení; respektování zvláštností 
různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy) 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

 příznivý vliv hudby na vztahy mezi kulturami, jejich vzájemné obohacování 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

 chápání hudby jako prostředku vzájemného obohacování, a sice hudebních stylů i lidského života 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 

 vedení žáků k odpovědnosti a vlastnímu přispění k odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám, tolerance vůči odlišnému hudebnímu vkusu či názoru 
na hudbu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

 analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí v kontextu různých hudebních období a žánrů (např. gotické chorály, černošská hudba, česká 
lidová, moderní styly), hudební prožitek z poslechu a tvorba vlastního názoru, respektování rozlišného hudebního vkusu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

 uvědomění si řeči těla, řeči zvuků jako výrazového prostředku hudby, dovednosti pro verbální i neverbální sdělování (technika a výraz zpěvu)  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

 cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět tóny a zvuky jinak), tvorba vlastních hudebních motivů, rytmů a písní 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

 nácvik chování podporující dobré vztahy, využití tance a zpěvu k jejich upevňování  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

 vzájemné poznávání se ve třídě pomocí hudebních her a hudby samotné 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

 získávání dovednosti pro pozitivní naladění mysli pomocí hudby (relaxační hudba, vážná hudba) 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

 cvičení smyslového vnímání (rytmus, výška tónu, dynamika, melodie), pozornosti a soustředění (opakování rytmických, melodických, rytmicko-melodických úseků, 
určování forem, poslechy hud. úryvků atd.) 

 cvičení dovedností zapamatování (rozpoznání hlavního motivu skladby, hudební hry) 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

 získávání nových informací o sobě souvisejících s hudební oblastí (tvorba vlastního hudebního vkusu, poznávání nových hudebních stylů) 
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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 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách 

zahraje na zvolený nástroj Orffova instrumentáře ve 
skupině nebo jako součást doprovodu 
pozná lidový hudební nástroj 
pohybem reaguje na hudební ukázku a na změny v jejím 
průběhu 

lidové písně 
lidová kapela (cimbálová, dudácká) 
hudební nástroje v lidové kapele 
rytmické hry 

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, dokáže 
ocenit kvalitní vokální projev druhého 

vhodně popíše slyšený vokální projev s využitím jemu 
dostupné terminologie 
interpretuje vybrané lidové písně 

zpěv písní lidových i umělých různých žánrů 
nácvik dvojhlasu 
kánon 

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých 
individuálních hudebních schopností a dovedností 
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí 
jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební 
improvizace 

pozorně vnímá znějící hudbu skladeb 
vytvoří jednoduchou obměnu slyšeného motivu 
(rytmickou, dynamickou) 

variace 
improvizace rytmických variací 

HV-9-1-04 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností písně a skladby různých stylů 
a žánrů 

zazpívá v jednohlase, případně vícehlase zpěv písní 
nácvik správného dýchání a tvoření tónu 
hlasová hygiena 

HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových 
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků 
k poslouchané hudbě a na základě individuálních 
hudebních schopností a pohybové vyspělosti 
předvede jednoduchou pohybovou vazbu 

předvede typický prvek tance, který si zvolí na hudební 
ukázku 

hudba a tanec 
balet a výrazový tanec 
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HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá 
užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické 
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na 
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako 
k logicky utvářenému celku 

rozliší a ve znějící hudbě pojmenuje vybrané výrazové 
prostředky hudby (tempo, rytmus, melodii, barvu, 
dynamiku) 
uvede některá jména hudebních skladatelů a název 
některého z jejich děl 
rozpozná kontrast a gradaci, opakování melodie, rytmu 
rozpozná na vybraných hudebních ukázkách operu, 
muzikál, balet, komorní a symfonickou hudbu, píseň, 
sborovou tvorbu 

hudební výrazové prostředky (melodie, rytmus, 
harmonie, dynamika, barva) 
jevištní hudební formy (opera, opereta, muzikál) 
skladatelé oper a operet 
poznávání ukázek jevištních hudebních forem 
partitura 
hudební seskupení (sólista, duo, trio, kvarteto) 
hudební nauka (durová stupnice, akord, 
předznamenání) 

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové 
příslušnosti s dalšími skladbami 

vyjádří, jakou roli hraje hudba a umění obecně v jeho 
životě; uvede situace, ve kterých se nelze bez hudby 
obejít 

poslechová činnost – přiřazování ukázek k jevištním 
hudebním formám 

HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění 

vnímá, jak se prolíná hudba se slovesným uměním 
vyjádří, jakou roli hraje hudba a umění obecně v jeho 
životě 

hudba a slovo (melodram, scénická hudba) 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

 vedení k rozlišování individuálních zvláštností hudebního cítění různých etnik 

 směřování k propojení vlivu hudby na duševní a tělesné stránky člověka 

 vedení k poznávání vlastního kulturního prostředí 

 učení respektování odlišných hudebních stylů u cizinců 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

 rozvíjení smyslového vnímání při poslechu hudby 

 vedení k udržení pozornosti a soustředěný poslech 

 vybízení k řešení rozboru skladeb 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

 rozvoj kreativity při tvorbě vlastních hudebních motivů a hudebním doprovodu 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 vnímání hudební produkce prezentované médii a její posuzování 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 
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Hudební výchova 6. ročník  

 vybízení k vzájemnému obohacování při poznávání jiných kultur 

 učení k ohleduplnosti ke kulturním kořenům spolužáků 

 směřování k využívání cizích jazyků k hudební interpretaci 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

 seznamování se s hudbou okolních zemí a uvědomování si společných evropských kořenů 

    

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 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách 

zahraje s přihlédnutím k charakteru hudebního motivu, 
tématu či skladby jednoduchý doprovod (rytmické 
ostinato) 
předvede pomocí gest základní rytmy 
zapojuje se do kolektivních rytmických her 

taktování, dirigování, gesta, tempo, dynamika v písni 
rytmické hry 

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, dokáže 
ocenit kvalitní vokální projev druhého 

vhodně popíše a taktně a ohleduplně ohodnotí slyšený 
vokální projev s využitím jemu dostupné terminologie 
interpretuje vybrané lidové a umělé písně 

zpěv písní lidových písní 
písně z muzikálů 
nácvik dvojhlasu 
mutace 
hlasová hygiena 

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých 
individuálních hudebních schopností a dovedností 
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí 
jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební 
improvizace 

pozorně vnímá znějící hudbu skladeb 
zahraje na zvolený nástroj Orffova instrumentáře 
sólově, ve skupině nebo jako součást doprovodu 

hra na Orffovy nástroje 
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Hudební výchova 7. ročník  

HV-9-1-04 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností písně a skladby různých stylů 
a žánrů 

zazpívá v jednohlase, případně vícehlase, respektuje 
daný žánr 
doprovází písně pomocí ostinata 

lidová píseň 
dělení lidové písně a její interpretace 
zásady hlasové hygieny 

HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových 
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků 
k poslouchané hudbě a na základě individuálních 
hudebních schopností a pohybové vyspělosti 
předvede jednoduchou pohybovou vazbu 

rozpozná balet podle audiovizuální ukázky, 
pozná společenský a lidový tanec, odliší balet jako druh 
umění 

balet 
společenské tance 
lidový tanec 

HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá 
užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické 
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na 
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako 
k logicky utvářenému celku 

rozliší a při hudbě pojmenuje vybrané výrazové 
prostředky hudby (tempo, rytmus, melodii, barvu, 
dynamiku) 
rozeznává různé hudební žánry 
uvede jména známých hudebních skladatelů a název 
některého z jejich děl 
rozpozná v ukázce operu, muzikál, balet, komorní a 
symfonickou hudbu, píseň, sborovou tvorbu 

hudební výrazové prostředky (melodie, rytmus, 
harmonie, dynamika, barva) 
hudba duchovní a světská 
skladatelé polyfonních skladeb, symfonií, 
symfonických básní 
poznávání ukázek 

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové 
příslušnosti s dalšími skladbami 

písemnou či ústní formou vyjádří, jakou roli hraje hudba 
a umění obecně v jeho životě 
charakterizuje základní prvky forem 

hudební formy a pojmy: polyfonie, kánon, fuga, 
koncert, symfonie, sonáta, symfonická báseň, kantáta 
a oratorium 
poslechová činnost 

HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění 

vnímá, jak se prolíná hudba s pohybem 
vyjádří, jakou roli hraje hudba a umění v jeho životě 

výrazový tanec, pantomima 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 vnímání hudební produkce prezentované médii a její posuzování 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

 vedení k rozlišování individuálních zvláštností hudebního cítění různých etnik 

 směřování k propojení vlivu hudby na duševní a tělesné stránky člověka 

 vedení k poznávání vlastního kulturního prostředí 

 učení respektování odlišných hudebních stylů u cizinců 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 
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Hudební výchova 7. ročník  

 vybízení k vzájemnému obohacování při poznávání jiných kultur 

 učení k ohleduplnosti ke kulturním kořenům spolužáků 

 směřování k využívání cizích jazyků k hudební interpretaci 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

 rozvoj kreativity při tvorbě vlastních hudebních motivů a hudebním doprovodu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

 rozvíjení smyslového vnímání při poslechu hudby 

 vedení k udržení pozornosti a soustředěný poslech 

 vybízení k rozboru skladeb 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

 seznamování se s hudbou okolních zemí a uvědomování si společných evropských kořenů 

    

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 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách 

zahraje na zvolený nástroj Orffova instrumentáře 
sólově, ve skupině nebo jako součást doprovodu, 
vytvoří vlastní rytmický doprovod 
zapojuje se do kolektivních rytmických her 

sborový zpěv ve třídě 
rytmické hry 

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, dokáže 
ocenit kvalitní vokální projev druhého 

popíše a zdůvodní zásady hlasové hygieny a využije je 
při zpěvu 
interpretuje vybrané lidové a umělé písně 

zpěv písní různých období populární hudby, zvláště 
světové 
nácvik dvojhlasu 
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Hudební výchova 8. ročník  

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých 
individuálních hudebních schopností a dovedností 
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí 
jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební 
improvizace 

pozorně vnímá znějící hudbu skladeb 
vytvoří jednoduchou obměnu slyšeného či melodického 
motivu (rytmickou, dynamickou) 

doprovod zpěvu s nástroji nebo na tělo 
nácvik jazzové improvizace 

HV-9-1-04 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností písně a skladby různých stylů 
a žánrů 

zazpívá v jednohlase, případně vícehlase, respektuje 
daný žánr 

zpěv písní světové populární hudby 
zpěv písní podle výběru žáků 
hlasová cvičení v období mutace 
hlasová hygiena 

HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových 
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků 
k poslouchané hudbě a na základě individuálních 
hudebních schopností a pohybové vyspělosti 
předvede jednoduchou pohybovou vazbu 

zvolí ukázku taneční hudby a předvede základní kroky 
tance 

tance jakou součást světové populární hudby 

HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá 
užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické 
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na 
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako 
k logicky utvářenému celku 

postihne hudebně výrazové prostředky hudebního díla 
a určí pravděpodobnou dobu jeho vzniku 
rozeznává různé hudební žánry ze světové populární 
hudby 
uvede některá jména světových hudebních skladatelů a 
název některého z jejich děl 
rozpozná na vybraných ukázkách operu, komorní a 
symfonickou hudbu 

vývoj světové populární hudby 
jazz, swing, country, rokenrol, bigbeat, disko, rock 
interpreti světové pop music 
vývoj světové artificiální hudby 
světová hudba podle historických období 
světoví skladatelé artificiální hudby 
ovlivňování artificiální a nonartificiální hudby 

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové 
příslušnosti s dalšími skladbami 

popíše základní znaky hudby jednotlivých slohových 
období (jednohlas, vícehlas, homofonie, polyfonie, 
hudba vokální a instrumentální, hudební forma, 
hudební druhy) 
zařadí vybrané ukázky do příslušného slohového období 
určí styl a žánr vybrané ukázky světové populární hudby 

poslechová činnost 
poznávání ukázek z různých období 

HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění 

zdůvodní význam hudby u umělecké a běžné produkce 
(filmová a audiovizuální tvorba, dramatické umění, 
sport, reklamy) 

užití hudby ve filmu, filmová hudba 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
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Hudební výchova 8. ročník  

 vnímání hudební produkce prezentované médii a její posuzování 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

 vedení k rozlišování individuálních zvláštností hudebního cítění různých etnik 

 směřování k propojení vlivu hudby na duševní a tělesné stránky člověka 

 vedení k poznávání vlastního kulturního prostředí 

 učení respektování odlišných hudebních stylů u cizinců 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

 vybízení k vzájemnému obohacování při poznávání jiných kultur 

 učení k ohleduplnosti ke kulturním kořenům spolužáků 

 směřování k využívání cizích jazyků k hudební interpretaci 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

 rozvoj kreativity při tvorbě vlastních hudebních motivů a hudebním doprovodu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

 rozvíjení smyslového vnímání při poslechu hudby 

 vedení k udržení pozornosti a soustředěný poslech 

 vybízení k rozboru skladeb 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

 seznamování se s hudbou okolních zemí a uvědomování si společných evropských kořenů 

    

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 

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 

zahraje na zvolený nástroj Orffova instrumentáře 
sólově, ve skupině nebo jako součást doprovodu 
navrhne vlastní doprovod, zapojí spolužáky do 
kolektivní hry 
zapojuje se do kolektivních rytmických her 

sborový zpěv ve třídě 
rytmické hry 

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, dokáže 
ocenit kvalitní vokální projev druhého 

popíše a zdůvodní zásady hlasové hygieny a využije je 
při zpěvu a mluveném projevu 
interpretuje vybrané lidové a umělé písně 

zpěv písní různých období populární hudby, zvláště 
české 
nácvik dvojhlasu 

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých 
individuálních hudebních schopností a dovedností 
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí 
jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební 
improvizace 

pozorně vnímá znějící hudbu skladeb 
vytvoří jednoduchou obměnu slyšeného či melodického 
motivu (rytmickou, melodickou, dynamickou) 

doprovod zpěvu nástroji nebo na tělo 

HV-9-1-04 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností písně a skladby různých stylů 
a žánrů 

zazpívá v jednohlase, případně vícehlase, respektuje 
daný žánr 
zazpívá společně se spolužáky státní hymnu a popíše 
okolnosti a společenské souvislosti jejího vzniku 

zpěv písní české populární hudby 
zpěv písní podle výběru žáků 
zásady hlasové hygieny 
hymna ČR 

HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových 
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků 
k poslouchané hudbě a na základě individuálních 
hudebních schopností a pohybové vyspělosti 
předvede jednoduchou pohybovou vazbu 

zvolí ukázku taneční hudby a předvede (ve skupině 
nebo sólo) typický prvek tance (základní kroky, 
vybranou taneční figuru) 

tance jakou součást české populární hudby 

HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá 
užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické 
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na 
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako 
k logicky utvářenému celku 

postihne dominantní hudebně výrazové prostředky při 
poslechu hudebního díla 
určí pravděpodobnou dobu vzniku 
rozeznává různé hudební žánry v české populární hudbě 
uvede jména českých hudebních skladatelů a název 
některého z jejich děl 
rozpozná operu, komorní a symfonickou hudbu 

vývoj české populární hudby 
národní a vlastenecké písně, jazz, swing, budovatelské 
písně, rokenrol, bigbeat, disko, rock 
interpreti české pop music 
vývoj české artificiální hudby 
česká hudba podle historických období 
dochované hudební památky 
čeští skladatelé artificiální hudby 
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Hudební výchova 9. ročník  

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové 
příslušnosti s dalšími skladbami 

popíše základní znaky typické pro hudbu jednotlivých 
slohových období (jednohlas, vícehlas, homofonie, 
polyfonie, hudba vokální a instrumentální, hudební 
forma, hudební druhy) 
zařadí ukázky české hudby do příslušného slohového 
období 
určí styl a žánr vybrané ukázky české populární hudby 

vliv světové hudby na českou 
poslechová činnost 
poznávání ukázek z české populární i tzv. vážné hudby 

HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění 

zdůvodní význam hudby u umělecké a běžné produkce 
(filmová a audiovizuální tvorba, dramatické umění, 
sport, reklamy) 

český muzikál 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 vnímání hudební produkce prezentované médii a její posuzování 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

 vedení k rozlišování individuálních zvláštností hudebního cítění různých etnik 

 směřování k propojení vlivu hudby na duševní a tělesné stránky člověka 

 vedení k poznávání vlastního kulturního prostředí 

 učení respektování odlišných hudebních stylů u cizinců 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

 vybízení k vzájemnému obohacování při poznávání jiných kultur 

 učení k ohleduplnosti ke kulturním kořenům spolužáků 

 směřování k využívání cizích jazyků k hudební interpretaci 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

 rozvoj kreativity při tvorbě vlastních hudebních motivů a hudebním doprovodu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

 rozvíjení smyslového vnímání při poslechu hudby 

 vedení k udržení pozornosti a soustředěný poslech 

 vybízení k řešení rozboru skladeb 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

 seznamování se s hudbou okolních zemí a uvědomování si společných evropských kořenů 
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5.20 Výtvarná výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

1 1 2 2 1 2 2 1 1 13 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Výtvarná výchova 

Oblast Umění a kultura 

Charakteristika předmětu V etapě základního vzdělávání je Výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech – tvorbě, vnímání 
a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, 
představivost, fantazii, intuici a invenci, formují také významnou měrou smysl pro estetično.  
Tvůrčími činnostmi (rozvíjením smyslové citlivosti, uplatňováním subjektivity a ověřováním komunikačních 
účinků) založenými na experimentování je žák veden k odvaze a chuti uplatnit osobně jedinečné pocity 
a prožitky a zapojit se na své odpovídající úrovni do procesu tvorby a komunikace. 

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

Předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a jeho vzdělávací obsah se dělí na 
3 tematické okruhy: 

• Rozvíjení smyslové citlivosti – umožňuje žákovi rozvíjet schopnost rozeznávat podíl jednotlivých 
smyslů na vnímání reality a uvědomovat si vliv této zkušenosti na výběr a uplatnění vhodných 
prostředků pro její vyjádření 

• Uplatňování subjektivity – vede žáka k uvědomování si a uplatňování vlastních zkušeností při 
tvorbě, vnímání a interpretaci vizuálně obrazných vyjádření 

• Ověřování komunikačních účinků – umožňuje žákovi utváření obsahu vizuálně obrazných vyjádření 
v procesu komunikace a hledání nových i neobvyklých možností pro uplatnění výsledků vlastní 
tvorby, děl výtvarného umění i děl dalších obrazových médií 
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Název předmětu Výtvarná výchova 

Na 1. stupni je výuka Výtvarné výchovy dotována 7 vyučovacími hodinami týdně, na druhém stupni 
6 vyučovacími hodinami týdně. Je vyučována v každém ročníku s časovou dotací minimálně 1 hodinu týdně, 
ve 3., 4., 6. a 7. ročníku disponuje časovou dotací 2 hodiny týdně. 
Na 2. stupni se otevírá cesta k širšímu nazírání na umění. Připomínají se historické souvislosti. Žák se 
postupně učí vytvářet si vztah k výtvarnému umění, výtvarným hodnotám, učí se k nim zaujímat k svůj 
postoj a je veden k pozorování okolního světa. Konkrétně můžeme říci, že kromě seznamování se 
s rozličnými výtvarnými technikami, odbornými názvoslovími, je cílem vtahovat žáky do problematiky 
výtvarných směrů v různých historických obdobích i s jejich hlavními představiteli. Na základě toho žák 
vytváří výtvarné reflexe. Dalším cílem je rozvíjet tvořivost žáků na základě zajímavých pohledů a růzností 
výtvarných technik.   
Do výuky Výtvarné výchovy jsou začleněna průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní 
výchova, Environmentální výchova a Mediální výchova. S tím také souvisí další zadání výtvarných prací, 
které taktéž vycházejí z probíraného učiva ostatních předmětů, např. Dějepisu, Zeměpisu, Přírodopisu 
Hudební výchovy atd., čímž si předmět klade za cíl dávat vědomosti do souvislostí a nahlížet na ně z různých 
stran. Činnostní charakter Výtvarné výchovy se stává součástí širších projektových vyučovacích celků. Nelze 
ani opomenout navštěvování aktuálních i stálých výstav s výtvarnou dílnou či webových stránek. Cílem 
takto koncipované hodiny je poznávání současné i dávné, domácí i zahraniční výtvarné scény. 
Výuka Výtvarné výchovy se uskutečňuje v rámci standardních vyučovacích hodin o délce 45 minut, probíhá 
převážně ve třídách, jsou využívány také třídy s interaktivními tabulemi či dataprojektory a počítačovým 
softwarem. Některé hodiny probíhají v terénu. Ve výuce žáci používají širokou škálu výtvarných potřeb, 
k tvorbě využívají také různorodé materiály. 
Nejčastější organizační formou výuky v rámci hodin výtvarné výchovy je hromadné (frontální) vyučování 
a práce ve skupinách. 

Integrace předmětů • Výtvarná výchova 

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

Kompetence k učení: 

• vytváříme podmínky k zprostředkování pohledu na výtvarné umění a kulturu jako na způsob 
poznávání světa 

• pobízíme žáky k aplikaci nabytých vědomostí z jiných oborů 

• rozvíjíme tvořivost 

• vedeme žáky k plánování práce 

• kontrolujeme dokončení práce 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP pro základní vzdělávání  

348 

Název předmětu Výtvarná výchova 

• vedeme žáky k učení prostřednictvím vlastní tvorby 

Kompetence k řešení problémů: 

• vedeme žáky k vyhledávání vazeb mezi druhy umění a uměleckými žánry na základě podobnosti 
jejich znaků a témat 

• motivujeme k využívání získaných vědomostí a dovedností k objevování různých variant 
výtvarného ztvárnění 

Kompetence komunikativní: 

• vedeme žáky k aktivnímu přístupu k umění a kultuře jako ke způsobu dorozumívání 

• umožňujeme diskuzi žáků k tématu 

• podporujeme vytvoření vlastního názoru na umělecké dílo 

Kompetence sociální a personální: 

• vytváříme příležitosti k účinné spolupráci ve skupině a k relevantní komunikaci mezi žáky  

• motivujeme k utváření příjemné atmosféry v týmu 

• dáváme prostor pro osobité projevy žáka 

• formativním hodnocením podporujeme žákovu sebedůvěru i samostatný rozvoj 

• podporujeme respektování práce druhých 

Kompetence občanské: 

• seznamujeme žáky s významnými díly a jejich autory 

• vedeme žáky k pozitivnímu postoji k uměleckým dílům a historickému dědictví 

• podchycujeme a podporujeme zájem o kulturní dění 

• motivujeme žáky k účasti na kulturním dění – soutěže, výstavy 

• vytváříme příležitosti k tvorbě z recyklovaných materiálů a tím umožňujeme chápání ekologických 
souvislostí 

Kompetence pracovní: 

• vedeme žáky k osvojování výtvarných technik 

• vysvětlujeme, jak správně pečovat a používat výtvarné potřeby 

• vytváříme podmínky k organizování a plánování práce žáků 

• dbáme na bezpečné použití materiálů, nástrojů, techniky a vybavení 
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Název předmětu Výtvarná výchova 

Způsob hodnocení žáků Hodnocení žáků probíhá klasifikací, slovně nebo kombinací obou způsobů v souladu s pravidly pro 
hodnocení výsledků vzdělávání (zpracováno v odstavcích způsoby a kritéria hodnocení, podrobněji ve 
školním řádu). 

    

Výtvarná výchova 1. 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 

VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně 
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností 
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a 
představ 

vnímá odlišnosti barev, teplé a studené tóny, kontrastní 
barvy 
míchá barvy, vhodně je kombinuje, vnímá sytost 
a hustotu 
učí se vnímat křivky, tvary, detaily 

hra s barvou – harmonie, kontrast 
barvy ročních období 
zapouštění barev 
obtisk barvy – razítka 
hra s linií 

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní 
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i 
prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty a další prvky a jejich kombinace 

uplatňuje znalost geometrických tvarů 
seznamuje se a pracuje s různými modelovacími 
hmotami 
pracuje s přírodními materiály 

řazení geometrických tvarů do jednoduchých 
ornamentů – razítka 
hry s modelovací hmotou – jednoduché postavy, 
zvířátka, ovoce a zelenina 

VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události 
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření 
volí vhodné prostředky 

získává základní zkušenosti při používání různých 
materiálů a technik 
kombinuje techniky dle vlastního pocitu 
citlivě vnímá a interpretuje dění v přírodě, střídání 
ročních období 

hra se stopou materiálu a nástroje 
hra s linkou – přítlak, odlehčení, křížení čar 
sbírání přírodnin a prostorová práce s nimi 
zaznamenávání povrchu přírodních materiálů – frotáž, 
obtisk 
kombinování materiálů – jednoduché koláže 
práce s papírem – mačkání, skládání, trhání, 
stříhání, ... 
tematické ztvárnění ročních období 
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Výtvarná výchova 1. ročník  

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností 

rozvíjí kreslířský pohyb ruky 
vnímá základní proporce lidského těla, nakreslí 
jednoduchou postavu 
uplatňuje vlastní přístup a fantazii při řešení úkolů 

kresba postavy v reálné či smyšlené situaci – rodina, 
povolání 
jednoduchý portrét 

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil 

interpretuje výtvarně svůj zážitek a samostatně slovně 
vyjádří obsah svého výtvoru 
vnímá výtvarné vyjadřování ilustrátorů dětských knih 

výtvarné vyprávění 
interpretace příběhu, zážitku 
obrázková osnova příběhu 
sebehodnocení, obhajoba práce ve skupině 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

 rozvíjení schopnosti využívat k výtvarnému vyjádření všech smyslů  

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 rozvíjení vztahu k přírodě jako celku dotvářením přírodních materiálů  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

 nácvik a rozvíjení spolupráce při práci ve skupině  

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

 rozvíjení chápání potřeby recyklace materiálů jejich používáním v tvorbě a výtvarným dotvářením  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

 podpora tvůrčího přístupu 

 rozvíjení schopnosti vidět věci jinak, originality, uplatňování vlastní subjektivity při tvorbě  

    

Výtvarná výchova 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 
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Výtvarná výchova 2. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně 
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností 
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a 
představ 

využívá znalosti základní klasifikace barev, světelných 
a teplotních kontrastů 
chápe výrazové vlastnosti barvy 
vnímá charakter křivky, tvaru, detailu 
rozvíjí a uplatňuje základní zkušenosti při používání 
materiálů a technik 

hra s barvou, barvy základní a podvojné, kontrast, 
teplé a studené barvy, harmonie 
malba temperovými a vodovými barvami 
hra s linkou 
kresba tužkou, tuší, uhlem, ... 

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní 
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i 
prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty a další prvky a jejich kombinace 

vhodně užívá a kombinuje výtvarné materiály a techniky 
chápe vzájemné souvislosti zobrazovaných předmětů a 
tvarů 
poznává a využívá vlastnosti plastických materiálů 
řeší přiměřené úkoly v plošných i prostorových pracích 

pozorování výrazových možností 
hra s plastickými materiály – vytváření objemu 
modelováním 
rozvíjení smyslu pro výtvarný rytmus – rytmické řazení 
prvků, kompozice plochy 
koláž 

VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události 
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření 
volí vhodné prostředky 

vnímá a interpretuje dění v přírodě 
při práci s přírodními materiály vnímá a využívá jejich 
vlastnosti 
interpretuje vlastní vjemy a pocity 

pozorování a práce s přírodním materiálem – otisk, 
frotáž, kresba detailu 
výtvarný přepis vjemů a pocitů – teplo, chlad, zvuky, 
hudba, vůně, ... 

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností 

při práci uplatňuje vlastní představivost a fantazii 
vnímá základní proporce lidského těla a obličeje 
dokáže přiměřeně vystihnout příběh 

zachycování předmětů denního života dle předlohy 
i vlastní fantazie 
kresba portrétu a ztvárnění postavy ve vztahu 
k prostoru 
výtvarné vyjádření na základě prožitku, vyprávění, 
četby 

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil 

poznává rozdíly ve výtvarném vyjadřování malířů a 
ilustrátorů 
organizuje vlastní výtvarnou práci 
zhodnotí a popíše svoji práci, vytváří pozitivní 
sebehodnocení 

prezentace vlastní práce 
aktivní práce s ilustrací – pozorování výrazových 
prostředků jednotlivých autorů 
návštěva galerie, výstavy 
zhodnocení a zdůvodnění vlastní práce 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 rozvíjení vztahu k přírodě jako celku dotvářením přírodních materiálů  

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 
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Výtvarná výchova 2. ročník  

 rozvíjení chápání potřeby recyklace materiálů jejich používáním v tvorbě a výtvarným dotvářením  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

 nácvik a rozvíjení spolupráce při práci ve skupině  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

 podpora tvůrčího přístupu 

 rozvíjení schopnosti vidět věci jinak, originality, uplatňování vlastní subjektivity při tvorbě  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

 rozvíjení schopnosti využívat k výtvarnému vyjádření všech smyslů  

    

Výtvarná výchova 3. 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 

VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně 
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností 
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a 
představ 

užívá pojmy týkající se výtvarné formy, materiálů 
a technik 
využívá základní klasifikaci barev, světlostní a teplotní 
kontrast, chápe výrazové vlastnosti barev 
chápe vzájemné souvislosti zobrazovaných předmětů 
rozeznává různý charakter lineární kresby 

hra s barvou – míchání, zapouštění, teplé a studené 
barvy, kontrast a harmonie 
hra s linií – různé druhy čar a jejich výrazové možnosti 

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní 
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i 
prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty a další prvky a jejich kombinace 

ovládá základní technické dovednosti 
vhodně kombinuje techniky a materiály 
sleduje a srovnává proporce zobrazovaných prvků 

rozvíjení pozorovací schopnosti a paměti 
modelování 
kombinovaná technika – koláž 
rytmus – rytmické řazení tvarů a prvků, ornament 
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Výtvarná výchova 3. ročník  

VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události 
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření 
volí vhodné prostředky 

rozvíjí estetické cítění a smysl pro krásu sledování a výtvarné vyjádření přírodních zákonitostí 
seznamování s různými druhy výtvarného umění a 
architektury a jejich předními umělci 
interpretace hudby 

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností 

řeší přiměřené úkoly v plošných i prostorových pracích 
při práci rozvíjí kreativitu, projevuje představivost a 
fantazii 
rozlišuje a dodržuje proporce postavy, pohyb těla, 
umístění v prostoru 
pozoruje a co nejvěrněji zobrazuje skutečnost 

výtvarné vyjádření skutečnosti na základě prožitku, 
vyprávění, četby, filmu 
výtvarné vyprávění – popis děje, charakteristika 
postav, vyjádření prostoru 
pozorování přírodních útvarů, rozlišování tvarů, barvy 
struktury – otisk, frotáž, kresba 
vytváření prostorových útvarů z přírodních materiálů 
kompozice plochy 

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil 

organizuje vlastní výtvarnou práci 
pokouší se o vlastní interpretaci uměleckého díla 
poznává rozdíly ve výtvarném vyjadřování malířů, 
zejména ilustrátorů dětských knih 
sdílí svou práci s ostatními ve skupině 
hodnotí a obhajuje svoje výtvory 

práce s ilustrací – porovnávání různých vyjadřovacích 
prostředků, vlastní interpretace 
skupinová práce 
prezentace vlastní tvorby 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 rozvíjení vztahu k přírodě jako celku dotvářením přírodních materiálů  

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

 rozvíjení chápání potřeby recyklace materiálů jejich používáním v tvorbě a výtvarným dotvářením  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

 nácvik a rozvíjení spolupráce při práci ve skupině  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

 podpora tvůrčího přístupu 

 rozvíjení schopnosti vidět věci jinak, originality, uplatňování vlastní subjektivity při tvorbě  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

 rozvíjení schopnosti využívat k výtvarnému vyjádření všech smyslů  
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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 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech 
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; 
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, 
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné) 

v tvorbě využívá teoretické a praktické znalosti a 
dovednosti 
dokáže pracovat s různými výtvarnými materiály a 
technikami 
rozlišuje a pojmenovává linie, barvy, tvary a objekty, 
rozpoznává jejich základní vlastnosti a vztahy 

rozvíjení práce s linkou, tvarem a barvou – kresba, 
malba, modelování, 
vytváření linie různými nástroji 
uplatnění kontrastů v plošné kompozici 

VV-5-1-02 užívá a kombinuje prvky vizuálně 
obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném 
vyjádření linie a barevné plochy; v objemovém 
vyjádření modelování a skulpturální postup; 
v prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu 
k vlastnímu tělu i jako nezávislý model 

orientuje se v řazení prvků v tvarové a barevné 
kompozici 
projevuje smysl a cit pro prostor 
uplatňuje výrazové vlastnosti linie v různých podobách 

koláž 
mozaika 

VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se 
vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních 
zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají 
komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy 

své poznatky vyjadřuje podle svých možností při vlastní 
tvorbě 
rozvíjí tvořivost, představivost a fantazii 

výtvarné vyjádření skutečnosti, příběhu, představ 

VV-5-1-04 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 

při tvorbě vychází ze svých smyslových vjemů, vlastních 
prožitků, zkušeností a fantazie 
vnímá tvar, barvu a další vlastnosti přírodnin 
průběžně rozvíjí smysl pro krásu, estetické cítění a vkus 

výtvarné ztvárnění hudby 
práce s přírodninami, pozorování a zachycení detailu 

VV-5-1-05 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 

vnímá užitkovou a estetickou stránku předmětů a chápe 
jejich vzájemný vztah 
uplatňuje znalosti proporcí lidského těla a hlavy 

portrét 
kresba postavy 
výtvarné ztvárnění předmětů denní potřeby 
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Výtvarná výchova 4. ročník  

kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů 
současného výtvarného umění) 

VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace 

pokouší se o vlastní přepis dojmů z uměleckého díla 
seznamuje se s ilustrátory a jejich charakteristickým 
projevem 
poznává umělecké slohy ve výtvarném umění a 
architektuře 
vnímá různé způsoby uměleckého vyjádření 

reprodukce uměleckého díla 
práce s ilustrací 
komiks 
návštěvy památek, muzeí a galerií 
sledování architektury 

VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních 
vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, 
která samostatně vytvořil, vybral či upravil 

uvědomuje si své schopnosti a silné stránky, utváří své 
pozitivní sebehodnocení 
komunikuje se spolužáky a učitelem o své tvorbě, 
hodnotí ji, odůvodňuje 

prezentace vlastního výtvarného projevu 
referát 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 rozvíjení vztahu k přírodě jako celku dotvářením přírodních materiálů  

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

 rozvíjení chápání potřeby recyklace materiálů jejich používáním v tvorbě a výtvarným dotvářením  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

 rozvíjení schopnosti rozlišit záměrnou manipulaci v mediálních sděleních při vytváření reklamy  

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

 rozvíjení poznání vlastního kulturního zakotvení a respektování zvláštnosti kultury různých etnik prostřednictvím poznávání různorodých druhů výtvarné tvorby a 
posuzováním děl výtvarníků 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

 nácvik a rozvíjení spolupráce při práci ve skupině  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

 podpora tvůrčího přístupu 

 rozvíjení schopnosti vidět věci jinak, originality, uplatňování vlastní subjektivity při tvorbě  
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Výtvarná výchova 5. 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 

VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně 
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností 
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a 
představ 

v tvorbě uplatňuje teoretické i praktické znalosti 
a dovednosti s výtvarnými výrazovými prostředky 
při práci volí různé výtvarné techniky a materiály 
pojmenovává, porovnává a třídí linie, barvy, tvary a 
objekty, rozpoznává jejich základní vlastnosti, 
vzájemnou harmonii a kontrast 

kresba – pero, tužka, uhel, ... 
malba – tempera, krycí vodové barvy, akvarel 
modelování 
kašírování 
prostorová tvorba z přírodních i umělých materiálů, 
práce s odpadovým materiálem 
kombinované techniky – koláž 

VV-5-1-02 užívá a kombinuje prvky vizuálně 
obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném 
vyjádření linie a barevné plochy; v objemovém 
vyjádření modelování a skulpturální postup; 
v prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu 
k vlastnímu tělu i jako nezávislý model 

řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše – symetrie 
a asymetrie 
orientuje se v prostorových a barevných vztazích 
experimentuje s různými druhy linie 
rozlišuje funkci písma sdělenou a výtvarnou, rozeznává 
základní tvary lineárního a kresleného písma 

symetrie a asymetrie 
ornament 
mozaika 
vitráž z papíru 
písmo jako dekorativní prvek 
plakát 

VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se 
vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních 
zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají 
komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy 

co nejvěrněji výtvarně vyjádří obsah sdělení na základě 
životní skutečnosti 
realizuje svůj tvůrčí záměr 

výtvarné sdělení skutečnosti 

VV-5-1-04 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 

při tvorbě interpretuje smyslové vjemy, prožitky, 
zkušenosti a fantazii 
rozlišuje a porovnává tvar, barvu, strukturu a další 
vlastnosti přírodních materiálů 
rozvíjí kreativitu, estetické cítění a vkus 

pozorování a výtvarné ztvárnění přírodních jevů 
rozvíjení estetického vnímání 
výtvarný přepis hudby a zvuků 

VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje 
v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně 
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i 

rozvíjí znalosti a dovednosti při ztvárnění proporcí 
lidského těla a hlavy 

kresba a plastické ztvárnění hlavy a postavy 
portrét 
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Výtvarná výchova 5. ročník  

neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a 
kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů 
současného výtvarného umění) 

rozlišuje užitkovou a estetickou stránku předmětů 
a chápe jejich vzájemný vztah 

design předmětů denní potřeby – pozorování a vlastní 
ztvárnění 

VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace 

interpretuje své dojmy z uměleckého díla 
pozná nejznámější české ilustrátory a jejich 
charakteristický projev 
rozlišuje umělecké slohy ve výtvarném umění a 
architektuře a seznamuje se s jejich předními 
představiteli 
srovnává různé způsoby uměleckého vyjádření 
skutečnosti v malbě, sochařství a volné grafice 

práce s ilustrací – charakteristika, volný přepis 
návštěvy galerií, muzeí 
architektonická exkurze – poznávání a srovnávání 
slohů 
komiks 

VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních 
vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, 
která samostatně vytvořil, vybral či upravil 

hodnotí své schopnosti a přednosti, utváří své pozitivní 
sebehodnocení 
diskutuje o své tvorbě, prezentuje ji a obhajuje před 
ostatními 

prezentace vlastní tvorby, sebehodnocení 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 rozvíjení vztahu k přírodě jako celku dotvářením přírodních materiálů  

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

 rozvíjení chápání potřeby recyklace materiálů jejich používáním v tvorbě a výtvarným dotvářením  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

 rozvíjení schopnosti rozlišit záměrnou manipulaci v mediálních sděleních při vytváření reklamy  

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

 rozvíjení poznání vlastního kulturního zakotvení a respektování zvláštnosti kultury různých etnik prostřednictvím poznávání různorodých druhů výtvarné tvorby a 
posuzováním děl výtvarníků 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

 nácvik a rozvíjení spolupráce při práci ve skupině  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

 podpora tvůrčího přístupu 

 rozvíjení schopnosti vidět věci jinak, originality, uplatňování vlastní subjektivity při tvorbě  
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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 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních 
zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé 
vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých 
výsledků 

rozeznává základní tvary, linie a struktury 
orientuje se v nauce o barvě 
rozvíjí výtvarné techniky 

rozvíjení smyslové citlivosti 
vizuálně obrazné vyjádření linie, tvaru, objemu, 
struktury 

VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření 
k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů 
z představ a fantazie 

uvědomuje si prostorové vztahy ve svém okolí a 
rozložení hmoty v prostoru 
používá ve vlastní tvorbě citový zážitek, dojmy a 
prožitky 

představivost, fantazie a vzpomínky 
barevné sny a náhody 

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho 
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných 
vizuálně obrazných vyjádření 

kombinuje různé výtvarné techniky 
pracuje s vizuálně obraznými elementy 

uplatňování subjektivity 
kombinovaná technika, velký formát, prostorová 
práce, objekt, keramika 

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 

rozeznává jednotlivé umělecké a architektonické slohy 
vnímá architekturu jako součást prostoru, ve kterém 
žijeme 

ověřování komunikačních účinků 
vývoj výtvarného umění (architektura, sochařství, 
malířství) 

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci 

zaujímá osobní postoje k vlastní práci a umělecké 
tvorbě 
snaží se diskutovat o umělecké tvorbě 

ověřování komunikačních účinků 
návštěva aktuálních výstav, stálé expozice, historické 
památky města Brna – výtvarné dílny 

VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a 
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá 

vnímá vztahy zrakem a ostatními smysly vnímání zrakové a vnímání ostatními smysly 
vnímání hudební, dramatické aj. 
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Výtvarná výchova 6. ročník  

některé metody uplatňované v současném výtvarném 
umění a digitálních médiích – počítačová grafika, 
fotografie, video, animace 

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i 
symbolického obsahu 

chápe odlišnosti uměleckého vyjádření skutečnosti od 
přesné podoby světa 

vizuálně obrazné vyjádření a vyjádření proměn, 
zvětšování a zmenšování 

VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé 
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje 
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a 
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů 

zaujímá vlastní názor na zhlédnuté výstavy, umělecká 
díla 
snaží se o srovnání 

osobní postoj v komunikaci, jeho utváření a 
zdůvodnění 
interpretace vlastní tvorby i navštívené výstavy 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 prohlubování vztahu k přírodě jako celku dotvářením přírodních materiálů  

 směřování žáků ke vnímání estetiky krajiny a chápání přírodního prostředí jako zdroje inspirace 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

 rozvíjení chápání potřeby recyklace materiálů jejich používáním v tvorbě a výtvarným dotvářením  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

 prohlubování schopnosti rozlišit záměrnou manipulaci v mediálních sděleních při vytváření reklamy  

 směřujeme žáky ke kritickému hodnocení mediální produkce 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

 rozvíjení poznání vlastního kulturního zakotvení a respektování zvláštnosti kultury různých etnik prostřednictvím poznávání různorodých druhů výtvarné tvorby a 
posuzováním děl výtvarníků 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

 nácvik a rozvíjení spolupráce při práci ve skupině  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

 podpora tvůrčího přístupu 

 rozvíjení schopnosti vidět věci jinak, originality, uplatňování vlastní subjektivity při tvorbě  

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 
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Výtvarná výchova 6. ročník  

 rozvíjení vztahu žáků k evropskému a světovému výtvarnému umění 

 prohlubování pocitu evropské sounáležitosti a respektování odlišných kultur 

    

Výtvarná 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 

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních 
zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé 
vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých 
výsledků 

používá různé výrazové vlastnosti 
seznamuje se s proporcemi lidské bytosti 

rozvíjení smyslové citlivosti: barevnost, světlo, 
barevné rytmy, nauka o barvě 
výtvarné techniky 
portrét, proporce – lidská bytost 

VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření 
k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů 
z představ a fantazie 

používá ve vlastní tvorbě citový zážitek, dojmy a 
prožitky 
uplatňuje představivost, fantazii a výtvarné myšlení 

uplatnění mimo vizuálních podnětů – grafické 
partitury, rytmus a pohyb 

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho 
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných 
vizuálně obrazných vyjádření 

hledá zajímavé pohledy, všímá si detailů 
používá výtvarné zjednodušení 

uplatňování subjektivity 
ilustrace a film, krajina – kompozice 
stylizace, zjednodušení pohledu 
dekor, ornament, rytmus – lidové umění 

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 

snaží se o první interpretaci vlastní práce a umělecké 
tvorby 

ověřování komunikačních účinků, výtvarné i verbální 
reflexe na dané umělecké směry 
výstavy – výtvarná dílna 
výtvarná reflexe na dané téma 

VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a 
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá 

uplatňuje své zkušenosti s výtvarnými technikami další výtvarné techniky, fotografie atd. 
výstavy a teorie výtvarného umění 
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Výtvarná výchova 7. ročník  

některé metody uplatňované v současném výtvarném 
umění a digitálních médiích – počítačová grafika, 
fotografie, video, animace 

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i 
symbolického obsahu 

rozlišuje různé typy vizuálně obrazných vyjádření – 
objekty, ilustrace textů, volná malba, grafika, plastika, 
keramika, komiks, reklama, plakát 

vizuálně obrazné vyjádření a vyjádření proměn 
základy perspektivy 
uplatňování subjektivity 

VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé 
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje 
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a 
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů 

zaujímá osobní postoj v komunikaci, jeho utváření a 
zdůvodňování 

vysvětlení a obhajoba výsledků tvorby 
prezentace ve veřejném prostoru 

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci 

zaujímá postoje k vlastní práci a umělecké tvorbě 
chápe umění jako způsob poznání 

interpretace vlastní tvorby i děl výtvarného umění 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 prohlubování vztahu k přírodě jako celku dotvářením přírodních materiálů  

 směřování žáků ke vnímání estetiky krajiny a chápání přírodního prostředí jako zdroje inspirace 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

 rozvoj chápání potřeby recyklace materiálů jejich používáním v tvorbě a výtvarného dotváření 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

 prohlubování schopnosti rozlišit záměrnou manipulaci v mediálních sděleních při vytváření reklamy  

 směřujeme žáky ke kritickému hodnocení mediální produkce 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

 rozvíjení poznání vlastního kulturního zakotvení a respektování zvláštností kultury různých etnik prostřednictvím poznávání různorodých druhů výtvarné tvorby a 
posuzováním děl výtvarníků 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

 nácvik a rozvíjení spolupráce při práci ve skupině  

 směřujeme žáky k vytváření estetického prostředí 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

 podpora tvůrčího přístupu 

 rozvíjení schopnosti vidět věci jinak, originality, uplatňování vlastní subjektivity při tvorbě  

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

 rozvíjení vztahu žáků k evropskému a světovému výtvarnému umění 

 prohlubování pocitu evropské sounáležitosti a respektování odlišných kultur 

    

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 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních 
zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé 
vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých 
výsledků 

reflektuje vztahy zrakového vnímání a vnímání 
ostatními smysly 

vědomé vnímání a uplatnění mimo vizuálních podnětů 
při vlastní tvorbě (hmat, sluch) 
reflexe ostatní uměleckých druhů (hudební, 
dramatické) 
uspořádání prvků v ploše, objemu, prostoru a 
časovém průběhu 
vyjádření vztahů, pohybu a proměn mezi objekty 

VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření 
k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů 
z představ a fantazie 

vidí vizuálně obrazné vyjádření, jeho prvky ve vztazích 
a uspořádání 

vizuálně obrazné vyjádření, jeho prvky ve vztazích a 
uspořádání 
reflexe a vztahy zrakového vnímání ke vnímání 
ostatními smysly – vědomé vnímání a uplatnění 
mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě 

VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a 
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá 
některé metody uplatňované v současném výtvarném 

seznamuje se s teorii výtvarného umění a jeho 
metodami 

další výtvarné techniky 
návštěva výstavy, galerie 
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Výtvarná výchova 8. ročník  

umění a digitálních médiích – počítačová grafika, 
fotografie, video, animace 

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho 
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných 
vizuálně obrazných vyjádření 

používá smyslově obrazných vyjádření uplatňování subjektivity 
smyslové účinky obrazných vyjádření 

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 

poznává základní umělecké slohy, směry a některé 
představitele 
používá uměleckou tvorbu jako podnět k vlastní tvorbě 

ověřování komunikačních účinků – proměny 
komunikačního obsahu, záměry tvorby vlastních děl i 
děl výtvarného umění 
historické, sociální a kulturní souvislosti 

VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé 
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje 
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a 
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů 

srovnává různé interpretace uměleckých děl a zaujímá 
k nim osobní postoj 

osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a 
zdůvodňování 
důvody vzniku odlišných interpretací vizuálně 
obrazných vyjádření (samostatně vytvořených a 
přejatých) 
kritéria jejich porovnávání, zdůvodňování 

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci 

obhajuje osobní postoje k vlastní práci i umělecké 
tvorbě 
diskutuje o obsahu a jeho proměnách 
chápe umění jako způsob komunikace a poznání 

pokusy o vlastní recenzi a názor na zhlédnutou 
výstavu, uměleckou tvorbu 

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i 
symbolického obsahu 

vnímá různé přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením 
z hlediska motivace, jejich vnímání (statické, dynamické, 
vizuální, hmatové) 
nabírá znalosti o perspektivě 

hlediska vnímání fantazijní, symbolické, expresivní 
(založené na smyslovém vnímání), konstruktivní 
reflexe a vědomé uplatnění při tvůrčích činnostech 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 prohlubování vztahu k přírodě jako celku dotvářením přírodních materiálů  

 směřování žáků ke vnímání estetiky krajiny a chápání přírodního prostředí jako zdroje inspirace 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

 rozvíjení chápání potřeby recyklace materiálů jejich používáním v tvorbě a výtvarného dotváření 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

 prohlubování schopnosti rozlišit záměrnou manipulaci v mediálních sděleních při vytváření reklamy  
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 směřujeme žáky ke kritickému hodnocení mediální produkce 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

 rozvíjení poznání vlastního kulturního zakotvení a respektování zvláštností kultury různých etnik prostřednictvím poznávání různorodých druhů výtvarné tvorby 
a posuzováním děl výtvarníků 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

 nácvik a rozvíjení spolupráce při práci ve skupině  

 směřujeme žáky k vytváření estetického prostředí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

 podpora tvůrčího přístupu 

 rozvíjení schopnosti vidět věci jinak, originality, uplatňování vlastní subjektivity při tvorbě  

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

 rozvíjení vztahu žáků k evropskému a světovému výtvarnému umění 

 prohlubování pocitu evropské sounáležitosti a respektování odlišných kultur 

    

Výtvarná výchova 9. 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 

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních 
zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé 
vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých 
výsledků 

rozvíjí a uplatňuje smyslové účinky vizuálně obrazných 
vyjádření 

umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film, tiskoviny, 
televize, elektronická média 
výběr, kombinace a variace ve vlastní tvorbě 
podobnost, kontrast, rytmus, dynamické proměny, 
struktura 
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VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření 
k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů 
z představ a fantazie 

rozvíjí techniku a možnosti kresby a seznamuje se 
s volnou a užitou grafikou 
zkouší zachytit postavu, zátiší, myšlenky 

kresba – suchý pastel, volná grafika, užitá grafika 
figura – postava, proporce, zátiší, skutečnost a 
proměny 

VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a 
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá 
některé metody uplatňované v současném výtvarném 
umění a digitálních médiích – počítačová grafika, 
fotografie, video, animace 

kombinuje a vybírá variace ve vlastní tvorbě uplatnění hmatu a sluchu při vlastní tvorbě 
reflexe ostatních uměleckých druhů – hudební, 
dramatické 

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho 
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných 
vizuálně obrazných vyjádření 

kombinuje různé výtvarné techniky dle vlastní kreativity 
a zadání 

uplatňování subjektivity 
kombinované techniky, asambláž, koláž atd. 

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i 
symbolického obsahu 

rozvíjí své znalosti o perspektivě uplatňování subjektivity 
perspektiva 
uspořádání prostoru 
kompozice 
výběr uplatnění a interpretace 

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 

uplatňuje svou osobitost a subjektivitu ve vlastní práci 
i v interpretaci tvorby ostatních 
seznamuje se s netradičními výtvarnými technikami 

výtvarné umění 20. století, základní umělecké směry 
a slohy, vybraní představitelé 
hodnocení vlastní tvorby i tvorby ostatních 
volná malba, plastika, papír, objekty, texty, písmo, 
koláž, asambláž 

VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé 
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje 
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a 
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů 

zaujímá vlastní názor na zhlédnuté výstavy ověřování komunikačních účinků 
interpretace vlastní tvorby i děl výtvarného umění na 
základě dosažených zkušeností 
výstavy, besedy, výtvarné dílny, historické památky 
našeho regionu 

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci 

vysvětluje výsledky tvorby a respektuje záměry autora 
pokouší se o mediální komunikaci 

pokusy o mediální prezentaci 
aktuální výstavy 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 prohlubování vztahu k přírodě jako celku dotvářením přírodních materiálů  

 směřování žáků ke vnímání estetiky krajiny a chápání přírodního prostředí jako zdroje inspirace 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

 rozvíjení chápání potřeby recyklace materiálů jejich používáním v tvorbě a výtvarného dotváření 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

 prohlubování schopnosti rozlišit záměrnou manipulaci v mediálních sděleních při vytváření reklamy  

 směřujeme žáky ke kritickému hodnocení mediální produkce 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

 rozvíjení poznání vlastního kulturního zakotvení a respektování zvláštností kultury různých etnik prostřednictvím poznávání různorodých druhů výtvarné tvorby a 
posuzováním děl výtvarníků 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

 podpora tvůrčího přístupu 

 rozvíjení schopnosti vidět věci jinak, originality, uplatňování vlastní subjektivity při tvorbě  

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

 rozvíjení vztahu žáků k evropskému a světovému výtvarnému umění 

 prohlubování pocitu evropské sounáležitosti a respektování odlišných kultur 

     

5.21 Tělesná výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

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 komplexnějšího vzdělávání žáků v oblasti zdraví. Vedeme žáky k poznávání 
zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty. 
V tomto předmětu nacházejí žáci prostor k osvojení nových pohybových dovedností, k ovládání a využívání 
různého sportovního náčiní a nářadí, k seznámení s návody pro pohybovou prevenci či korekci 
jednostranného zatížení nebo zdravotního oslabení. Vedeme žáky k tomu, aby se sport a pohyb (aktivní) 
stal nedílnou součástí jejich každodenního zdravého životního stylu. Veškeré pohybové aktivity jsou 
směřovány i k posílení charakterových vlastností jedince. Žáci si zde také zvykají na rozličné sociální role, 
které vyžadují spolupráci, tvořivost, překonávání zábran, objektivnost, rychlé rozhodování, organizační 
schopnosti i nutnou míru odpovědnosti. Tělesnou výchovou umožňujeme žákům poznat vlastní pohybové 
přednosti, zdravotní a pohybová omezení, rozumět jim a respektovat je. Neustále opakujeme a věnujeme 
patřičnou pozornost bezpečnosti při výuce TV, upozorňujeme na rizika a možnosti vzniku úrazů, snažíme 
se vštípit žákům pocit zodpovědnosti za své chování a svoji bezpečnost, pocit sounáležitosti a ohleduplnosti 
ke svým spolužákům a okolí. Usilujeme také o to, aby žáci pochopili základní principy fair play.  
Nedílnou součástí výuky je individuální přístup k žákům (s ohledem na jejich zdraví a různá zdravotní 
omezení, momentální tělesnou zdatnost, poúrazové stavy, aj.). Klademe důraz na celkový aktivní přístup 
žáka v hodinách, snahu, sportovní chování, zlepšování vlastních výkonů. 

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

Předmět Tělesná výchova je vyučován ve všech ročnících s dotací 2 hodiny týdně. Výuka se uskutečňuje 
v rámci standardní délky vyučovací hodiny (45 minut) dvakrát týdně, nebo formou dvouhodinového bloku 
jedenkrát týdně. Na 2. stupni je genderově dělená a probíhá v tělocvičně, sále, na hřišti školy, v Tyršově 
parku, Lužánkách, případně na stadionu Sokola Brno 1. 
Vzdělávací obsah se člení do 3 tematických okruhů: 

• Činnosti ovlivňující zdraví 

• Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 

• Činnosti podporující pohybové učení 
Ve výuce se zaměřujeme tyto oblasti: 

• Poznatky z tělesné výchovy a sportu, hygiena a bezpečnost  

• Cvičení průpravná, kondiční, vyrovnávací, tvořivá a jiná  

• Gymnastika 

• Úpoly 
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Název předmětu Tělesná výchova 

• Atletika 

• Pohybové a sportovní hry 

Integrace předmětů • Tělesná výchova 

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

Kompetence k učení: 

• vedeme žáky k osvojení základního tělocvičného názvosloví 

• učíme žáky volit vhodné způsoby cvičení pro rozvoj pohybových dovedností a schopností jako je 
např. rychlost, síla, vytrvalost, obratnost, koordinace pohybu 

• nabízíme žákům různé druhy sportovních aktivit a směřujeme je k aktivnímu využívání pohybových 
činností v běžném životě 

Kompetence k řešení problémů: 

• vedeme žáky k pozitivnímu řešení konfliktních situací, které mohou nastat ve smyslu porušování 
pravidel sportovních her 

• vedeme žáky k bezpečnému chování ve sportovním prostředí 

Kompetence komunikativní: 

• učíme žáky reagovat na povely a pokyny 

• vedeme žáky ke spolupráci při kolektivních sportech a činnostech 

Kompetence sociální a personální: 

• vedeme žáky k jednání v duchu fair play (dodržují daná pravidla, označí přestupky) 

• učíme žáky respektovat opačné pohlaví 

• podporujeme vzájemnou spolupráci žáků 

Kompetence občanské: 

• učíme žáky podílet se na realizaci pravidelného pohybového režimu 

• vedeme žáky k samostatnosti a vůli po zlepšení své zdatnosti 

• učíme žáky uplatňovat práva a povinnosti vyplývající z různých rolí (hráč, rozhodčí) 

Kompetence pracovní: 

• vedeme žáky k uplatňování hlavních zásad hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech i 
v běžném životě 

• učíme žáky spoluorganizovat svůj pohybový režim  
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Název předmětu Tělesná výchova 

• učíme žáky plánovat své pohybové aktivity 
  

Způsob hodnocení žáků Hodnocení žáků probíhá klasifikací, slovně nebo kombinací obou způsobů v souladu s pravidly pro 
hodnocení výsledků vzdělávání (zpracováno v odstavcích způsoby a kritéria hodnocení, podrobněji ve 
školním řádu). 

    

Tělesná výchova 1. 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 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti 

seznamuje se s přípravou organismu před pohybovou 
aktivitou 
seznamuje se s protahovacími a napínacími cviky 

význam pohybu pro zdraví 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

běhá na krátkou vzdálenost bez i s překonáváním 
nízkých překážek 
podbíhá dlouhé švihadlo na povel 
provádí jednoduchá cvičení na lavičkách (chůze, plazení, 
přeskoky) 
zvládá jednoduché cviky na žebřinách (lezení, 
ručkování) 
provádí průpravná cvičení šplhu na tyči 

kondiční cvičení 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

chodí s dopomocí po kladince 
udrží se ve visu na hrazdě a provádí ručkování 
krouží a komíhá se švihadlem, zvládá držení a základní 
polohy švihadla 
provádí průpravná cvičení ke kotoulu vpřed 
provádí průpravné cviky ke kotoulu vzad a nacvičuje 

základy gymnastiky 
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Tělesná výchova 1. ročník  

kotoul vzad s dopomocí 
provádí stoj na lopatkách s dopomocí 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

koná základní estetické pohyby (chůze, poskoky, 
obraty, ...) 
vyjadřuje jednoduchou melodii a rytmus pohybem 

rytmická cvičení 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

běhá z polovysokého startu 
seznamuje se s nízkým startem 
zvládne rychlý běh do 20 m 
nacvičuje běhy na delší vzdálenost 
provádí průpravná cvičení pro skok do dálky 
skáče správnou technikou do dálky z místa 
provádí průpravná cvičení pro hod míčkem 
hází míčkem z místa 

základy atletiky 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

provádí základní přetahy, přetlaky s náčiním i bez úpoly a přetlaky 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

provádí základní způsoby házení a chytání míče 
(jednoruč, obouruč) a jednoduché cviky s míčem 
(kutálení, válení, přemísťování) 
dribluje na místě 
dodržuje základní pravidla her 
soutěží v družstvu 

základy sportovních her 

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích 

jedná v duchu fair play základy jednání a chování při hrách 

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy 

používá vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech 

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely 
k osvojované činnosti a její organizaci 

seznamuje se se základními pojmy označujícími náčiní a 
nářadí 
seznamuje se se základními povely, pokyny, gesty 

komunikace v TV 
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Tělesná výchova 1. ročník  

učitele (pozor, pohov, dvojřad, zástup, nástup, rozchod 
apod.) 

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla 
v různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá 
správné základní cvičební polohy 

udržuje správné držení těla ve stoje, vsedě a vleže zdravotní a průpravná cvičení 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

 vedení žáků k sebekontrole při individuálních pohybových činnostech a při vědomém provádění cviků (např. při rozcvičce, při protahovacím cvičení, házení, chytání) 

 rozvíjení sebekontroly a sebeovládání žáků při kolektivních hrách s ohledem na rozdílné individuální schopnosti a dovednosti jednotlivých účastníků her 

    

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 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti 

provádí rozcvičení před pohybovou činností a uklidnění 
po zátěži 

význam pohybu pro zdraví 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

běhu bez i s překonáváním překážek 
podbíhá dlouhé švihadlo, lano 
přeskakuje lavičky 
zvládá jednoduché cviky na žebřinách 
zvládá jednoduché cviky na kruzích (visy, houpání) 
osvojuje si techniku šplhu na tyči, náskok 
provádí průpravná cvičení k přeskokům nářadí 
chodí po kladince 
udrží se ve visu na hrazdě, provádí houpání, přitahování 
provede jednoduché přeskoky přes švihadlo na místě 

kondiční cvičení 
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Tělesná výchova 2. ročník  

zvládne kotoul vpřed, nacvičuje kotoul vzad 
provádí stoj na lopatkách 
přeskočí díly švédské bedny a vyskočí na ni 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

provádí základní estetické pohyby (chůze, poskoky, 
obraty) 
vyjádří jednoduchou melodii a rytmus pohybem 

rytmická cvičení 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

běhá z nízkého a polovysokého startu 
zvládne rychlý běh na vzdálenost do 50 m 
nacvičuje běhy na delší vzdálenost 
skáče do dálky 
hází míčkem z místa na vzdálenost 

základy atletiky 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

provádí základní přetahy a přetlaky s náčiním i bez úpoly a přetlaky 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

zvládá základní způsoby házení, chytání, kopání míče 
provádí driblink pravou i levou rukou na místě 
dodržuje základní pravidla her 

základy sportovních her 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

připravuje se s dopomocí na turistickou akci (oblečení, 
sbalení batohu) 
zvládá základní techniku chůze v terénu 

turistika 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

absolvuje základní plavecký výcvik – 1. část 
dbá na opatrnost při plavání a koupání 

základní plavecký výcvik 

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích 

dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné 
přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje 
objasní pravidla některých her a soutěží 

základy jednání a chování při hrách 
základní pravidla her 
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Tělesná výchova 2. ročník  

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy 

vhodně se sám obleče a obuje na pohybovou činnost 
dodržuje zásady bezpečnosti při všech pohybových 
činnostech 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti plavání 

hygiena 
bezpečnost při pohybových činnostech 
bezpečnost a hygiena v plavání 

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely 
k osvojované činnosti a její organizaci 

pojmenuje základní náčiní, nářadí 
reaguje na základní povely, pokyny, gesta učitele 
(pozor, pohov, dvojřad, zástup, nástup, rozchod apod.) 
vypomůže s přípravou a úklidem náčiní a nářadí 

komunikace v TV 

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla 
v různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá 
správné základní cvičební polohy 

provádí cvičení pro správné držení těla a relaxační 
cvičení 

zdravotně zaměřené činnosti 

TV-5-1-11 adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje 
hygienu plavání, zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady základní plavecké dovednosti 

adaptuje se na vodní prostředí 
dbá na hygienu plavání 
osvojuje si základní plavecké dovednosti 

pohybování se ve vodě 
dýchání do vody 
potápění 
splývání v mělké vodě 
dodržování hygienických zásad před i v průběhu 
plavání 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

 vedení žáků k sebekontrole při individuálních pohybových činnostech a při vědomém provádění cviků (např. při rozcvičce, při protahovacím cvičení, házení, chytání) 

 rozvíjení sebekontroly a sebeovládání žáků při kolektivních hrách s ohledem na rozdílné individuální schopnosti a dovednosti jednotlivých účastníků her 

    

Tělesná výchova 3. 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 
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Tělesná výchova 3. ročník  

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti 

vysvětlí potřebu rozcvičení před pohybovou činností význam pohybu pro zdraví 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

běhá na krátkou vzdálenost bez i s překonáváním 
překážek ve vyšší obtížnosti 
provádí kombinaci cviků na lavičkách (chůze, přeskoky, 
poskoky) 
zvládá cviky na žebřinách vyšší obtížnosti 
šplhá na tyči 

kondiční cvičení 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

vyskočí na švédskou bednu, kozu (výskok do dřepu) 
provádí výskok, sesun, přitahování na hrazdě 
skáče přes švihadlo na místě i v pohybu 
zvládá kotoul vpřed i vzad a jejich modifikace 
nacvičuje stoj na rukou s dopomocí 
cvičí jednoduché cviky s obručemi 

základy gymnastiky 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

vyjadřuje jednoduchou melodii a rytmus pohybem i 
s náčiním 

rytmická cvičení 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

startuje z nízkého a polovysokého startu na signál 
běhá rychle na 50 m 
běhá vytrvale podle svých možností 
skáče do dálky 
seznamuje se s technikou hodu míčkem z chůze a 
z rozběhu 
hází kriketovým míčkem na vzdálenost 

základy atletiky 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

provádí základní přetahy, přetlaky s náčiním i bez úpoly a přetlaky 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

přihrává míč (jednoruč, obouruč, nohou) 
provádí driblink v pohybu, nacvičuje střelbu na koš 
zná a dodržuje základní pravidla her 
seznamuje se se základy sportovních her 

základy sportovních her 
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TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

zvládá základní techniku chůze v terénu i se zátěží 
prakticky zvládá přesuny v terénu 

turistika 

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích 

dohodne se na spolupráci a jednoduché taktice družstva 
uvědomuje si porušení pravidel a následky pro sebe 
i družstvo 
soutěží v družstvu a střídá různé role 
respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví 

základy jednání a chování při hrách 

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy 

provádí hygienu po pohybové činnosti 
dodržuje zásady bezpečnosti při všech pohybových 
činnostech 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti plavání 

hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech 

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely 
k osvojované činnosti a její organizaci 

pojmenuje základní náčiní, nářadí 
seznamuje se s názvy pohybových činností 
vypomůže s přípravou a úklidem náčiní a nářadí 

komunikace v TV 

ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení 
související s vlastním oslabením 

uplatňuje speciální cvičení vzhledem ke svému oslabení zdravotní cviky 

TV-5-1-12 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady vybranou plaveckou techniku, prvky 
sebezáchrany a bezpečnosti 

absolvuje základní plavecký výcvik – 2. část: 
zvládá vybranou plaveckou techniku 
dbá na opatrnost při plavání a koupání 
osvojuje si základy první pomoci 

základní plavecký výcvik: 
styl prsa a kraul 
bezpečný pohyb v mělké vodě 
zásady bezpečného koupání v přírodě 
základy první pomoci 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

 vedení žáků k sebekontrole při individuálních pohybových činnostech a při vědomém provádění cviků (např. při rozcvičce, při protahovacím cvičení, házení, chytání) 

 rozvíjení sebekontroly a sebeovládání žáků při kolektivních hrách s ohledem na rozdílné individuální schopnosti a dovednosti jednotlivých účastníků her 

    

Tělesná výchova 4. 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 

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 

účastní se pohybových aktivit se střední nebo vyšší 
intenzitou zatížení a usiluje o to, aby se těmto aktivitám 
věnoval alespoň jednu hodinu denně 

význam pohybu pro zdraví 

TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní 
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží 
nebo vlastním svalovým oslabením 

vyjmenuje hlavní znaky vadného držení těla 
pojmenuje (na obrázku, na spolužákovi, na sobě) hlavní 
svalové skupiny, které je třeba posilovat a protahovat 
uplatňuje protahovací, posilovací a relaxační cvičení ve 
svém pohybovém režimu 

zdravotně zaměřené činnosti 

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; 
vytváří varianty osvojených pohybových her 

vytváří varianty jednoduchých pohybových her 
při pohybových hrách manipuluje s různým náčiním 

pohybové hry 

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; 
vytváří varianty osvojených pohybových her 

přihrává míč jednoruč, obouruč, vrchním obloukem 
i trčením 
dribluje na místě i v pohybu, střílí na koš 

sportovní hry, minibasketbal 

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; 
vytváří varianty osvojených pohybových her 

seznamuje se se základy miniházené 
střílí na branku z místa i z pohybu 

sportovní hry, miniházená 

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; 
vytváří varianty osvojených pohybových her 

provádí průpravné hry k florbalu 
vede míč po zemi nohou nebo hokejkou 

florbal, minifotbal 

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka 

používá oblečení a obuv vhodnou pro dané pohybové 
aktivity 
po ukončení pohybových aktivit dbá na osobní hygienu 
dodržuje pravidla bezpečnosti podle příslušného 
prostředí (hřiště, bazén apod.) a činnosti 

hygiena při TV 
bezpečnost při pohybových činnostech 
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TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti 

svými slovy zhodnotí spolužákovo provedení vybrané 
pohybové dovednosti 
upraví svou pohybovou činnost na základě učitelova 
pokynu 

evaluace výkonu 

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti 

zvládá kotoul vpřed, vzad 
provádí stoj na rukou s dopomocí 
cvičí s hudbou nebo rytmickým doprovodem 

gymnastika, akrobacie 

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti 

přeskočí část švédské bedny odrazem z trampolíny 
přeskočí kozu s odrazem z můstku (roznožka) 
provádí náskok do vzporu na hrazdě 
učí se kotoul vpřed na hrazdě 
provádí obraty a jednoduché rovnovážné prvky na 
kladince 
houpe se na kruzích 
šplhá na tyči 

gymnastika, cvičení na nářadí 

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti 

přeskočí švihadlo snožmo, střídnonož, bez meziskoku 
a s meziskokem 
ovládá bezpečné vyhazování, chytání, kutálení, 
předávání míče ve stoji i v jiných polohách 

gymnastika, cvičení s náčiním 

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 

vysvětlí podstatu chování fair play 
svým chováním dává najevo, že přijímá porážku 
v soutěži 
vysvětlí základní pravidla vybraných pohybových nebo 
sportovních her 
při pohybových aktivitách bere ohled na rozdíly mezi 
chlapci a děvčaty 

zásady jednání a chování při sportovních hrách 

TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní 
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení 

předvede několik jednoduchých cviků a označí je 
tělocvičným názvoslovím 

komunikace v TV 

TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná 
je s předchozími výsledky 

změří, zapíše a vyhodnotí spolužákův výkon v konkrétní 
osvojované pohybové dovednosti (v jiných pohybových 
aktivitách) 
přiměřeně ohodnotí na desetistupňové škále 
pohybovou sestavu spolužáka 

měření a posuzování pohybových dovedností 
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TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná 
je s předchozími výsledky 

běhá z nízkého a polovysokého startu 
zvládne rychlý běh i na čas do 60 m 
seznamuje se se základními pravidly štafetového běhu 
chápe význam vytrvalostního běhu 

základy atletiky, běhy 

TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná 
je s předchozími výsledky 

skáče do dálky 
provádí průpravná cvičení pro nácvik skoku do výšky 

základy atletiky, skoky 

TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná 
je s předchozími výsledky 

hází kriketovým míčkem na vzdálenost a na cíl základy atletiky, hody 

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 

vyhledá záznamy o sportovních akcích z dostupných 
informačních zdrojů 

zdroje informací o pohybových činnostech 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

 směřování žáků k regulování a ovládání vlastního jednání a prožívání v závislosti na úspěchu či neúspěchu  

 rozvíjení spolupráce při práci ve skupině a přijímání různých rolí v týmu 

 připomínání existence pravidel pro individuální a kolektivní sporty 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

vedení žáků k sebekontrole při individuálních pohybových činnostech a při vědomém provádění cviků, směřování k seberegulaci žáků při kolektivních hrách s ohledem 
na rozdílné individuální schopnosti a dovednosti jednotlivých účastníků her 

    

Tělesná výchova 5. 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-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného 
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené 

uvede základní ukazatele tělesné zdatnosti a příklady 
jejich rozvoje 

příprava organismu pro pohybové aktivity 
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činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po 
zlepšení úrovně své zdatnosti 

při pohybu uplatňuje činnosti pozitivně ovlivňující 
zdatnost (aerobní zdatnost, svalovou sílu, svalovou 
vytrvalost, pohyblivost) 

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; 
vytváří varianty osvojených pohybových her 

uplatňuje základní dovednosti osvojované v tematickém 
okruhu – činnosti ovlivňující úroveň pohybových 
dovedností 
uplatňuje základní dovednosti spojené s pobytem 
v přírodě 
vytváří varianty jednoduchých pohybových her 

pohybové hry 

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; 
vytváří varianty osvojených pohybových her 

zná pravidla sportovních her 
spolupracuje při hře v jednodušších verzích 

sportovní hry a vybrané sporty 

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka 

předvede v modelové situaci přivolání první pomoci a 
správnou komunikaci s operátorem 
poskytne první pomoc při drobných poraněních 

bezpečnost při pohybových činnostech 

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti 

ukáže spolužákovi např. základní postoj při míčových 
hrách, správné držení míče, hokejky, pálky a opraví 
případné chyby u spolužáka 
zhodnotí výkon spolužáka 

hodnocení výkonu 

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti 

provede kotoul vpřed, vzad a jejich modifikace 
zvládá stoj na rukou s oporou 

základy gymnastiky, akrobacie 

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti 

přeskočí část švédské bedny odrazem z můstku 
přeskočí kozu s odrazem z můstku (roznožka, nácvik na 
skrčku) 
provádí průpravná cvičení na hrazdě 
nacvičuje výmyk na hrazdě 
houpe se a přitahuje na kruzích 
šplhá na tyči a na laně 

základy gymnastiky, cvičení na nářadí 

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti 

skáče snožmo, střídnonož, bez meziskoku, 
s meziskokem i v pohybu (švihadlo) 
cvičí s obručemi 

základy gymnastiky, cvičení s náčiním 
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ovládá bezpečné vyhazování, chytání, kutálení, 
předávání míče ve stoji, v pohybu i jiných polohách 

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 

podílí se na řízení utkání či soutěže 
upraví pravidla vybrané hry tak, aby byla vhodná pro 
příslušné prostředí 

pravidla osvojovaných pohybových činností 

TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní 
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení 

předvede pohybovou činnost podle předloženého 
nákresu 
předvede jednoduchou pohybovou dovednost podle 
předloženého popisu cvičení 

cvičení podle předlohy 

TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a 
soutěže na úrovni třídy 

sestaví propozice jednoduché třídní soutěže 
zorganizuje nebo spoluorganizuje v rámci třídy 
jednoduchou sportovní soutěž nebo nacvičí se 
spolužáky jednoduchou pohybovou skladbu 
navrhne jednoduchou pohybovou hru v rámci vycházky, 
školního výletu, exkurze či pobytu v přírodě 

spolupráce, tvořivost v TV 

TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná 
je s předchozími výsledky 

změří svůj pohybový výkon v testech zdatnosti 
zhodnotí vývoj své zdatnosti, posoudí, zda své výkony 
zlepšil nebo zhoršil 
sprintuje 60 m, běhá štafetový a vytrvalostní běh 
skáče do výšky 
hází kriketovým míčkem na vzdálenost s rozběhem 

měření a evaluace výkonu 
základy atletiky (běhy, skoky, hody) 

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 

vyhledá informace o konané sportovní akci a referuje o 
jejím průběhu 
připraví základní údaje o výsledcích sportovní akce pro 
školní časopis 

zdroje informací o pohybových činnostech 

ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového 
režimu speciální vyrovnávací cvičení související 
s vlastním oslabením v optimálním počtu opakování 

uplatňuje speciální a vyrovnávací cvičení vzhledem ke 
svému oslabení 

zdravotní cviky 

ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních 
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu 
v zrcadle, podle pokynů učitele 

cvičí podle různých technik a koriguje své tělo speciální cvičení 
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ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti 
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením 

upozorní na činnosti/cvik související se svým oslabením činnosti související se zvláštním režimem 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

 směřování žáků k regulování a ovládání vlastního jednání a prožívání v závislosti na úspěchu či neúspěchu  

 rozvíjení spolupráce při práci ve skupině a přijímání různých rolí v týmu 

 připomínání existence pravidel pro individuální a kolektivní sporty 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

 vedení žáků k myšlence olympismu (spojování národů) při atletických i jiných činnostech 

 sledování sportovního dění v Evropě i ve světě během školního roku (pořádání MS, ME, úspěchy našich sportovců v Evropě a ve světě) 

    

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 

pravidelně sleduje své denní pohybové aktivity 
pravidelně zařazuje cvičení kompenzující jeho 
jednostrannou zátěž 

konkrétní kompenzační cvičení 
běhy na středních tratích 

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; 
z nabídky zvolí vhodný rozvojový program 

pravidelně zařazuje do svého pohybového režimu 
aerobní pohybové činnosti 
pravidelně sleduje výsledky své tělesné zdatnosti 
v kondičních testech a usiluje o zvýšení její úrovně 
upraví si svůj pohybový režim podle nabídky 
rozvojových programů a zdůvodní výběr programu 

protahovací a kompenzační cviky 
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TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly 

zvolí vhodnou výstroj a výzbroj pro danou pohybovou 
činnost a zdůvodní její použití z hlediska bezpečnosti 
vybere a použije vhodné cviky k zahřátí svalů nutných 
pro danou pohybovou aktivitu 
ukončí pohybovou aktivitu protažením a kompenzačním 
cvičením zatížených svalových skupin 

protahovací a kompenzační cviky 

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 

vysvětlí vliv užívání podpůrných látek a jiných škodlivin 
na zdraví a pohybový výkon 
přizpůsobí své venkovní pohybové aktivity aktuálním 
povětrnostním podmínkám a stavu znečištění ovzduší 

rizika dopingu 

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 

vyhodnotí pohybové aktivity vzhledem k aktuálním 
podmínkám a aplikuje na dané podmínky zásady 
bezpečnosti 
přizpůsobí pohybové aktivity svým schopnostem a 
možnostem 
vybere a použije výstroj a výzbroj odpovídající danému 
sportu a konkrétním podmínkám 

pravidla, metodika a taktika vybraných sportů 

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech 

zvládá osvojované pohybové dovednosti (definované 
v ŠVP jako základní učivo) v rámci svých možností, 
aplikuje je i při činnostech mimo hodiny tělesné 
výchovy 
rozumí základní sportovní terminologii osvojovaných 
činností, uplatňuje pravidla her a sportů 

aktivní zapojení do vybraných sportů 

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny 

pozná chybu postavení či provedení pohybové činnosti 
– uvede, jak má vypadat správné postavení (provedení) 
zhodnotí pohybovou činnost spolužáka i svou vlastní 

atletika, gymnastika 

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu 

správně předvádí osvojené tělovýchovné činnosti podle 
pokynů učitele, textu nebo obrázku 
vhodně reaguje na pokyny, povely i nonverbální signály 
rozhodčího během sportu 
sleduje sportovní informace v médiích a se znalostí 
problému o nich diskutuje 

individuální a kolektivní sporty 

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 

uvědoměle jedná podle principů fair play při 
pohybových aktivitách, rozpozná negativní projevy 

individuální a kolektivní sporty 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP pro základní vzdělávání  

383 

Tělesná výchova 6. ročník  

handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, 
ochranu přírody při sportu 

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji 

aktivně koordinuje činnosti se členy družstva před 
pohybovou aktivitou i v jejím průběhu 
provádí v průběhu týmové pohybové aktivity korekce 
svého jednání vzhledem ke společnému cíli 

individuální a kolektivní sporty 

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora 

rozlišuje práva a povinnosti hráče, rozhodčího, 
organizátora a diváka při sportu 
naplňuje pravidla her, respektuje pokyny rozhodčího, 
vhodně na ně reaguje 
aktivně využívá možnosti vyplývající z role hráče 

individuální a kolektivní sporty 

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí 

změří nebo jinak kvantifikuje určené pohybové činnosti 
nebo sportovní výkony prováděné ve shodě s pravidly 
zaznamenává sledované údaje vlastních nebo cizích 
pohybových aktivit 

atletika, gymnastika 

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže 

zapojuje se do přípravy a realizace třídní nebo školní 
pohybové aktivity 

závody a turnaje 

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci 

zpracovává výsledky spolužáků v rámci školních 
pohybových aktivit 
zpracovaná data následně prezentuje 

atletika, gymnastika 

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení 

popíše druh svého oslabení 
popíše zdravotní cvičení a jejich přínos pro svůj 
zdravotní stav 
zapojuje se podle svých možností do běžné TV a 
pohybových aktivit v režimu dne 

zdravotní TV 

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do 
svého pohybového režimu speciální vyrovnávací 
cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení 

aktivně zařazuje vyrovnávací cvičení do svých 
pohybových aktivit ve škole i mimo školu 
volí vhodná cvičení vzhledem ke zdravotnímu oslabení 
s důrazem na přesnost, optimální počet, míru zatížení a 
vhodné pomůcky 
rozpozná únavu a je schopen cvičení přerušit či ukončit 

vyrovnávací a kompenzační cviky, zdravotní TV 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP pro základní vzdělávání  

384 

Tělesná výchova 6. ročník  

ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení 

rozpozná činnosti, které jsou v rozporu s jeho 
oslabením, a upozorní na ně 

atletika, gymnastika 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

 vedení žáků k organizaci vlastního času pro pohybovou aktivitu (příprava na pohybovou činnost, realizace pohybové aktivity, relaxace a odpočinek po sportovní 
aktivitě) ve struktuře vyučovací hodiny 

 směřování žáků k pravidelnému začleňování pohybu do běžného života 

 vedení žáků ke stanovování osobní cílů a kroků k jejich dosažení – překonávání sebe sama v rámci rozvoje výkonnosti 

 směřování žáků k myšlence „kde je vůle, je i cesta“ – tedy možnosti zlepšovat se tehdy, pokud sami chtějí 

    

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 

pravidelně sleduje své denní pohybové aktivity 
pravidelně zařazuje cvičení kompenzující jeho 
jednostrannou zátěž 

konkrétní kompenzační cvičení 
běhy na středních tratích 

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; 
z nabídky zvolí vhodný rozvojový program 

pravidelně zařazuje do svého pohybového režimu 
aerobní pohybové činnosti 
pravidelně sleduje výsledky své tělesné zdatnosti 
v kondičních testech a usiluje o zvýšení její úrovně 

protahovací a kompenzační cviky, kardio cvičení 

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly 

zvolí vhodnou výstroj a výzbroj pro danou pohybovou 
činnost a zdůvodní její použití z hlediska bezpečnosti 
vybere a použije vhodné cviky k zahřátí svalů nutných 
pro uvedenou danou aktivitu 

protahovací a kompenzační cviky, kardio cvičení 
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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 

vysvětlí vliv užívání podpůrných látek a jiných škodlivin 
na zdraví a pohybový výkon 
přizpůsobí své venkovní pohybové aktivity aktuálním 
povětrnostním podmínkám 

rizika dopingu a užívání anabolických steroidů 

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 

vyhodnotí pohybové aktivity vzhledem k aktuálním 
podmínkám a bezpečnosti 
přizpůsobí pohybové aktivity svým schopnostem a 
možnostem 
vybere a použije výstroj a výzbroj odpovídající danému 
sportu, podmínkám a dbá na bezpečnost 

pravidla, metodika a taktika vybraných sportů 
zimní sporty 

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech 

zvládá osvojované pohybové dovednosti (definované 
v ŠVP jako základní učivo) v rámci svých možností, 
aplikuje je i při činnostech mimo hodiny tělesné 
výchovy 
rozumí základní sportovní terminologii osvojovaných 
činností, uplatňuje pravidla her a sportů a správně 
reaguje na osvojovaná gesta rozhodčího 

aktivní zapojení do různých sportů 

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny 

pozná chybu postavení či provedení pohybové činnosti 
uvede, jak má vypadat správné postavení (provedení) 
zhodnotí pohybovou činnost spolužáka i svou vlastní 

atletika, gymnastika 

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu 

správně demonstruje a aplikuje dříve osvojované 
tělovýchovné činnosti dle pokynů učitele, textu či 
obrázku 
vhodně reaguje na pokyny, povely i nonverbální signály 
rozhodčího během sportu 
sleduje a interpretuje sportovní informace v médiích a 
se znalostí problému o nich diskutuje 

vybrané hry a sporty 

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, 
ochranu přírody při sportu 

uvědoměle jedná podle principů fair play při sportu 
rozpozná negativní projevy a adekvátně na ně reaguje 
prokazuje pozitivní, empatický přístup 
k handicapovaným, méně zdatným spolužákům nebo 
osobám opačného pohlaví 

vybrané hry a sporty 

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji 

aktivně koordinuje činnosti se členy družstva před 
pohybovou aktivitou i v jejím průběhu 

vybrané hry a sporty 
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provádí v průběhu týmové pohybové aktivity korekce 
svého jednání vzhledem ke společnému cíli 
vyjádří osobní názor na průběh pohybové aktivity a 
zhodnotí průběh či výsledek své činnosti i činnosti 
družstva 

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora 

rozlišuje mezi právy a povinnostmi hráče, rozhodčího, 
organizátora a diváka během pohybových aktivit 
hraje podle pravidel, respektuje pokyny rozhodčího 
využívá aktivně možnosti vyplývající z role hráče 
respektuje probíhající sportovní zápolení a v roli diváka 
do něj nezasahuje 

vybrané hry a sporty 

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí 

změří nebo jinak kvantifikuje určené pohybové činnosti 
nebo sportovní výkony prováděné ve shodě s pravidly 
zaznamenává sledované údaje vlastních nebo cizích 
pohybových aktivit 

atletika, gymnastika 

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže 

zapojuje se do přípravy a realizace třídní nebo školní 
pohybové aktivity 
spolurozhoduje sportovní zápolení a nese tak dílčí 
odpovědnost za úspěšnou realizaci sportovní akce 

závody a turnaje 

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci 

zpracovává výsledky spolužáků v rámci školních 
pohybových aktivit 
prezentuje zpracovaná data 
srozumitelně a názorně prezentuje naměřené výkony 
své pohybové aktivity 
sleduje v médiích měřitelné výsledky sportovních 
činností a prezentuje je 

atletika, gymnastika 

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení 

popíše druh svého oslabení 
popíše zdravotní cvičení a jeho přínos pro svůj zdravotní 
stav 
cvičením přispívá ke zlepšení svého zdravotního stavu i 
ke kompenzaci školní zátěže 
zapojuje se podle svých možností do běžné TV a 
pohybových aktivit v režimu dne 

cvičení pro různé druhy zdravotních oslabení 
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ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do 
svého pohybového režimu speciální vyrovnávací 
cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení 

aktivně zařazuje vyrovnávací cvičení do svých 
pohybových aktivit ve škole i mimo školu 
volí vhodná cvičení vzhledem ke zdravotnímu oslabení 
s důrazem na přesnost provedení, optimální počet, míru 
zatížení a využití vhodných pomůcek 
rozpozná únavu a je schopen cvičení přerušit či ukončit 

vyrovnávací a kompenzační cviky 

ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení 

rozpozná činnosti, které jsou v rozporu s jeho 
oslabením, a upozorní na ně 

cvičení pro různé druhy zdravotních oslabení 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

 vedení žáků k organizaci vlastního času pro pohybovou aktivitu (příprava na pohybovou činnost, realizace pohybové aktivity, relaxace a odpočinek po sportovní 
aktivitě) ve struktuře vyučovací hodiny 

 směřování žáků k pravidelnému začleňování pohybu do běžného života 

 vedení žáků ke stanovování osobní cílů a kroků k jejich dosažení – překonávání sebe sama v rámci rozvoje výkonnosti 

 směřování žáků k myšlence „kde je vůle, je i cesta“ – tedy možnosti zlepšovat se tehdy, pokud sami chtějí 

    

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-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 

pravidelně sleduje své denní pohybové aktivity 
pravidelně zařazuje cvičení kompenzující jeho 
jednostrannou zátěž 

konkrétní kompenzační cvičení 
běhy na středních tratích 

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; 
z nabídky zvolí vhodný rozvojový program 

pravidelně zařazuje do svého pohybového režimu 
aerobní pohybové činnosti 
pravidelně sleduje výsledky své tělesné zdatnosti 

protahovací a kompenzační cviky 
běhy na středních tratích 
kondiční testy 
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v kondičních testech a usiluje o zvýšení její úrovně 
upraví si svůj pohybový režim pomocí rozvojových 
programů a zdůvodní výběr programu vzhledem 
k výsledkům své tělesné zdatnosti 

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly 

vybere a použije vhodné cviky k zahřátí svalů pro danou 
pohybovou aktivitu 
ukončí pohybovou aktivitu protažením a kompenzačním 
cvičením zatížených svalových skupin 

protahovací a kompenzační cviky 
běhy na středních tratích 
kondiční testy 

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 

vysvětlí vliv užívání podpůrných látek a jiných škodlivin 
na zdraví a pohybový výkon 
přizpůsobí své venkovní pohybové aktivity 
povětrnostním podmínkám a stavu znečištění ovzduší 

vliv prostředí na pohybové aktivity a zdraví člověka 

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 

vyhodnotí pohybové aktivity vzhledem k aktuálním 
podmínkám a aplikuje na dané podmínky obecné 
zásady bezpečnosti 
přizpůsobí pohybové aktivity svým schopnostem a 
možnostem (volí obtížnost cvičení, velikost zátěže atd.) 
vybere a použije výstroj a výzbroj odpovídající danému 
sportu a konkrétním podmínkám 

pravidla, metodika a taktika malé kopané, 
přehazované, házené, florbalu, basketbalu, ringa, 
frisbee a softbalu. 

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech 

zvládá osvojované pohybové dovednosti v rámci svých 
možností, aplikuje je i při činnostech mimo hodiny 
tělesné výchovy 
rozumí základní sportovní terminologii osvojovaných 
činností, uplatňuje pravidla her a sportů a správně 
reaguje na osvojovaná gesta rozhodčího 
uvede a vysvětlí různé role ve sportovním družstvu 
zvolí taktiku hry a dodržuje ji (jednotlivec, družstvo) 

aktivní zapojení do vybraných sportů 

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny 

pozná chybu postavení či provedení pohybové činnosti 
– uvede, jak má vypadat správné postavení (provedení) 
zhodnotí pohybovou činnost spolužáka i svou vlastní 

aktivní zapojení do vybraných sportů 

atletika, gymnastika 

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu 

správně demonstruje a aplikuje dříve osvojované 
tělovýchovné činnosti na základě pokynů učitele, 
textového nebo grafického podkladu 
vhodně reaguje na pokyny, povely i nonverbální signály 

vybrané hry a sporty 

atletika, gymnastika 
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rozhodčího při sportu 
sleduje a interpretuje informace o pohybových 
aktivitách uváděné v médiích a se znalostí problému o 
nich diskutuje 

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, 
ochranu přírody při sportu 

uvědoměle jedná podle principů fair play 
adekvátně reaguje na negativní projevy při sportu 
prokazuje pozitivní, empatický přístup 
k handicapovaným, méně zdatným spolužákům nebo 
osobám opačného pohlaví 
rozpozná při pohybových aktivitách jednání poškozující 
nejbližší prostředí či majetek a svým chováním směřuje 
k jeho ochraně 

vybrané hry a sporty 

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji 

aktivně koordinuje činnosti se členy družstva před 
pohybovou aktivitou i v jejím průběhu 
provádí v průběhu týmové pohybové aktivity korekce 
svého jednání vzhledem ke společnému cíli 
vyjádří osobní názor na průběh pohybové aktivity a 
zhodnotí průběh či výsledek své činnosti i činnosti 
družstva 

vybrané hry a sporty 

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora 

rozlišuje mezi právy a povinnostmi hráče, rozhodčího, 
organizátora a diváka během pohybových aktivit 
naplňuje pravidla her, respektuje pokyny rozhodčího, 
patřičně na ně reaguje a podřizuje se jim, zároveň 
aktivně využívá možnosti vyplývající z role hráče 
respektuje probíhající sportovní zápolení a v roli diváka 
do něj nezasahuje 
řídí se organizačními pravidly při sportovní akci 

vybrané hry a sporty 

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí 

změří nebo jinak kvantifikuje určené pohybové činnosti 
nebo sportovní výkony prováděné ve shodě s pravidly 
zaznamenává sledované údaje vlastních nebo cizích 
pohybových aktivit 
vyhodnocuje zaznamenané údaje o pohybových 
činnostech, popisuje jejich změny, vývoj, kvalitu nebo je 
vzájemně porovnává 

atletika, gymnastika 
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TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže 

zapojuje se do přípravy a realizace třídní nebo školní 
pohybové aktivity 
zorganizuje se spolužáky turistickou akci nebo 
dlouhodobou soutěž pro žáky nižších ročníků 
spolurozhoduje sportovní zápolení a nese tak dílčí 
odpovědnost za úspěšnou realizaci sportovní akce 

závody a turnaje 

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci 

zpracovává a prezentuje hodnoty výsledků spolužáků 
při pohybových aktivitách 
srozumitelně a názorně prezentuje naměřené výkony 
své pohybové aktivity a diskutuje o jejich kvalitě a vývoji 
sleduje a prezentuje v médiích výsledky sportovních 
činností 

atletika, gymnastika 

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení 

popíše druh svého oslabení 
popíše zdravotního cvičení a jejich přínos pro svůj 
zdravotní stav 
uplatňuje pohybový režim, který přispívá ke zlepšení 
jeho zdravotního stavu i ke kompenzaci školní zátěže 
zapojuje se, podle svých možností, do běžné TV a 
pohybových aktivit v režimu dne 

cvičení pro různé druhy zdravotních oslabení 

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do 
svého pohybového režimu speciální vyrovnávací 
cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení 

aktivně zařazuje vyrovnávací cvičení do svých 
pohybových aktivit ve škole i mimo školu 
volí vhodná cvičení vzhledem ke zdravotnímu oslabení 
s důrazem na přesnost provedení, optimální počet, míru 
zatížení a využití vhodných pomůcek 
rozpozná únavu a je schopen cvičení přerušit či ukončit 

vyrovnávací a kompenzační cviky 

ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení 

rozpozná činnosti, které jsou v rozporu s jeho 
oslabením, a upozorní na ně 
cíleně a samostatně nahrazuje činnosti, které jsou 
kontraindikací jeho oslabení, jinými vhodnými 
činnostmi 

jiné pohybové činnosti 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 
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 vedení žáků k organizaci vlastního času pro pohybovou aktivitu (příprava na pohybovou činnost, realizace pohybové aktivity, relaxace a odpočinek po sportovní 
aktivitě) ve struktuře vyučovací hodiny 

 směřování žáků k pravidelnému začleňování pohybu do běžného života 

 vedení žáků ke stanovování osobní cílů a kroků k jejich dosažení – překonávání sebe sama v rámci rozvoje výkonnosti 

 směřování žáků k myšlence „kde je vůle, je i cesta“ – tedy možnosti zlepšovat se tehdy, pokud sami chtějí 

    

Tělesná výchova 9. 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 

pravidelně zařazuje do svého pohybového režimu 
aerobní pohybové činnosti 
pravidelně sleduje výsledky své tělesné zdatnosti 
v kondičních testech a usiluje o zvýšení její úrovně 
si upraví svůj pohybový režim s pomocí konkrétní 
nabídky rozvojových programů a zdůvodní výběr 
programu vzhledem k výsledkům své tělesné zdatnosti 

konkrétní kompenzační cvičení 
běhy na středních tratích 

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly 

zvolí vhodnou výstroj a výzbroj pro danou pohybovou 
činnost a zdůvodní její použití z hlediska bezpečnosti 
vybere a použije vhodné cviky k zahřátí svalů pro danou 
pohybovou aktivitu 
ukončí pohybovou aktivitu protažením a kompenzačním 
cvičením zatížených svalových skupin 

protahovací a kompenzační cviky 

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví 

vysvětlí vliv užívání podpůrných látek a jiných škodlivin 
na zdraví a pohybový výkon 
z ověřených zdrojů vyhledá údaje o znečištění ovzduší 

rizika dopingu a užívání anabolických steroidů 
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pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění 
ovzduší 

a určí, zda je nutné omezit pohybové aktivity 
přizpůsobí své venkovní pohybové aktivity vzhledem 
k aktuálním povětrnostním podmínkám a stavu 
znečištění ovzduší 

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 

vyhodnotí pohybové aktivity vzhledem k aktuálním 
podmínkám a aplikuje na dané podmínky obecné 
zásady bezpečnosti 
přizpůsobí pohybové aktivity svým schopnostem a 
možnostem (volí obtížnost cvičení, velikost zátěže atd.) 
vybere a použije výstroj a výzbroj odpovídající danému 
sportu a konkrétním podmínkám 

pravidla, metodika a taktika vybraných her a sportů 

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech 

zvládá osvojované pohybové dovednosti v rámci svých 
možností, aplikuje je i při činnostech mimo hodiny 
tělesné výchovy 
rozumí základní sportovní terminologii osvojovaných 
činností, uplatňuje pravidla her a sportů a správně 
reaguje na osvojovaná gesta rozhodčího 
uvede a vysvětlí různé role ve sportovním družstvu 
zvolí taktiku hry a dodržuje ji (jednotlivec, družstvo) 

aktivní zapojení do vybraných sportů 

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny 

pozná chybu postavení či provedení pohybové činnosti 
– uvede, jak má vypadat správné postavení (provedení) 
zhodnotí pohybovou činnost spolužáka i svou vlastní 

sportovní a jiné hry 

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu 

správně demonstruje a aplikuje dříve osvojované 
tělovýchovné činnosti na základě pokynů učitele, 
textového nebo grafického podkladu 
vhodně reaguje na pokyny, povely i nonverbální signály 
rozhodčího v rámci sportovních aktivit a jejich pravidel 
sleduje a interpretuje informace o pohybových 
aktivitách uváděné v médiích a se znalostí problému 
o nich diskutuje 

sportovní a jiné hry 

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, 
ochranu přírody při sportu 

jedná podle principů fair play při pohybových aktivitách, 
rozpozná negativní projevy a adekvátně na ně reaguje 
prokazuje empatický přístup k handicapovaným, méně 
zdatným spolužákům nebo osobám opačného pohlaví 

sportovní a jiné hry 

olympijské hry – historie a současnost 
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rozpozná při sportu jednání poškozující nejbližší 
prostředí či majetek a snaží se jej chránit 

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji 

aktivně koordinuje činnosti se členy družstva před 
pohybovou aktivitou i v jejím průběhu 
provádí v průběhu týmové pohybové aktivity korekce 
svého jednání vzhledem ke společnému cíli 
vyjádří osobní názor na průběh pohybové aktivity a 
zhodnotí průběh či výsledek své činnosti i činnosti 
družstva 

sportovní a jiné hry 

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora 

rozlišuje mezi právy a povinnostmi hráče, rozhodčího, 
organizátora a diváka 
naplňuje pravidla her, respektuje pokyny rozhodčího, 
patřičně na ně reaguje, aktivně využívá možnosti 
vyplývající z role hráče 
respektuje probíhající sportovní zápas a v roli diváka do 
něj nezasahuje 
dodržuje podmínky dané organizátorem činností, chápe 
jejich význam a své jednání podřizuje určeným 
organizačním pravidlům 

sportovní a jiné hry 

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí 

změří nebo jinak kvantifikuje určené pohybové činnosti 
nebo sportovní výkony prováděné ve shodě s pravidly 
zaznamenává sledované údaje vlastních nebo cizích 
pohybových aktivit 
vyhodnocuje zaznamenané údaje o pohybových 
činnostech, popisuje jejich změny, vývoj, kvalitu nebo je 
vzájemně porovnává 

atletika, gymnastika 

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže 

zapojuje se do přípravy a realizace třídní nebo školní 
pohybové aktivity 
zorganizuje se spolužáky turistickou akci nebo 
dlouhodobou soutěž pro žáky nižších ročníků 
spolurozhoduje sportovní zápolení a nese tak dílčí 
odpovědnost za úspěšnou realizaci sportovní akce 

závody a turnaje 

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci 

zpracovává hodnoty dosažených výsledků spolužáků 
v rámci školních pohybových aktivit a zpracovaná data 

atletika, gymnastika 
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následně prezentuje 
srozumitelně a dostatečně názorně prezentuje 
naměřené výkony své pohybové aktivity (které vybral 
k prezentaci), diskutuje o jejich kvalitě a vývoji 
sleduje v médiích měřitelné výsledky sportovních 
činností a s určitým záměrem je prezentuje 

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení 

popíše druh svého oslabení 
popíše zdravotního cvičení a jejich přínos pro svůj 
zdravotní stav 
uplatňuje pohybový režim, který přispívá ke zlepšení 
jeho zdravotního stavu i ke kompenzaci školní zátěže 
zapojuje se, podle svých možností, do běžné TV a 
pohybových aktivit v režimu dne 

cvičení pro různé druhy zdravotních oslabení 

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do 
svého pohybového režimu speciální vyrovnávací 
cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení 

aktivně zařazuje vyrovnávací cvičení do svých 
pohybových aktivit ve škole i mimo školu 
volí vhodná cvičení vzhledem ke zdravotnímu oslabení 
s důrazem na přesnost provedení, optimální počet, míru 
zatížení a využití vhodných pomůcek 
rozpozná únavu a je schopen cvičení přerušit či ukončit 

vyrovnávací a kompenzační cviky 

ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení 

rozpozná činnosti, které jsou v rozporu s jeho 
oslabením, a upozorní na ně 
cíleně a samostatně nahrazuje činnosti, které jsou 
kontraindikací jeho oslabení, jinými vhodnými 
činnostmi 

jiné pohybové činnosti 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

 vedení žáků k organizaci vlastního času pro pohybovou aktivitu (příprava na pohybovou činnost, realizace pohybové aktivity, relaxace a odpočinek po sportovní 
aktivitě) ve struktuře vyučovací hodiny 

 směřování žáků k pravidelnému začleňování pohybu do běžného života 

 vedení žáků ke stanovování osobní cílů a kroků k jejich dosažení – překonávání sebe sama v rámci rozvoje výkonnosti – 

 směřování žáků k myšlence „kde je vůle, je i cesta“ – tedy možnosti zlepšovat se tehdy, pokud sami chtějí 

     



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP pro základní vzdělávání  

395 

5.22 Výchova ke zdraví  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 

         Povinný Povinný     

    

Název předmětu Výchova ke zdraví 

Oblast Člověk a zdraví 

Charakteristika předmětu Předmět Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení všech jeho složek 
(sociální, psychické i fyzické) a učí je být za ně odpovědný. Pomáhá osvojovat zásady zdravého životního 
stylu a vede žáky k jejich uplatňování ve svém životě i k osvojování chování při ohrožení v každodenních 
rizikových situacích i při mimořádných událostech. Je zaměřen na výchovu k mezilidským vztahům. 
Rozšiřuje a prohlubuje poznatky žáků o sobě a vztazích mezi lidmi, o partnerských vztazích, manželství 
a rodině. Předmět klade důraz na praktické dovednosti a jejich aplikaci v modelových situacích 
i v každodenním životě. Učí poznávat zásadní životní hodnoty a vytvářet si k nim postoj. Upevňuje 
hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky. Vedeme žáky k aktivní účasti na 
ochraně svého zdraví i zdraví ostatních. Zaměřujeme se na využívání získaných znalostí a dovedností 
v praktickém životě (dostatek pohybu, vyvážená strava, relaxace a odpočinek, správné návyky). 

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

Předmět Výchova ke zdraví je vyučován v 7. a 8. ročníku s dotací 1 hodina týdně a probíhá převážně 
v kmenových třídách. Při některých hodinách využíváme i třídy s interaktivními tabulemi nebo 
dataprojektory, PC učebnu nebo venkovní prostor v okolí školy. Ve výuce dominuje týmová (skupinová) 
práce nad frontální výukou, diskuze nad výkladem. Nedílnou součástí hodin Výchovy ke zdraví je prostor 
pro prezentaci názorů a postojů žáků. 
Ve výuce využíváme různé zdroje informací a materiály k daným tématům (učebnice, internet, knihy, 
brožury, letáky). Používáme pracovní listy, navrhujeme plakáty, propagační materiály. Dle možností se 
zapojujeme do programů podporujících zdraví, proto oslovujeme i jiné organizace, které zajišťují výchovně-
vzdělávací akce (přednášky, workshopy) pro naše žáky. 
Do výuky jsou začleněna průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Environmentální výchova. 

Integrace předmětů • Výchova ke zdraví 
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Název předmětu Výchova ke zdraví 

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

Kompetence k učení: 

• pomáháme najít žákům vhodné strategie učení 

• směřujeme žáky ke vhodnému časovému i obsahovému rozvržení učení 

• motivujeme žáky k získání pozitivního vztahu k učení 

Kompetence k řešení problémů: 

• směřujeme žáky k vyhledání, formulování a řešení problému na základě shromážděných informací, 
materiálů a názorů 

• vedeme žáky ke vhodnému řešení problému a k jeho obhájení 

Kompetence komunikativní: 

• učíme žáky formulovat a vyjadřovat myšlenky v logickém sledu 

• vedeme žáky k výstižnému a souvislému písemnému i ústnímu projevu 

• učíme žáky dodržovat pravidla komunikace 

• směřujeme je k respektování názorů ostatních při řízené diskuzi 

Kompetence sociální a personální: 

• při práci ve skupině vedeme žáky ke vzájemné komunikaci podle pravidel 

• učíme žáky přijímat a plnit různé role ve skupině 

• směřujeme žáky ke vzájemné pomoci a spolupráci 

Kompetence občanské: 

• směřujeme žáky ke vzájemné toleranci, respektu a ohleduplnosti k ostatním 

• vedeme žáky k pozitivnímu postoji k základním hodnotám 

Kompetence pracovní: 

• směřujeme žáky k odpovědnému přístupu plnění úkolů 

• pozitivně žáky motivujeme k práci 

Způsob hodnocení žáků Hodnocení žáků probíhá klasifikací, slovně nebo kombinací obou způsobů v souladu s pravidly pro 
hodnocení výsledků vzdělávání (zpracováno v odstavcích způsoby a kritéria hodnocení, podrobněji ve 
školním řádu). 
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Výchova ke zdraví 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 

VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi 
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření 
dobrých mezilidských vztahů v komunitě 

vysvětlí pojmy jedinec, skupina, komunita, společnost 
odůvodní nutnost stanovovat pravidla ve třídě, 
komunitě, společnosti 
podílí se na tvorbě pravidel soužití ve třídě a respektuje 
je 
vyhodnocuje dopad jednání svého a spolužáků na 
vztahy ve třídě 
pozitivně přispívá k utváření dobrých mezilidských 
vztahů 
rozlišuje jednání s pozitivním a negativním vlivem na 
vztahy 

vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity 

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 

rozliší a popíše různé role v rodině, třídě, vrstevnické 
skupině a hierarchii vztahů v daných komunitách 
uvede příklady chování, které přispívají k utváření 
dobrého sociálního klimatu nebo ho narušují (včetně 
šikany) 
určí možný dopad vlastního jednání a chování na 
utváření klimatu ve třídě či jiné komunitě 
pozitivně přispívá k utváření dobrých mezilidských 
vztahů v různých komunitách 

rodina, škola, skupina vrstevníků 

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 

interpretuje zdraví jako stav úplné tělesné, psychické, 
sociální, případně duchovní pohody a nejen jako 
nepřítomnost nemoci nebo úrazu 
uvede faktory, které ovlivňují lidské zdraví 
uvede klady a zápory jednotlivých oblastí životního stylu 
(výživa, pohybová aktivita, sexuální chování, režimová 

složky zdraví a jejich interakce 
základní lidské potřeby a jejich hierarchie 
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Výchova ke zdraví 7. ročník  

opatření, stres, duševní hygiena aj.) 
vysvětlí význam základních (biologických) a tzv. vyšších 
lidských potřeb a uvede příklady jejich uspokojování 
vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských 
potřeb a hodnotou zdraví 

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 

vysvětlí pojem rizikové chování 
určí způsoby chování ohrožující zdraví své i ostatních lidí 
(alkohol, drogy, rizikové sexuální chování, rizikové 
chování v dopravě, při sportu, při manipulaci 
s nebezpečnými látkami, při infekčních onemocněních 
a epidemiích) 
uvede příklady odpovědnosti za zdraví na úrovni státu, 
regionu, obce (např. ochrana kvality vody, ovzduší, hluk, 
zdravotnický systém) 
posoudí chování známých osob ve smyslu ochrany 
zdraví 
vytvoří si vlastní názor k problematice zdraví 

odpovědnost za zdraví 

VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností 
o aktivní podporu zdraví 

vysvětlí význam aktivního přístupu ke zdraví 
určí oblasti, kde může aktivně podporovat své zdraví 
charakterizuje pojem prevence a uvede význam 
prevence 
uvede a zhodnotí zásady zdravého životního stylu 
pracuje na osobní zodpovědnosti za aktivní podporu 
zdraví 

aktivní podpora zdraví 
formy prevence zdraví 

VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a 
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i 
v nejbližším okolí 

sestaví a zdůvodní žebříček vlastních životních hodnot 
diskutuje o něm se spolužáky a vhodně argumentuje 
odůvodní, proč zdraví patří mezi důležité hodnoty 
lidského života 
uvede příklady pozitivního a negativního ovlivňování 
zdraví u lidí ze svého nejbližšího okolí 

životní hodnoty 

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 

vysvětlí význam bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů, 
minerálů a vody pro organismus 
uvede příklady zdrojů jednotlivých živin v potravě 
rozpozná správný stravovací a pitný režim 

základy zdravého stravování 
faktory ovlivňující výživu 
vliv výživy na zdravotní stav 
poruchy příjmu potravy 
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Výchova ke zdraví 7. ročník  

uplatňuje zásady správného stravování 
vybere do svého jídelníčku potraviny na základě 
aktuálních výživových doporučení 
určuje pozitivní a negativní vlivy na svoji výživu 
uvede vliv výživy na zdraví a nemoci 
diskutuje o mentální anorexii a bulimii 

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 

vysvětlí pojem nemoc a různé příčiny jejího vzniku 
uvede cesty přenosu infekčních chorob a preventivní 
opatření před nimi 
uplatňuje základní hygienická opatření při prevenci 
nákazy a nemocí 
dává do souvislosti životní styl se vznikem civilizačních 
chorob 
objasní význam preventivních zdravotních prohlídek 
a povinného očkování 
vysvětlí nutnost vyhledání lékařské pomoci při nemoci 
uvede zdravotnická zařízení v okolí, která lze v případě 
potřeby kontaktovat 

běžné, infekční, civilizační a jiné choroby 
preventivní prohlídky a očkování 
vyhledání odborné zdravotní 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 

formuluje hlavní důvody odpovědnosti každého za své 
zdraví 
vysvětlí, proč je období dospívání zásadní pro přijetí 
odpovědnosti ke svému zdraví, k životnímu stylu a 
životním hodnotám 
zhodnotí hlavní faktory ovlivňující jeho zdraví a zdravý 
vývoj 
navrhne a posoudí vhodný denní rozvrh činností 
dospívajícího 
zajímá se o programy na podporu zdraví ve svém okolí 

denní režim dospívajícího 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

 pomáhání žákům budovat dobré vztahy v kolektivu 

 práce se třídou jako sociální skupinou 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 
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Výchova ke zdraví 7. ročník  

 práce ve skupině, rozeznávání odlišností ve skupině 

 rozvíjení sociální dovednosti při komunikaci ve skupině 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

 učení žáků plánovat a organizovat vlastní čas, učení, osobní cíle 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

 podpora získávání vědomostí týkající se duševní hygieny 

 získávání dovedností k zvládání stresových situací 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

 podpora žáků při práci s jejich osobností a jejich směřování k sebepoznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 získávání základních sociálních dovedností pro řešení složitých situací 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

 tréning komunikační dovednosti v modelových situacích 

 řešení možnosti verbálního i neverbálního sdělování 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

 pomáhání každému žákovi utvářet praktické životní dovednosti 

 respektování individuální potřeby a zvláštnosti žáků 

 procvičování dovednosti rozhodování v problematických situacích všedního dne 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

 seznamování žáků se zajišťováním ochrany životního prostředí ve městě Brně 

 vedení žáků k uvědomění si svého životního stylu a jeho vlivu na prostředí 

 seznamování žáků s aktuálními ekologickými problémy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 vedení žáků k citlivému přístupu k přírodě 

 podporování žáků v utváření zdravého životního stylu 

 směřování žáků k ekologickému třídění odpadů, ochraně přírody a kulturních památek 

 podpora účasti žáků na akcích zaměřených na životní prostředí 
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Výchova ke zdraví 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 

VZ-9-1-10 samostatně využívá osvojené kompenzační 
a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci 
organismu, překonávání únavy a předcházení 
stresovým situacím 

charakterizuje správné držení těla 
uplatňuje zásady správného sezení při práci 
uplatňuje vhodné relaxační cviky pro uvolnění, 
zklidnění, zvládání stresu 
otestuje úroveň svých svalů s tendencí ke zkracování 
a ochabování 
předvede jednoduchou sestavu cvičení, která obsahuje 
zahřátí, protahovací, posilovací, dýchací a relaxační 
cviky 
vysvětlí, jak předcházet stresové situaci 
používá relaxační techniky k regeneraci organismu a 
předcházení stresu 

techniky k regeneraci a odolávání stresu 

VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání, 
vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová 
k opačnému pohlaví 

charakterizuje jednotlivá období lidského života 
popíše vhodně tělesné a fyziologické změny v období 
dospívání 
osvojí si základní pojmy a fakta z oblasti sexuality 
osvojí si anatomii ženských a mužských pohlavních 
orgánů 
charakterizuje mechanismus početí a období gravidity 
popíše vývoj plodu a průběh porodu 
uvede, jak vhodně reagovat na změny v psychosociální 
oblasti v období dospívání 
respektuje opačné i stejné pohlaví a základní pravidla 
etikety 

změny v dospívání 
vztahy ve dvojici 
sexuální dospívání (početí, těhotenství, porod) 

VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se 
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli; 

uvede význam vůle, rozumu, citu a pudu v sexualitě 
rozliší, které chování odpovídá sexuální normě a které ji 

rizikové sexuální chování (promiskuita) 
argumenty pro odložení pohlavního života (přerušení 
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Výchova ke zdraví 8. ročník  

chápe význam zdrženlivosti v dospívání a 
odpovědného sexuálního chování 

překračuje 
popíše rizika předčasného pohlavního styku v dospívání 
vhodně řeší modelové rizikové situace v oblasti 
reprodukčního zdraví a lidské sexuality 
diskutuje o vztazích, manželství, partnerství 

těhotenství) 
odpovědnost za sexuální chování (antikoncepce) 

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 

charakterizuje fyzickou, psychickou a sociální závislost 
uvede důvody, proč jsou některé návykové látky 
společností tolerovány a jiné zákonem zakázány 
vysvětlí, proč zákon zakazuje prodej alkoholu a 
tabákových výrobků do 18 let věku 
vyjmenuje základní legální a nelegální návykové látky a 
uvede zdravotní a jiná rizika jejich zneužívání 
v modelové situaci předvede vhodné způsoby odmítnutí 
nabízené návykové látky 
diskutuje o nelátkových závislostech v souvislosti s jejich 
vlivem na zdraví a život jedince 
vyhledá kontakty na specializovaná zařízení pro 
prevenci a léčbu závislostí ve svém regionu 

fyzická, psychická a sociální závislost 
legální a nelegální návykové látky 
specializovaná centra pro léčbu 

VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a 
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, 
sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační 
obrany proti manipulaci a agresi 

popíše, jak mohou některé skupiny nebo jednotlivci 
manipulovat ostatními lidmi a uvede možná rizika 
manipulace 
odůvodní potřebu kritického přístupu k informacím 
v médiích 
vyhodnotí informace na obalech výrobků 
zhodnotí pravdivost tvrzení v konkrétních reklamách 
uvede pravidla asertivní komunikace 
využije komunikačních dovedností v modelových 
situacích na obranu proti manipulaci 
diskutuje o manipulaci a agresivním chování 
uvede možné řešení pro oběť manipulace či agrese 
uvede pravidla bezpečného chování na internetu a 
sociálních sítích 

reklama a informace 
manipulace médii, vrstevníky, skupinami (sekty) 
asertivní komunikace a další komunikační dovednosti 
bezpečné chování na sociálních sítích a internetu 
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Výchova ke zdraví 8. ročník  

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 

analyzuje konkrétní situaci v silničním nebo v železniční 
dopravě 
uvede nebezpečí pro chodce, cyklisty, cestující 
v dopravních prostředcích 
diskutuje o chování jednotlivých účastníků dopravy 
popíše výbavu cyklisty a použití zádržných systémů 
v dopravních prostředcích 
předvede, jak v případě ohrožení zdraví či života přivolá 
zdravotní a technickou pomoc 
popíše postup poskytnutí první pomoci při úrazech 

pravidla bezpečného chování v dopravě 
vybavení cyklisty 
poskytnutí první pomoci 

VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a 
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i 
mimořádných událostí 

charakterizuje možná nebezpečí a mimořádné události 
uvede příčiny jejich vzniku i možné dopady na zdraví, 
životy lidí, majetek a životní prostředí 
vysvětlí význam Integrovaného záchranného systému 
a jeho složek 
zná zásady chování po vyhlášení mimořádné situace 
a po vyhlášení evakuace 
rozliší signály používané při vzniku mimořádných 
událostí 

ochrana člověka za mimořádných událostí 
integrovaný záchranný systém 
signály při mimořádných situacích 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 vedení žáků k citlivému přístupu k přírodě 

 podpora žáků v utváření zdravého životního stylu 

 směřování žáků k ekologickému třídění odpadů, ochraně přírody a kulturních památek 

 podpora účasti žáků na akcích zaměřených na životní prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

 dbaní na ekologické chování žáků 

 vedení žáků k uvědomění si svého životního stylu a jeho vlivu na prostředí 

 seznamování žáků s aktuálními ekologickými problémy a směřujeme je k jejich řešení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

 pomáhání každému žákovi utvářet praktické životní dovednosti 
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 respektování individuální potřeby a zvláštnosti žáků 

 procvičování dovednosti rozhodování v problematických situacích všedního dne 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

 tréning komunikační dovednosti v modelových situacích 

 řešení možnosti verbálního i neverbálního sdělování 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

 pomáhání žákům budovat dobré vztahy v kolektivu 

 práce se třídou jako sociální skupinou 

 směřování žáků k dovednosti řešení problémů v mezilidských vztazích 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

 práce ve skupině, rozeznávání odlišností ve skupině 

 rozvíjení sociálních dovedností při komunikaci ve skupině 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

 podpora získávání vědomostí týkající se duševní hygieny 

 umožňování získat dovednosti k zvládání stresových situací 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 upevňování sociálních dovedností žáků pro řešení složitých situací 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

 podpora žáků při práci s jejich osobností a jejich směřování k sebepoznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

 směřování žáků k efektivnímu plánování a organizování vlastního času, učení, osobních cílů 
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5.23 Pracovní činnosti  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  Povinný Povinný  

    

Název předmětu Pracovní činnosti 

Oblast Člověk a svět práce 

Charakteristika předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání 
základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti. Též přispívá k vytváření životní a 
profesní orientace žáků. Vzdělávací oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní 
dovednosti a návyky. Doplňuje celé základní vzdělávání o důležitou složku, nezbytnou pro uplatnění 
člověka v dalším životě a ve společnosti. 

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

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je rozdělen na 1. stupni na 4 tematické okruhy: 

• Práce s drobným materiálem 

• Konstrukční činnosti 

• Příprava pokrmů 

• Pěstitelské práce 
Na 2. stupni je rozdělen na 3 tematické okruhy: 

• Práce s technickými materiály 

• Příprava pokrmů 

• Svět práce 
Vzdělávací obsah je realizován na 1. i 2. stupni vzdělávání a je určen všem žákům (tedy chlapcům i dívkám 
bez rozdílu). Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. 
Učí se plánovat, organizovat, hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Ve všech tematických 
okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. V závislosti na věku 
žáků se postupně buduje systém, který žákům poskytuje důležité informace ze sféry výkonu práce. Pomáhá 
jim při odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření.  
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Název předmětu Pracovní činnosti 

Výuka předmětu Pracovní činnosti probíhá na 1. stupni ve všech ročnících s hodinovou dotací, na 2. stupni 
v 6., 8. a 9. ročníku také s hodinovou dotací.  
Do výuky Pracovních činností je začleněno průřezové téma Osobnostní a sociální výchova 
a Environmentální výchova. 
Výuka Pracovních činností se uskutečňuje v rámci standardních vyučovacích hodin v délce 45 minut. 
V případě, že to umožňují rozvrhové možnosti daného školního roku, je výuka realizována ve 
dvouhodinových blocích jedenkrát za 14 dní. Výuka probíhá v kmenových učebnách, v kuchyňce, dílnách 
nebo v PC učebně. 

Integrace předmětů • Člověk a svět práce 

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

Kompetence k učení: 

• volíme vhodné metody, které podporují zvídavost žáků 

• motivujeme žáky k samostatnému, důslednému a aktivnímu zapojení se v hodinách 

• směřujeme žáky k zhodnocení vlastního podílu a podílu druhých na práci 

• žáky vyšších ročníků směřujeme k práci s informacemi z různých zdrojů při samostatném 
zpracování projektů 

Kompetence komunikativní: 

• vedeme žáky k vhodné a srozumitelné komunikaci mezi sebou při práci ve skupinách, 

• směřujeme žáky k užívání správné terminologie 

• vybízíme žáky k obhájení svých postupů 

• učíme žáky vyšších ročníků prezentovat informace, které vyhledali v textu 

• vedeme žáky rovněž k prezentaci samostatně zpracovaných projektů 

Kompetence sociální a personální: 

• vedeme žáky k poskytování pomoci druhým při řešení daného úkolu 

• učíme žáky pracovat v týmu 

• podporujeme žáky ve zvládnutí úkolu a posilujeme jejich sebedůvěru 

Kompetence občanské: 

• poskytujeme žákům informace o první pomoci 

• vedeme žáky k dodržování bezpečnosti při práci 

Kompetence pracovní: 
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Název předmětu Pracovní činnosti 

• vyžadujeme od žáků bezpečné chování 

• vedeme žáky k respektování dohodnutých pravidel 

• směřujeme žáky k bezpečnému používání různých materiálů, nástrojů a vybavení 

• vedeme žáky k plnění povinností a dodržování zadaných termínů 

• vedeme žáky k plánování a organizování své práce 

• učíme žáky vybírat a využívat vhodné způsoby, jak práci realizovat 

• vybízíme žáky k vytvoření kvalitního výrobku vzhledem ke schopnostem a věku žáka 

• vedeme žáky k hospodárnosti s materiálem 

Kompetence k řešení problémů: 

• učíme žáky rozpoznat problém a vyřešit jej 

• hledáme s žáky vhodná řešení daného problému 

• vedeme žáky k přemýšlení nad vlastní prací 

• podporujeme žáky v přemýšlení nad tím, jak problém vyřešit 

• směřujeme žáky k tomu, aby využívali jak vlastní úsudek, tak i získané dovednosti 

Způsob hodnocení žáků Hodnocení žáků probíhá klasifikací, slovně nebo kombinací obou způsobů v souladu s pravidly pro 
hodnocení výsledků vzdělávání (zpracováno v odstavcích způsoby a kritéria hodnocení, podrobněji ve 
školním řádu). 

    

Pracovní činnosti 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence k řešení problémů 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů 

třídí různé druhy drobného materiálu modelovací hmota, papír, textil, přírodniny 
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Pracovní činnosti 1. ročník  

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy pracuje podle slovního návodu modelovací hmota, papír, textil, přírodniny 

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování připraví jednoduchý pokrm jednoduchá úprava stolu, příprava jednoduché zdravé 
svačiny 

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování zvládá jíst příborem stolování 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 vedení žáků k úklidu pracovního místa, ke třídění a recyklaci odpadů 

 směřování žáků k ochraně životního prostředí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

 vedení žáků k využití individuálních dovedností v týmu 

 směřování žáků k vyslechnutí názoru druhých 

 učení žáků přehodnotit vlastní názor, pokud je chybný 

 vedení žáků ke spolupráci ve skupině 

 směřování žáků k co možná nejlepšímu výkonu vzhledem k jejich schopnostem 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

 vedení žáků k rozvoji individuálních dovedností 

 podporování tvořivosti žáků při práci 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 vybízení ke zvládnutí zadaných úkolů a k dodržování posloupností pracovních úkonů 

 směřování ke správné volbě pracovních postupů 

 vedení žáků k pozitivnímu myšlení 

    

Pracovní činnosti 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 
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Pracovní činnosti 2. ročník  

• Kompetence k řešení problémů 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů 

třídí různé druhy drobného materiálu 
zvládá základní manuální dovednosti 

modelovací hmota, papír, karton, textil, přírodniny, 
odpadový materiál 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy pracuje podle slovního návodu 
vytváří jednoduchými postupy různé výrobky 

modelovací hmota, papír, karton, textil, přírodniny, 
odpadový materiál 

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny pečuje o nenáročné rostliny v bytě péče o pokojové květiny 

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování připraví jednoduchý pokrm příprava ovocného nebo zeleninového pokrmu 

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování chová se vhodně při stolování chování při stolování 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 vedení žáků k úklidu pracovního místa, ke třídění a recyklaci odpadů 

 směřování žáků k ochraně životního prostředí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

 vedení žáků k využití individuálních dovedností v týmu 

 směřování žáků k vyslechnutí názoru druhých 

 učení žáků přehodnotit vlastní názor, pokud je chybný 

 vedení žáků ke spolupráci ve skupině 

 směřování žáků k co možná nejlepšímu výkonu vzhledem k jejich schopnostem 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

 vedení žáků k rozvoji individuálních dovedností 

 podporování tvořivosti žáků při práci 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 vybízení žáků ke zvládnutí zadaných úkolů a k dodržování posloupností pracovních úkonů 

 směřování ke správné volbě pracovních postupů 

 vedení žáků k pozitivnímu myšlení 
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Pracovní činnosti 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence k řešení problémů 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů 

třídí různé druhy drobného materiálu podle velikosti, 
tvaru, barev 
zvládá základní manuální dovednosti při práci 
s jednoduchými materiály a pomůckami 

modelovací hmota, papír, karton, textil, přírodniny, 
sádra 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy pracuje podle slovního návodu a předlohy 
vytváří jednoduchými postupy různé předměty 
z tradičních i netradičních materiálů 

modelovací hmota, papír, karton, textil, přírodniny, 
sádra 

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi 

zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se 
stavebnicemi 

stavebnice, práce s jednoduchou předlohou, puzzle 

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování 

provádí pozorování přírody v jednotlivých ročních 
obdobích 

péče o pokojové květiny 
výsev semen 
přesazování pokojových květin 

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny pečuje o nenáročné rostliny v bytě péče o pokojové květiny 
výsev semen 
přesazování pokojových květin 

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování upraví stůl pro jednoduché stolování 
připraví jednoduchý pokrm 
orientuje se v základním vybavení kuchyně 

jednoduchá úprava stolu, příprava pomazánek 

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování chová se vhodně při stolování chování při stolování 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 vedení žáků k úklidu pracovního místa, ke třídění a recyklaci odpadů 

 směřování žáků k ochraně životního prostředí 

 seznamování žáků s možnostmi znečištění životního prostředí činnostmi člověka 
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Pracovní činnosti 3. ročník  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

 vedení žáků k využití individuálních dovedností v týmu 

 směřování žáků k vyslechnutí názoru druhých 

 učení žáků přehodnotit vlastní názor, pokud je chybný 

 vedení žáků ke spolupráci ve skupině 

 směřování žáků k co možná nejlepšímu výkonu vzhledem k jejich schopnostem 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

 vedení žáků k rozvoji individuálních dovedností 

 podporování tvořivosti žáků při práci 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 vybízení žáků ke zvládnutí zadaných úkolů a k dodržování posloupností pracovních úkonů 

 směřování žáků ke správné volbě pracovních postupů a materiálů při zhotovování výrobků 

 směřování žáků k pozitivnímu myšlení 

    

Pracovní činnosti 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence k řešení problémů 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními 
operacemi a postupy na základě své představivosti 
různé výrobky z daného materiálu 

vytváří různé výrobky 
využije vlastní představivost při obměně vzorového 
výrobku 

různé druhy hmoty, práce s papírem, kartonem, 
textilem, přírodními materiály, odpadovými materiály, 
práce se sádrou 

ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic 

zhotoví jednoduchý výrobek vztahující se k lidové tradici 
určitého regionu 

pracovní pomůcky a nástroje 
lidové zvyky, tradice, řemesla 
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Pracovní činnosti 4. ročník  

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a 
náčiní vzhledem k použitému materiálu 

popíše vlastnosti základních materiálů 
popíše účel běžně používaných pomůcek 

pracovní pomůcky a nástroje 

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu 

udrží přehledný a uspořádaný pracovní prostor 
dodrží zásady hygieny a bezpečnosti 
popíše, jak by postupoval v případě úrazu při práci 
s drobným materiálem 
v modelové situaci ošetří drobné poranění 

zásady hygieny a bezpečnosti 
první pomoc 

ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi 
jednoduchou montáž a demontáž 

provede montáž a demontáž jednoduchého objektu 
podle návodu 
použije různé díly stavebnice tak, aby byl výsledný 
objekt kompaktní 
využije vlastní představivost při práci se stavebnicí 
zorganizuje a časově si rozvrhne práci 

stavebnice 

ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, 
jednoduchého náčrtu 

rozumí pojmům, značkám a symbolům v jednoduchých 
pracovních návodech 
dodrží zadaný pracovní postup dle slovního návodu, 
předlohy, náčrtu 
zorganizuje si práci 

práce s návodem a jednoduchým náčrtem 

ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úrazu 

udrží přehledný a uspořádaný pracovní prostor 
dodrží zásady hygieny a bezpečnosti 
popíše, jak by postupoval v případě úrazu při 
konstrukčních činnostech 
v modelové situaci ošetří drobné poranění 

bezpečnost 
zásady hygieny 
první pomoc 

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování 

vypěstuje rostlinu ze semene nebo ze sazenice pěstitelské pokusy 

ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 
pokojové i jiné rostliny 

vypěstuje vybranou rostlinu podle zadaných pokynů 
pečuje o danou rostlinu 

péče o pokojové rostliny, přesazování pokojových 
rostlin 

ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností 
správné pomůcky, nástroje a náčiní 

popíše účel běžně používaných pracovních pomůcek pomůcky, nástroje a náčiní 

ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazu 

udrží přehledný a uspořádaný pracovní prostor 
dodrží zásady hygieny a bezpečnosti 
v modelové situaci ošetří drobné poranění 

bezpečnost 
hygiena práce 
první pomoc 
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Pracovní činnosti 4. ročník  

ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm vybere vhodné potraviny 
zvolí vhodné kuchyňské nádobí 

příprava jednoduchého pokrmu moučníku 

ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování 

prostře stůl k jednoduchému obědu 
zhlédne modelovou situaci, upozorní na nevhodné 
společenské chování a doporučí vhodný způsob chování 
a jednání 

úprava stolu a správné 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 

udrží přehledný a uspořádaný pracovní prostor 
dodrží zásady hygieny a bezpečnosti 

základy hygieny v kuchyni 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 vedení žáků k úklidu pracovního místa, ke třídění a recyklaci odpadů 

 směřování žáků k ochraně životního prostředí 

 seznamování žáků s možnostmi znečištění životního prostředí činnostmi člověka a strojů 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

 vedení žáků k využití individuálních dovedností v týmu 

 směřování žáků k vyslechnutí názoru druhých 

 učení žáků přehodnotit vlastní názor, pokud je chybný 

 vedení žáků ke spolupráci ve skupině 

 směřování žáků k co možná nejlepšímu výkonu vzhledem k jejich schopnostem 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

 vedení žáků k rozvoji individuálních dovedností 

 podpora tvořivosti žáků při práci 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 vybízení žáků ke zvládnutí zadaných úkolů a k dodržování posloupností pracovních úkonů 

 směřování žáků ke správné volbě pracovních postupů 

 učení žáků správně volit materiál a nástroje při zhotovování výrobků 

 směřování žáků k pozitivnímu myšlení 
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Pracovní činnosti 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence k řešení problémů 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními 
operacemi a postupy na základě své představivosti 
různé výrobky z daného materiálu 

zvolí postup a pracovní operaci vzhledem 
k zamýšlenému výrobku 
využije vlastní představivost při obměně vzorového 
výrobku 

různé druhy hmoty, práce s papírem, kartonem, 
textilem, přírodními materiály, odpadovými materiály, 
práce se sádrou a drátem 

ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic 

z nabídky vybere prvek a techniku uplatňovanou 
v lidové tvorbě a použije ho ve své práci 
zhotoví jednoduchý výrobek vztahující se k lidové tradici 
určitého místa/regionu 
uvede příklady lidových řemesel 

pracovní pomůcky a nástroje 
lidové zvyky, tradice, řemesla 

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a 
náčiní vzhledem k použitému materiálu 

popíše důležité vlastnosti základních materiálů 
popíše účel běžně používaných pomůcek a nástrojů 
z nabídky vybere k materiálu vhodnou pomůcku a 
nástroj 

pracovní pomůcky a nástroje 

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu 

udrží přehledný a uspořádaný pracovní prostor 
dodrží zásady hygieny a bezpečnosti 
uvede, jak postupovat v případě úrazu při práci 
s drobným materiálem 
v modelové situaci ošetří drobné poranění 

zásady hygieny a bezpečnosti 
první pomoc 

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování 

vypěstuje rostlinu ze semene nebo ze sazenice 
založí jednoduchý pokus, na základě pozorování 
provede záznam růstu a vývoje rostliny 
z výsledků pokusů a pozorování vysvětlí správný postup 
při pěstování rostliny 
rozmnoží pokojové rostliny dělením trsů a řízkováním 

pěstitelské pokusy 
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Pracovní činnosti 5. ročník  

ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 
pokojové i jiné rostliny 

vypěstuje vybranou rostlinu podle zadaných pokynů a 
pečuje o ni 
naaranžuje řezanou květinu do vhodné nádoby a pečuje 
o ni 

pěstování pokojových květin 
rozmnožování 

ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností 
správné pomůcky, nástroje a náčiní 

popíše účel běžně používaných pracovních pomůcek a 
nástrojů určených k pěstitelským pracím 
vybere z nabídky nářadí, nádoby a další pomůcky 
potřebné pro zadanou činnost 

pomůcky, nářadí, náčiní 

ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazu 

udrží přehledný a uspořádaný pracovní prostor 
dodrží zásady hygieny a bezpečnosti 
popíše, jak by postupoval v případě úrazu při 
pěstitelských činnostech 
v modelové situaci ošetří drobné poranění 

bezpečnost 
hygiena práce 
první pomoc 

ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně popíše základní vybavení kuchyně 
popíše účel kuchyňského vybavení 

základní vybavení kuchyně 
technika v kuchyni – historie a význam 

ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm vybere vhodné potraviny 
zvolí vhodné kuchyňské nádobí a další potřebné 
prostředky 
dodrží a časově rozvrhne postup práce podle receptu 
představí a zhodnotí připravený pokrm 

výběr a skladování potravin 
příprava jednoduchého pokrmu 

ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování 

prostře stůl k jednoduchému obědu 
popíše nebo předvede vhodné stolování a společenské 
chování 
v modelové situaci upozorní na nevhodné společenské 
chování a doporučí vhodný způsob chování a jednání 

sváteční úprava stolu 
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 

udrží přehledný a uspořádaný pracovní prostor 
dodrží zásady hygieny a bezpečnosti 
uvede, jak postupovat v případě úrazu při přípravě 
pokrmů 
v modelové situaci ošetří drobné poranění 

základy hygieny v kuchyni 
první pomoc při úrazu 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

 vedení žáků k rozvoji individuálních dovedností 
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Pracovní činnosti 5. ročník  

 podpora tvořivosti žáků při práci 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 vedení žáků k úklidu pracovního místa, ke třídění a recyklaci odpadů 

 směřování žáků k ochraně životního prostředí 

 seznamování žáků s možnostmi znečištění životního prostředí při průmyslové výrobě a těžbě 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 vybízení žáky ke zvládnutí zadaných úkolů a k dodržování posloupností pracovních úkonů 

 směřování žáků ke správné volbě pracovních postupů 

 dbaní na správou volbu materiálů i nástrojů při zhotovování výrobků 

 vedení žáků k pozitivnímu myšlení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

 vedení žáků k využití individuálních dovedností v týmu 

 směřování žáků k vyslechnutí názoru druhých 

 učení žáků přehodnotit vlastní názor, pokud je chybný 

 spolupráce ve skupině 

 směřování žáků k co možná nejlepšímu výkonu vzhledem k jejich schopnostem 

    

Pracovní činnosti 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence k řešení problémů 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou kázeň 

popíše vlastnosti technického materiálu – dřeva 
provede jednotlivé kroky dle postupu a dodrží kázeň při 

těžba a zpracování dřeva 
vlastnosti a upotřebení dřeva 
práce se dřevem – orýsování, upínání, řezání, 
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Pracovní činnosti 6. ročník  

práci 
uplatňuje získané návyky pro práci se dřevem 

rašplování, pilování, broušení, vrtání, dlabání, 
spojování hřebíky, povrchová úprava 

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly 
s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a 
nářadí 

vybere vhodný materiál pro práci dle postupu, možnosti 
opracování a jeho oddělování 
vybere vhodné nářadí, nástroje a pomůcky pro práci se 
dřevem 

práce se dřevem 
operace a postupy 
pracovní pomůcky 

ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost popíše postup, který je nutné dodržet při práci se 
dřevem 
připraví pracovní prostor a vybavení, které je potřebné 
pro zadaný úkol (nářadí, materiál apod.) 
rozvrhne práci dle časových dispozic 
reorganizuje v průběhu práce pracovní prostor dle 
potřeby 
odklízí nepotřebný materiál 
uklidí pracovní prostor na konci práce 

organizace práce se dřevem 
pracovní pomůcky 
výběr vhodného materiálu 
technologické postupy 

ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si 
vlastní jednoduchý náčrt výrobku 

použije pro přípravu a k práci se dřevem technickou 
dokumentaci (náčrt) 
čte z náčrtu potřebné informace pro práci se dřevem – 
rozměry, tvary 
nakreslí jednoduchý náčrt 
provede okótování 

technické zobrazování 
technický náčrt 
kótování 

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 

dodržuje stanovená pravidla ve školní dílně 
chrání nářadí před poškozením 
dodržuje zásady bezpečnosti při práci se dřevem 
dodržuje hygienu práce 
udržuje své pracovní místo čisté a bezpečné 

bezpečnost práce ve školní dílně 
první pomoc 

ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský inventář a 
bezpečně obsluhuje základní spotřebiče 

rozpozná a popíše vybavení kuchyně 
pojmenuje vlastnosti a funkce vybavení kuchyně 
popíše pravidla pro práci s inventářem kuchyně a se 
spotřebiči 
zachází účelně a bezpečně s vybavením kuchyně 
vybere vhodné nástroje a spotřebiče pro přípravu 
pokrmu 

orientace ve školní kuchyňce 
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Pracovní činnosti 6. ročník  

ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se 
zásadami zdravé výživy 

vybere vhodné suroviny pro přípravu pokrmu (z 
nabídky, dle receptu) 
používá recept 
dodržuje logické kroky při přípravě pokrmů 
rozpozná zdravé a nezdravé pokrmy 
zná rizika spojená s konzumací nezdravých jídel 

zdravá výživa v kuchyni 

ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování, 
společenského chování a obsluhy u stolu ve 
společnosti 

zná a používá při jídle příbory 
vyjmenuje jednotlivé chody 
orientuje se v potravinách a pochutinách (sůl, cukr, 
pepř, olej, ocet, …) 
chová se společensky doma, v jídelně, v restauraci i 
jinde při konzumaci jídla 
využije své znalosti o stolování s kamarády, známými i 
rodiči doma, v jídelně, restauraci nebo jiném veřejném 
místě 
provede základní obsluhu kamarádů, známých a rodičů 
u stolu 

stolování, společenské chování 

ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni 

dodržuje stanovená pravidla a zásady práce ve školní 
žákovské kuchyni 
popíše a vysvětlí, jakým způsobem ochrání vybavení 
kuchyně před poškozením 
dodrží zásady bezpečnosti při práci s kuchyňským 
nádobím a dalšími prostředky v kuchyni 
poskytne první pomoc (ošetří drobná zranění, přivolá 
pomoc při závažnějších poraněních) 
dodržuje hygienu práce 
udržuje kuchyni čistou a bezpečnou (umývání nádobí, 
vypínání elektrických přístrojů apod.) 

zásady hygieny a bezpečnosti práce 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 vedení žáků k úklidu pracovního místa, ke třídění a recyklaci odpadů 

 směřování žáků k ochraně životního prostředí 

 seznamování žáků s možnostmi znečištění životního prostředí při průmyslové výrobě a těžbě 
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Pracovní činnosti 6. ročník  

 vedení žáků k hospodárnému zacházení s potravinami 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

 vedení žáků k využití individuálních dovedností v týmu 

 směřování žáků k vyslechnutí názoru druhých 

 učení žáků přehodnotit vlastní názor, pokud je chybný 

 vedení žáků ke spolupráci ve skupině 

 směřování žáků k co možná nejlepšímu výkonu vzhledem k jejich schopnostem 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

 vedení žáků k rozvoji individuálních dovedností 

 podpora tvořivosti žáků při práci 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 vybízení žáků ke zvládnutí zadaných úkolů a k dodržování posloupností pracovních úkonů  

 směřování žáků ke správné volbě pracovních postupů 

 učení žáků správné volbě obráběcích nástrojů při zhotovování výrobků 

 směřování žáků k pozitivnímu myšlení 

    

Pracovní činnosti 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence k řešení problémů 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech 
vybraných profesí 

popíše základní profese a jejich požadavky z hlediska 
vzdělání a dovedností 
vysvětlí možný vliv školy (výběr školy, zaměření, 
podmínky pro přijetí) na pracovní zařazení 

trh práce 
povolání lidí 
druhy pracovišť 
charakter a druhy činností 
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Pracovní činnosti 8. ročník  

popíše pracovní prostředí vybraných profesí 
orientuje se v základních aktivitách potřebných při 
podnikatelském záměru 
vysvětlí podstatu, cíl a riziko podnikání 
řeší modelové situace s využitím podnikatelského 
myšlení 

kvalifikační předpoklady 
příležitosti na trhu práce 
podnikání 

ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o 
volbě vhodného povolání a profesní přípravy 

porovná své předpoklady a možnosti s požadavky 
konkrétního povolání 
navrhne v modelových situacích řešení volby vhodného 
povolání, profesní přípravy 
posoudí své možnosti při rozhodování o volbě svého 
budoucího povolání 
objasní nutnost celoživotního vzdělávání ve vybraných 
profesích 

volba profesní orientace 
základní principy sebepoznání 
osobní zájmy a cíle 
osobní vlastnosti a schopnosti 
sebehodnocení 
podnikání 

ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou kázeň 

popíše vlastnosti plastů a kovů 
provede jednotlivé kroky dle postupu a dodrží kázeň při 
práci 
uplatňuje získané návyky pro práci s plasty a kovy 

vlastnosti plastů 
význam a použití plastů 
rozdělení plastů – termoplasty, reaktoplasty 
práce s plasty – upínání, oddělování, pilování, vrtání, 
leštění 
vlastnosti kovů 
nejčastěji průmyslově využívané kovy 
práce s drátem – nástroje používané pro zpracování, 
čištění, vyrovnávání, měření, oddělování, ohýbání 
práce s plechem – rovnání, měření, orýsování, 
stříhání, ohýbání, úprava povrchu 
práce s kovy – řezání, pilování 

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly 
s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a 
nářadí 

vybere vhodný materiál pro práci dle postupu 
vybere vhodné možnosti opracování a jeho oddělování 
vybere vhodné nářadí, nástroje a pomůcky pro zadanou 
práci s plasty, kovy 

pracovní operace při práci s plasty a kovy 
pracovní postupy při práci s plasty a kovy 
pracovní pomůcky 
výběr vhodného materiálu a pomůcek 

ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost popíše postup nutný při práci s technickými materiály 
připraví pracovní prostor a vybavení potřebné pro 
zadaný úkol (nářadí, materiál, …) 
rozvrhne práci dle časových dispozic 

organizace práce 
pracovní pomůcky 
výběr vhodného materiálu 
technologický postup 
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Pracovní činnosti 8. ročník  

reorganizuje v průběhu práce pracovní prostor dle 
potřeby 
odklízí nepotřebný materiál a nástroje 
bezpečně odkládá a uklízí nářadí 
uklidí pracovní prostor na konci práce 

úklid pracoviště v průběhu práce 
úklid pracoviště po skončení práce 

ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si 
vlastní jednoduchý náčrt výrobku 

použije pro přípravu a k práci s technickými materiály 
technickou dokumentaci (náčrt, výkres) 
orientuje se v jednoduché technické dokumentaci 
čte z náčrtu a výkresu potřebné informace pro práci 
nakreslí jednoduchý náčrt, který zjednoduší jeho práci 
(od ruky, pomocí pravítka a kružítka) 
provede okótování 

technické zobrazování 
technické náčrty 
technické výkresy 

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 

dodržuje stanovená pravidla a zásady práce ve školní 
dílně 
vysvětlí, jak chránit nářadí a nástroje před poškozením 
dodrží zásady bezpečnosti při práci s technickými 
materiály 
poskytne první pomoc (ošetří drobná zranění, přivolá 
pomoc při závažnějších poraněních) 
dodržuje hygienu práce 
udržuje své pracovní místo čisté a bezpečné 

bezpečnost práce ve školní dílně 
údržba nářadí 
první pomoc 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 vedení žáků k rozvržení a úklidu pracovního místa 

 směřování žáků ke třídění a recyklaci odpadů, k ochraně životního prostředí 

 seznamování žáků s možnostmi znečištění životního prostředí při různých činnostech člověka 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

 vedení žáků k využití individuálních dovedností v týmu 

 směřování žáků k vyslechnutí názoru druhých 

 učení žáků přehodnotit vlastní názor, pokud je chybný 

 vedení žáků ke spolupráci ve skupině 

 směřování žáků k co možná nejlepšímu výkonu vzhledem k jejich schopnostem 
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Pracovní činnosti 8. ročník  

 podpora žáků v jejich individuálních schopnostech a dovednostech 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

 vedení žáků k rozvoji individuálních dovedností 

 podpora tvořivosti žáků při práci 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 vybízení žáků na zvládnutí zadaných úkolů a k dodržování posloupností pracovních úkonů 

 směřování žáků ke správné volbě pracovních postupů, nástrojů a materiálů 

 vyžadování formulace a obhájení vlastního názoru žáků  

 učení žáků vyvodit důsledky z nesprávných rozhodnutí  

 směřování žáků k pozitivnímu myšlení 

    

Pracovní činnosti 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence k řešení problémů 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské 
služby pro výběr vhodného vzdělávání 

popíše příslušné poradenské služby pro výběr povolání 
popíše funkce poradenských služeb 
použije vybrané webové stránky a portály pro získání a 
zpracování informací 
využije jiné možnosti k získání těchto informací 

možnosti vzdělávání 
náplň studijních a učebních oborů 
přijímací řízení 
informativní systém 
informační základna pro volbu povolání 
práce s informacemi 
poradenské služby 
způsoby hledání zaměstnání 
pracovní příležitosti 
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Pracovní činnosti 9. ročník  

problémy nezaměstnanosti 
úřady práce 

ČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost 
prezentace své osoby při vstupu na trh práce 

aplikuje pravidla slušného chování při prezentaci své 
osoby v modelových situacích při vstupu na trh práce 
popíše a předvede žádost o pracovní pozici 
využije materiály důležité pro přijímací pohovor na 
konkrétní pracovní pozici 

prezentace své osoby při vstupu na trh práce 
pracovní příležitosti 
psaní životopisu 
motivační dopis 
pohovor u zaměstnavatele 
práva a povinnosti 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 směřování žáků ke třídění a recyklaci odpadů a k ochraně životního prostředí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

 vedení žáků k využití individuálních dovedností v týmu 

 směřování žáků k vyslechnutí názoru druhých 

 učení žáků přehodnotit vlastní názor, pokud je chybný 

 vedení žáků ke spolupráci ve skupině 

 směřování žáků k co možná nejlepšímu výkonu vzhledem k jejich schopnostem 

 podpora žáků v jejich individuálních schopnostech a dovednostech 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

 vedení žáků k rozvoji individuálních dovedností 

 podpora tvořivosti žáků při práci 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 směřování žáků ke zvládnutí zadaných úkolů  

 vyžadování vhodné formulace a obhájení vlastního názoru žáků 

 učení žáků vyvodit důsledky z nesprávných rozhodnutí  

 směřování žáků k pozitivnímu myšlení 
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6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků  

6.1 Způsoby hodnocení  

Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou 

jsou součástí Pravidel pro hodnocení chování a výsledků vzdělávání ("Pravidla" jsou 

přílohou školního řádu). Dokument školního řádu upravuje následující oblasti týkající se hodnocení 

výsledků vzdělávání žáků a sebehodnocení.   

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných 

školou  

2. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace, zásady pro používání 

slovního hodnocení  

3. Komisionální přezkoušení  

4. Opravné zkoušky  

5. Způsob získávání podkladů pro hodnocení  

6. Výchovná opatření a klasifikace chování  

7. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření  

8. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření  

9. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření  

10. Slovní hodnocení  

11. Zásady pro převedení slovního hodnocení do klasifikace nebo klasifikace do slovního 

hodnocení pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení  

12. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

13. Hodnocení žáků mimořádně nadaných  

14. Zásady a způsoby sebehodnocení výsledků vzdělávání  

Způsob hodnocení:  

1. Pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby žáci a zákonní zástupci žáků byli včas a prokazatelně 

informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání a chování žáka.  

2. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat 

žákovi výpis z vysvědčení.  

3. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka je vyjádřeno (zapsáno) klasifikačním stupněm – 

známkou. Hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním 

stupněm (dále jen „klasifikace“), slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu 

hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady.  

4. Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení 

v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této 
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školy nebo zákonného zástupce žáka. Škola převede pro účely přijímacího řízení ke 

střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace.  

5. Pokud je ve třídě školy vzděláván žák se speciálními vzdělávacími potřebami nebo žák 

nadaný, vytvoří ředitel školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám 

žáka vedoucí k jeho všestrannému rozvoji.  

6. U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je nezbytná aktivní spolupráce zákonného 

zástupce žáka při pravidelné přípravě na vyučování. Jen vzájemnou spoluprací zákonného 

zástupce žáka a školy lze očekávat u žáka se speciálními vzdělávacími potřebami postupné 

zlepšování výkonů ve výchovně-vzdělávacím procesu.  

7. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech 

povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů 

výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, 

z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který 

již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již 

v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.  

8. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení 

náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do 

dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním 

termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.  

9. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení 

náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do 

konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje 

žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník.  

10. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo 

druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně 

dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy 

o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, 

potom krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení 

žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka.  

11. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí 

neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní 

školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho 

zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů.  

12. Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí 

neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce 

opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených 

v žádosti.  

13. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským 

opatřením je opatření, které nemá právní důsledky pro žáka. Pochvaly, jiná ocenění a 

kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo třídní učitel.  
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14. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují 

za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem.  

15. Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické 

či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění 

za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin 

nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.  

16. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních 

vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za 

výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.  

17. Při porušení povinností stanovených Školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení 

žákovi uložit: a) napomenutí třídního učitele, b) důtku třídního učitele, c) důtku ředitele 

školy  

18. Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitele 

školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě  

19. Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo 

uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho 

zákonnému zástupci.  

20. Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do 

dokumentace školy. Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená na vysvědčení za 

pololetí, v němž bylo uděleno.  

Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

1. Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba, která k naplnění svých 

vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě 

s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními se rozumí 

nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, 

kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám žáka. Žáci se speciálními 

vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou 

a školským zařízením.  

2. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření nezbytných podmínek 

při vzdělávání i klasifikaci a hodnocení.  

3. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení 

nebo znevýhodnění. Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření žáků 

a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené 

způsoby získávání podkladů.       

4. U žáka se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy o použití slovního 

hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.  

5. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy 

zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. 
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Kontrolní práce a diktáty píší tito žáci po předchozí přípravě. Pokud je to možné, nebude 

dítě s vývojovou poruchou vystavováno úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže 

přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům.                

6. Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší 

výkony. Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák 

zvládl.       

7. Klasifikaci předchází hodnocení vyjadřující pozitivní stránky výkonu, objasnění podstaty 

neúspěchu a návod, jak mezery a nedostatky překonávat.       

8. Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají se zákonným 

zástupcem žáka a jejich souhlasný či nesouhlasný názor je respektován.       

9. V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka, a tím na podporu 

jeho poznávací motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb.          

Hodnocení žáků nadaných  

1. Ředitel školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka přeřadit do vyššího ročníku bez 

absolvování předchozího ročníku. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo 

části učiva ročníku, který žák nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel 

školy.  

2. Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve 

škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky. Nelze-li individuálně vzdělávaného 

žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní 

termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení 

pololetí. Ředitel školy zruší povolení individuálního vzdělávání, pokud žák na konci druhého 

pololetí příslušného školního roku neprospěl, nebo nelze-li žáka hodnotit na konci pololetí 

ani v náhradním termínu.   

Sebehodnocení žáků:   

MOTTO:   Děti hodnotí samy sebe jako žáky podle toho, jak jsou hodnoceny učitelem. Soustředíme-

li se při učení na výkon, aniž bychom se zároveň zaměřili na budování sebevědomí, je to pouze 

polovičaté vzdělávání (Fischer, R.  Učíme děti myslet a učit se)  

Sebehodnocení v průběhu činnosti (formativní hodnocení) má význam pro  

• odhalování chybných kroků v řešení a postupech  

• opravu řešení úkolu  

• stanovení (korekci) dalších učebních postupů  

• zvyšování kvality sebevědomí – víry ve vlastní schopnosti a možnosti  
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Závěrečné sebehodnocení (sumativní hodnocení) má význam pro:  

• souhrnné (výsledné) hodnocení práce žáka  

• určení postoje k sobě samému  

• diagnostiku kvality výuky v rámci třídy, skupiny, v daném časovém úseku (období)  

• stanovení úspěšnosti jednotlivce  

• tvorbu hodnotové škály pro klasifikaci.  

   

6.2 Kritéria hodnocení  

Kritéria hodnocení jsou součástí Pravidel pro hodnocení chování a výsledků vzdělávání ("Pravidla 

jsou součástí školního řádu)  

Charakteristika klasifikačních stupňů pro ZŠ  

Klasifikační 
stupeň 

Ovládání učiva 
předepsaného 

osnovami 
Úroveň myšlení 

Vyjadřování 
myšlenek 

Aplikace 
vědomostí, 

řešení 
(praktických) 
úkolů; chyby, 

jichž se žák 
dopouští 

Píle a zájem 
o učení 

1 

Žák 
učivo bezpečně 
ovládá  

žák je 
pohotový, bystrý, 
dobře chápe 
souvislosti  

žák má 
vyjadřování 
výstižné a 
poměrně 
přesné  

žák 
spolehlivě a 
uvědoměle 
užívá 
vědomosti a 
dovednosti, 
pracuje 
samostatně, 
iniciativně, 
přesně a 
s jistotou  

žák je 
aktivní, učí 
se 
svědomitě 
a se 
zájmem  

2 
žák učivo 
ovládá  

žák uvažuje 
samostatně  

žák má 
vyjadřování 
celkem 
výstižné  

žák dovede 
používat 
vědomosti a 
dovednosti 
při řešení 
úkolů; chyby 
jsou malé, 
nepříliš 
časté  

žák se učí 
svědomitě  
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3 

žák 
učivo v podstatě 
ovládá  

žák má menší 
samostatnost 
v myšlení  

žák se 
nedovede 
dosti 
přesně 
vyjádřit  

žák s pomocí 
učitele 
snadno 
překonává 
potíže a 
odstraňuje 
chyby, jichž 
se dopouští  

žák 
potřebuje 
k učení a 
k práci 
větších 
podnětů  

4 

žák učivo ovládá 
jen částečně, má 
značné mezery 
ve 
vědomostech a 
v dovednostech  

žák má 
nesamostatné 
myšlení  

žák 
vyjadřuje 
své 
myšlenky 
se 
značnými 
potížemi  

žák se 
dopouští 
podstatných 
chyb, které 
nesnadno 
překonává  

žák má 
malý zájem 
o učení, 
potřebuje 
stále 
pomoc 
a pobídky  

5 
žák učivo 
neovládá  

žák i na návodné 
otázky 
učitele odpovídá 
nesprávně  

žák i na 
návodné 
otázky 
učitele 
odpovídá 
nesprávně  

praktické 
úkoly žák 
nedokáže 
splnit ani za 
pomoci 
učitele  

veškerá 
pomoc a 
pobízení 
žáka jsou 
zatím 
neúčinná 
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