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Školní vzdělávací program základní školy 

 

 

1. Identifikační údaje 

 

 

1.1. Název ŠVP:  

 

„Umím, chápu, rozumím“  - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

 

Údaje o škole: 

Název:   ZŠ a MŠ, Hradec Králové, Jiráskovo náměstí 1166  

Adresa školy:  Jiráskovo náměstí 1166, 500 02 Hradec Králové  

Jméno ředitele:  Mgr. Alena Hradílková 

Kontakty:  495 540 522     skola@zsjirasek.cz     www.zsjirasek.cz 

 

Číslo jednací: 

RED-IZO:  600088839 

IZO:   102066787 

IČO:   62694774 

Koordinátor:  Mgr. Kristina Polanská 

 

 

1.2 Zřizovatel:  

 

Název:  Statutární město Hradec Králové 

Adresa:  Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové 

Kontakty:  495 707 111     posta@mmhk.cz     www.hradeckralove.org 

 

 

1.3 Platnost dokumentu od: 

 

Datum:  1. 9. 2007 (poslední aktualizace k 1. 9. 2017) 

Ohraničené doplňky se vztahují k žákům s podpůrnými opatřeními. 

 

 

Podpis ředitele:  Mgr. Alena Hradílková 

 

 

Razítko školy: 
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2. Charakteristika školy 

 

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Jiráskovo nám. 1166 je plně organizovaná škola, 

která je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Rozhodnutím Školského úřadu v Hradci Králové ze dne 

5. 12. 1995 byla zařazena do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení s účinností od 18. 06. 

1996. Na základě naší žádosti ze dne 29. 06. 1999 rozhodl Školský úřad v Hradci Králové o změně 

zařazení, se změnou názvu školy na Základní škola, Hradec Králové, Jiráskovo nám. 1166. 

  

Rozhodnutím zřizovatele je od 1. 7. 2008 součástí školy  Mateřská  škola Březhrad.  

 

Škola žákům nabízí výuku tří cizích jazyků, angličtinu, němčinu a ruštinu. S angličtinou začínají děti 

už v první třídě. Podle učebního plánu děti pracují od prvního ročníku v dotaci jedné hodiny cizího 

jazyka týdně, ve druhém ročníku jsou to dvě hodiny týdně a od třetího ročníku se výuka rozšiřuje na tři 

hodiny týdně.  V 6. ročníku začíná druhý cizí jazyk. Časová dotace pro 2. stupeň je 8 hodin. 

  

Škola je připravena poskytnout jazykové vzdělání cizincům, 2 vyučující prošly intenzívním kurzem 

výuky cizinců pořádaným NIDV. Jsme školou otevřenou, nikoho nediskriminující, snažíme se vytvořit 

co možná nejtolerantnější prostředí. V některých předmětech využíváme metodu CLIL. Dochází tak 

k propojení především anglického jazyka a vyučovaného nejazykového předmětu.  

 

Škola poskytuje základní vzdělání pro děti s různými vadami zraku. Pro tyto děti v 1. a 2. ročníku jsou 

určeny dvě moderně vybavené třídy. Obsah a rozsah vzdělávání se shoduje s obsahem a rozsahem učiva 

ZŠ, odlišnosti jsou v metodách a formách práce, které jsou dány specifičností zrakového vnímání a 

možností individuálního přístupu. Výuka je vedena speciálními pedagogy v malém třídním kolektivu. 

Od 3. ročníku jsou integrovány do běžných tříd, ale rehabilitace zraku je zachována podle nutnosti až 

do 9. ročníku.  

 

Uspořádání tříd i pracovní místo je možné přizpůsobit nárokům žáka se speciálními vzdělávacími 

potřebami, včetně zajištění speciálních učebnic, kompenzačních a jiných pomůcek. 

 

Škola se zaměřuje i na předměty, které úzce souvisí s dnešní společností. Jedná se o předmět finanční 

gramotnost (hodinová dotace týdně), díky kterému žáci 8. a 9. ročníku získají lepší orientaci na 

současném trhu finančních produktů a služeb.  

 

Do výuky byl od 1. 9. 2010 zaveden nový doplňující vzdělávací obor Etická výchova. Je začleněna do 

jednotlivých předmětů, především do občanské výchovy. Stala se i součástí třídnických hodin. 

Zaměřujeme se na vytváření hodnotově správných návyků, které žáci potom uplatňují ve třídě, rodině 

a společnosti. 

 

Pro žáky 6. ročníku nabízíme předmět psaní na PC, ve kterém se učí ovládnout klávesnici desetiprstovou 

hmatovou metodou. Jedná se o hodinovou dotaci týdně, žákům nižších ročníků v případě zájmu je tato 

výuka nabídnuta ve formě kroužku. Žákům 7. ročníku nabízíme volitelný předmět Základy 

administrativy, jehož součástí je pokračování v psaní na PC. V tomto předmětu dochází ke zpřesňování 

písařské techniky a k seznámení se základními pravidly vyřizování administrativy.  

 

Základní škola Jiráskovo nám. je  umístěna na Pražském Předměstí s velmi dobrou dopravní 

dosažitelností městskou dopravou. V blízkosti školy se nachází poliklinika, která skýtá možnost 

okamžitého ošetření žáků v případě nutnosti. Po přístavbě nového pavilonu s jídelnou, tělocvičnou a 

prostory pro družinu se budova výrazně zmodernizovala. Do úspory energie výrazně zasáhla 
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rekonstrukce fasády školy, která byla ukončena v roce 2006. V roce 2010 byla vyměněna část oken a 

přemístěny prostory pro kancelář a vedení školy. Škola je  připravena pro vzdělávání tělesně 

handicapovaných žáků (bezbariérový vstup do školy, šachta pro zřízení výtahu až do 3. podlaží). 

 

Škola má novou jídelnu, vybavenou dle požadavků EU, která zároveň slouží jako kulturní místnost. Je 

vybavena výpočetní technikou s moderním ozvučením, proto je využívána pro různá kulturní 

vystoupení a výukové pořady pro jednotlivé ročníky. 

 

 

2.1. Úplnost a velikost školy 

 

Škola je úplná, plně organizovaná s ročníky 1. – 9. v každém ročníku jsou obvykle dvě paralelní třídy. 

Základní škola sídlí v jedné budově, jejíž součástí je přístavba realizovaná v letech 2000 – 2003. 

Součástí školy je školní družina, vlastní tělocvična, jídelna a byt školníka. K výuce škola běžně používá 

25 učeben, z toho 7 odborných. 23 učeben velikostí odpovídá 20 – 40 učícím se žákům, 2 učebny jsou 

pro méně než 20 žáků. Všechny učebny odpovídají hygienickým normám předepsaným pro základní 

školy. Vyučující mají k dispozici kabinety nebo sborovnu, škola má 1 ředitelnu, 1 kancelář hospodářky 

školy, 1 kancelář zástupce ředitele a kancelář vedoucí školní jídelny, vlastní prostory mají také školník 

a uklízečky. 

 

 

2.1.1 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 

 

Škola má vypracovaný funkční a neustále aktualizovaný informační systém směrem k veřejnosti. Jeho 

součástí jsou přehledné webové stránky, školní zpravodaj, který vychází vždy na začátku školního roku, 

rodiče jsou pravidelně informování i pomocí žákovských knížek, rodičovských schůzek, informačních 

hodin pedagogů. Zákonný zástupce může své dítě kdykoliv navštívit ve škole a zúčastnit se vyučování, 

široká veřejnost má tuto možnost prostřednictvím Dne otevřených dveří, který škola každoročně pořádá. 

Výchovně vzdělávací strategie školy je otevřená vůči rodičům. Škola vítá každý podnět ze strany rodičů, 

který by zkvalitnil výchovu a vzdělávání. Funkční a osvědčená je pravidelná spolupráce s radou rodičů 

a ze zákona nově vzniklou Školskou radou. Škola prezentuje výsledky své práce pravidelně v rámci 

Dne otevřených dveří, klubu předškoláků a veřejných školních kulturních vystoupení a veřejnými 

akcemi. 

 

Škola pravidelně spolupracuje s těmito subjekty: místní pobočka městské knihovny, městská policie, 

sportovní kluby města, SVP Mozaika, Středisko ekologické výchovy Sever a Magistrátem města Hradce 

Králové na společném programu „Internet pro seniory“ a s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví 

MM HK. 

 

 

2.1.2 Školní družina 

 

Školní družina má pro děti velký význam především v oblasti výchovné. Je do ní včleněna jako 

osobnostní, morální, sociální a etická složka. 

 

Školní družina dětem umožňuje:  

 odpočinek 

 vytváření a prohlubování vztahů se svými vrstevníky 

 realizace v činnostech, které dítě baví 
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 poznání a rozvíjení zájmů dítěte 

 úzkou spolupráci s vyučujícími a rodiči 

 

 

Úloha vychovatelky: 

Vychovatelka je iniciátorem a průvodcem dítěte při činnostech, které motivuje, navozuje, přímo a 

nepřímo řídí, hodnotí, probouzí v dětech aktivní zájem o jejich okolí, komunikaci, sociální kontakty. 

Cílem těchto činností je zdravé sebevědomí dítěte, přizpůsobivost v sociální skupině i multikulturní 

společnosti, schopnost jednat v duchu základních lidských a etických hodnot. 

 

 

Činnosti ve školní družině:  

Pravidelná činnost vychází z týdenní skladby zaměstnání: 

 nabídka motivované činnosti přiměřené věku dětí a jejich momentálnímu stavu 

 nabídka atraktivních činností, jiných námětů a postupů než ve vyučování 

 všechny činnosti přinášejí dětem kladné emoce z činnosti samé, ale i následného ocenění 

 v činnostech nachází dítě samo sebe a vytváří si žádoucí sociální kontakty 

 nabídka pravidelných činností:  hra na zobcovou flétnu 

kreativní tvoření 

zdravověda 

pohybové hry 

keramika 

přírodověda 

 

Děti se seznamují se všemi oblastmi zájmové činnosti a jednotlivé aktivity jsou zapracované do týdenní 

skladby zaměstnání.  

 

Školní družina má k dispozici vlastní prostory v rámci školní budovy. Kapacitně je zařízením pro 5 

oddělení, která jsou každoročně plně obsazena. Herny jsou vybaveny nábytkem relaxačního charakteru, 

audiovizuální technikou a připojením ke školní počítačové síti. Jednotlivá oddělení je možno 

přizpůsobit různým činnostem, nejčastěji jsou to výtvarné nebo hudebně literární činnosti. V rámci 

činnosti školní družiny děti využívají  tělocvičnu a keramickou dílnu. 

 

Cílem práce školní družiny převážně jsou činnosti zaměřené ve prospěch dětí k rozvoji jejich citových 

a rozumových schopností mající převážně relaxační charakter. 

 

Protože se vychovatelkám osvědčila práce systémem zájmových kroužků, bude tento styl práce 

upřednostňován i do budoucna. K práci v jednotlivých kroužcích je využito pedagogické specializace 

vychovatelek.  Výsledky práce dětí mají možnost rodiče i ostatní zájemci posoudit při vystoupení a 

tradičních akcích., například: 

 Halloween – výstava vyřezávaných dýní 

 prezentace školní družiny na podzimních a vánočních výstavách – výtvarné práce dětí 

 vítání jara – prezentace dětských výrobků na výstavě ve škole 

 soutěž první pomoci 

 přírodovědný kroužek – pečuje o estetické okolí školy 

 pravidelně se opakující sportovní soutěže.  

 

Veškeré činnosti školní družiny jsou prezentovány na veřejnosti, v tisku a na webu školy. 
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Snahou všech vychovatelek je pomocí her, soutěží a vyprávění upevňovat schopnosti a dovednosti dětí, 

rozšiřovat jejich vědomosti a znalosti a vytvářet zdravý vztah k rodičům a lidem kolem sebe obecně. 

 

Školní družina pracuje i v době vedlejších prázdnin a všech ostatních dnů volna. Provoz probíhá na 

základě rozhodnutí ředitele školy a počtu přihlášených dětí. Pobyt ve školní družině je přednostně určen 

žákům 1. – 3. ročníku a s ohledem na kapacitu i žákům starším (podrobněji viz příloha Školní družina). 

 

 

2.2 Charakteristika pedagogického sboru 

 

Velikost pedagogického sboru odpovídá středně velké škole o kapacitě 450 žáků. Všichni pedagogové 

jsou stálí zaměstnanci školy  s odpovídající kvalifikací. Pedagogický sbor  tvoří většinou ženy, včetně 

ředitelky školy a její zástupkyně. Všechny vyučující 1. stupně a vyučující českého jazyka na 2. stupni 

jsou proškoleny jako dyslektické asistentky. Dvě vyučující jsou proškoleny pro výuku cizinců. Ve 

školní družině pracují plně kvalifikované vychovatelky. Na organizaci volného času dětí se podílejí 

pedagogičtí  pracovníci a částečně i externí spolupracovníci.. Usilujeme o to, aby si všichni vyučující 

průběžně doplňovali své vzdělání. Podařilo se proškolit celý pedagogický sbor v informačních 

technologiích, postupně se vyučující vzdělávají i v rovině jazykové. Současně se věnujeme 

proškolování tzv. „celé sborovny“ – v oblasti právního vědomí učitele, týmové práci a spolupráci, 

hodnocení ve vzdělávání a ve směrech vedoucích od tradičního vyučování k efektivnímu učení. 

 

 

2.3 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 

 

Základní škola je každoročně zapojena do několika projektů zpravidla regionálního charakteru. Velmi 

významně spolupracuje na projektech ekologické výchovy hradeckého ekologického střediska Sever. 

Žáci prvního stupně se pravidelně účastní ekologických programů ve škole i v terénu v okolí HK. Účast 

žáků má především činnostní charakter, např. kompostování, ekologické třídění odpadů apod. 

 

Významná je spolupráce v rámci družebních měst. Jedná se o krátkodobé výměnné pobyty žáků školy 

se žáky z družebních měst Hradce Králové. Náplní těchto setkání bývá sportovně kulturní program. 

 

Škola je dlouhodobě zapojena do programu „Internet pro seniory“. Obsahem spolupráce je zasvětit 

seniory do práce s IT. Lektory jsou žáci školy.  

 

V oblasti literární výchovy spolupracuje 1. stupeň s místní pobočkou hradecké knihovny. Spolupráce 

spočívá na bázi besed, soutěží a exkurzí. 

 

Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu je spolupráce s těmito poradenskými zařízeními:   

PPP HK, Návrat, Mozaika. 

  

Městská policie ČR se na výchově a vzdělání podílí svými preventivními  programy (oblast dopravní 

výchovy, kriminalita mládeže apod.) 

 

Úřad práce pomáhá žákům řešit problematiku volby povolání. Žáci devátého ročníku každoročně 

absolvují test profesní orientace přímo v prostorách Úřadu práce. 

 

Školská rada je tvořena zástupci zřizovatele školy, rodičů a pedagogů. V jejich práci se daří sladit zájmy 

všech jmenovaných subjektů.  
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3. Charakteristika ŠVP 

 

3.1 Zaměření školy 

 

Dobrou tradicí školy je poskytování výuky cizích jazyků. Škola je prioritně zaměřena na výuku 

anglického jazyka, jeho výuka začíná už v prvním ročníku. Jako druhý cizí jazyk je vyučována němčina 

a ruština, a to od šestého ročníku.  

  

Ve výuce cizích jazyků upřednostňujeme praktické využití jazyka, tj. komunikativní složku jazyka. Dle 

možností školy se snažíme zajistit i rodilé mluvčí.  

Samozřejmostí je účast žáků na olympiádách v cizím jazyce a dalších cizojazyčných soutěžích.  

Jazykové vzdělání doplňujeme v některých nejazykových předmětech metodou CLIL. 

 

V ostatních předmětech usilujeme o kvalitní výuku tak, aby každý žák získal solidní základní 

vědomosti, na které by mohl stavět své další vzdělávání. 

 

Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu je i formování osobnosti žáka, kde usilujeme o 

vytvoření základu morálně volních vlastností důležitých pro další život. Ve výchově jsme žákům 

vlastním příkladem.  

Samozřejmostí je ohled pedagogických pracovníků na věkové zvláštnosti žáků a jejich individuální 

předpoklady a tím i realizaci diferencovaného a individualizovaného vyučování pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami a pro žáky nadané a mimořádně nadané, pokud to vzdělávání těchto žáků 

vyžaduje. 

 

  

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

 

3.2.1 Kompetence k učení 

 

ŽÁK UČITEL „strategie“ 

Smysluplně používá k učení vhodné zdroje 

informací – např. knihy, odborné časopisy, 

encyklopedie, slovníky, 

Klade otevřené otázky, zadává problémové úlohy či 

úlohy rozvíjející tvořivost. 

Dokáže doplňovat informace staré novými. 
Zařazuje metody, při kterých docházejí k objevům, 

řešením a závěrům žáci sami. 

S informacemi aktivně pracuje – vyhledává, 

označuje, třídí, řadí, vybírá dle stanovených 

kritérií. 

Studijní materiály a zdroje (i případné kompenzační 

pomůcky) jsou ve výuce žákům dostupné a 

v dostatečném počtu. 

Při učení využívá pozorování a vlastní 

zkušenosti. 
 

Kombinuje poznatky různých předmětů. 
 

 

Učí se rozlišovat důvěryhodné a pochybné 

zdroje informací. 
 

Systematicky shrnuje poznatky – výsledky, 

vyvodí závěry. 
 

Žák se učí pracovat s chybou a vyvodit z ní 

cestu ke správnému řešení. 
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Kompetence k učení rozvíjíme na naší škole tím, že: 

 

 využíváme každé příležitosti k motivování žáků k celoživotnímu učení 

 používáme takové způsoby hodnocení žáků, které podporují jejich motivaci k učení 

 žáky vedeme k sebehodnocení 

 podněcujeme tvořivost a realizaci vlastních nápadů žáků možností prezentovat výsledky své 

práce na veřejnosti 

 individuálním přístupem k žákům maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch 

 učíme žáky pracovat s informacemi, samostatně informace vyhledávat, třídit a využívat je 

v procesu učení, tvůrčích činnostech a v praktickém životě 

 usilujeme o to, aby učení bylo vedeno zábavnou formou a smysluplně 

 respektujeme rozdílné schopnosti žáků, učíme žáky dávat věci do souvislostí, propojovat je 

do širších celků z různých oblastí vědění a na základě toho si vytvářet nové pohledy na 

přírodní a společenské jevy  

 umožňujeme žákům samostatně pozorovat a experimentovat, získané výsledky porovnávat 

a posuzovat 

 poskytujeme žákům dostatek informačních zdrojů (využití knihoven, internetu, exkurzí aj.) 

a podporujeme jejich využívání při vyučování i mimo vyučování 

 propojujeme získané informace se skutečným životem v rámci školních projektů 

 využíváme vhodných učebnic a učebních pomůcek pro individuální činnosti žáků i žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami 

 volíme učivo ve shodě s individuálními možnostmi a zájmy žáků 

 hodnotíme znalosti žáků, nikoli jejich slabé stránky 

 využíváme sebekontrolu a sebehodnocení žáků 
 
 

3.2.2 Kompetence k řešení problémů 
 

ŽÁK UČITEL „strategie“ 

Hledá varianty řešení. 
Zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu 

různých postupů. 

Bez zábran nabízí své nápady, postupy, 

zpracované návrhy, řešení. 
Zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují. 

Při řešení využívá praktické zkušenosti. 
Klade otevřené otázky, zadává problémové úlohy či 

úlohy rozvíjející tvořivost. 

Vyhledává dostupné informace k řešení 

problému. 
 

V řešení postupuje vytrvale, chce problém 

vyřešit a věří si. 
 

Rád zkouší neobvyklá řešení. 
 

 

Vhodně volí řešení skupinové s rozdělením 

úkolů. 
 

Přehledně prezentuje způsob řešení problému 

s dopomocí. 
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Kompetence k řešení problémů rozvíjíme na naší škole tím, že: 

 

 učíme žáky vyhledávat a třídit informace a vhodným způsobem je využívat 

 při výuce motivujeme žáky úlohami z praktického života, žáci využívají všech nabytých 

zkušeností, poznávají a rozvíjejí vlastní schopnosti 

 výuku vedeme tak, aby žáci hledali různá řešení problémů a svoje řešení dokázali následně 

obhájit 

 vedeme žáky k využívání všech dostupných informačních zdrojů (internet) 

 k logickému řešení problémů využíváme miniprojekty v rámci projektových dnů a 

zapojujeme žáky do soutěží 

 

 

3.2.3 Kompetence komunikativní 

 

ŽÁK UČITEL „strategie“ 

Dodržuje pravidla dialogu. 
Vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků 

k danému úkolu. 

Srozumitelně vysvětluje. 
Umožňuje, aby si vzájemně sdělovali své pocity a 

názory. 

Dokáže věcně podat informaci. Zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují. 

Reaguje správně na neverbální sdělení. 
 

 

Písemně zaznamenává své myšlenky. 
 

 

Rozumí různým formám písemných záznamů 

(grafů, tabulkám, diagramům). 
 

Dešifruje piktogramy a sám je funkčně 

vytváří. 
 

Rozpozná prvky manipulativní komunikace 

(reklama, politický komentář). 
 

Respektuje společenský rámec komunikace 

ve slovním, písemném i jiném projevu. 
 

Komunikuje v Čj.   

Rozlišuje formy slovní komunikace s rodiči, 

s vrstevníky, s dospělými lidmi mimo rodinné 

prostředí, se seniory, s malými dětmi. 

 

 

Používá běžně technické prostředky 

komunikace. 
 

Pozorně naslouchá druhým. 
 

 

Srozumitelně se vyjadřuje, volí vhodné tempo 

a sílu řeči. 
 

Uvědomuje si význam citového zabarvení 

hlasu a přirozeně to používá. 
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V roli mluvčího doplňuje svůj projev 

přiměřenou gestikulací a mimikou. 
 

Uvědoměle rozvíjí svoji aktivní i pasivní 

slovní zásobu. 
 

Věcně formuluje otázky a odpovědi. 
 

 

V hovoru se dokáže držet tématu. 
 

 

 

 

Kompetence komunikativní rozvíjíme na naší škole tím, že: 

 

 učíme žáky obhajovat svůj vlastní názor vhodnou formou a zároveň přijímat názory jiných 

lidí 

 používáme metody týmové práce a kooperativního učení a tím vedeme děti ke spolupráci 

při vyučování, ke komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními lidmi ve škole i mimo školu 

 podporujeme komunikaci s jinými školami formou meziškolních projektů a společných akcí 

a to i v rámci mezinárodní spolupráce 

 ke komunikaci mezi školami využíváme ICT 

 vedeme žáky ke kultivovanému projevu v písemné a ústní podobě nebo jinými prostředky 

(hudbou, malbou, pohybem) 

 učíme žáky žít společně s ostatními, být tolerantní a ohleduplní k jiným lidem, jejich 

kulturám a duchovním hodnotám 

 podněcujeme rozvoj komunikačních dovedností, které žáci uplatňují ve vyučování i ve 

vlastních pracích v rámci projektového vyučování 

 žáci mají možnost aktivně se účastnit činnosti školního rozhlasového vysílání  

 

 

3.2.4 Kompetence sociální a personální 

 

ŽÁK UČITEL „strategie“ 

Bez problému partnery střídá. Zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují. 

Dokáže druhé povzbuzovat a pochválit. Důsledně vyžaduje dodržování pravidel. 

Druhé nezesměšňuje a neuráží. 
Umožňuje, aby si vzájemně sdělovali své pocity a 

názory. 

Respektuje dohody a přistupuje na 

kompromisy. 
 

Dokáže se vyrovnat s jakoukoli rolí ve 

skupině. 
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Kompetence sociální a personální rozvíjíme na naší škole tím, že: 

 

 vedeme žáky k respektování společně dohodnutých pravidel chování, vedeme žáky 

k ohleduplnosti, úctě a slušnosti při jednání s druhými lidmi 

 školní normy chování jsou nastaveny tak, aby podporovaly klima dobrých vztahů mezi 

žáky, mezi žáky a učiteli 

 učíme žáky základům kooperace a týmové práce a usilujeme o to, aby žáci prokázali 

schopnost střídat role ve skupině 

 

 

3.2.5 Kompetence občanské 

 

ŽÁK UČITEL „strategie“ 

Je schopen utvořit si na věc svůj vlastní 

názor, vysvětlit ho, zdůvodnit, zastávat. Jiné 

názory nebere jako ohrožení, dokáže o nich 

vhodným způsobem diskutovat. 

Umožňuje žákům, aby si vzájemně sdělovali své 

pocity a názory. 

Zná své povinnosti i svá práva a normy 

společenského chování. 
Zajímá se o názory, náměty a zkušenosti žáků. 

Vyjadřuje své pocity a postoje i neverbálně. 
Vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků 

k danému úkolu. 

Rozumí sportovnímu zápolení „fair play“, 

aktivně se o ně snaží. 
 

Vytváří si základ žádoucích norem a hodnot.  

Vnímá krásy přírody, cíleně o ni pečuje.  

 

 

Kompetence občanské rozvíjíme na naší škole tím, že: 

 

 při výuce organizujeme učební činnosti s ohledem na individuální rozdíly v osobnosti žáků 

a s ohledem na jejich práva a povinnosti 

 žáci jsou vedeni k odmítání fyzického násilí, hrubého zacházení a vulgárního vyjadřování 

 žáci mají možnost aktivně se účastnit práce ve školním parlamentu a mají možnost aktivně 

se podílet na činnosti třídní samosprávy 

 žáci se podílejí na vytváření třídních i školních pravidel chování a školního řádu 

 každodenními systematickými činnostmi vedeme žáky k aktivnímu rozvíjení a ochraně 

svého fyzického, duševního a sociálního zdraví a zdravého životního stylu 

 poskytujeme žákům dostatek příležitostí k aktivnímu zapojení se do různorodých kulturních 

a sportovních aktivit jako organizátoři nebo účastníci  

 žáci jsou vedeni k ochraně přírody, k pochopení základních ekologických souvislostí a 

environmentálních problémů 

 vedeme žáky k třídění odpadu 

 využíváme ekologické programy nabízené místními ekologickými organizacemi 
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3.2.6 Kompetence pracovní 
 

ŽÁK UČITEL „strategie“ 

Dodržuje při práci zásady bezpečnosti a 

hygieny. 
Umožňuje žákům prezentovat výsledky jejich práce. 

Udržuje pořádek na pracovním místě. Důsledně vyžaduje dodržování pravidel. 

Uvědomuje si, co mu při pracovní činnosti 

pomáhá. 

Vyžaduje dokončování práce v dohodnuté kvalitě a 

termínech. 

Umí pracovat ve skupině a umí spolupracovat 

a plnit zadané úkoly. 
 

Umí pracovat podle názorné ukázky, slovních 

instrukcí, jednoduchého návodu, popř. 

plánku, zkouší svou práci hodnotit. 

 

Dokáže se podělit o materiál, dokáže pomoci 

a poradit slabším. 

 

 

Poznává a učí se pracovat s různorodými 

materiály a nástroji. 
 

Učí se pracovat svědomitě a pečlivě. 
 

 

Učí se šetřit energiemi a zdroji vody.  
 

 

Postupně se seznamuje s různými pracovními 

postupy a učí se je hodnotit. 
 

Učí se vážit si práce jiných. 
 

 

   

Kompetence pracovní rozvíjíme na naší škole tím, že: 

 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci 

 využíváme vybavení školní dílny a cvičného bytu k nácviku pracovních činností 

uplatnitelných v životě 

 umožňujeme žákům přístup k ICT v době vyučování i mimo ně za podmínek stanovených 

školním řádem 

 vedeme žáky k aktivní účasti na zlepšování školního prostředí 

 důsledně vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel, k ochraně zdraví a k plnění 

svých povinností a závazků (řády učeben) 

 netolerujeme projevy vandalismu 

 cíleně posilujeme a motivujeme žáky k dosažení jimi zvoleného dalšího studia a budoucího 

povolání 

 výuku doplňujeme o praktické exkurze 

 výběrem volitelných předmětů pomáháme žákům při profesní orientaci 

 nabídkou zájmových činností podněcujeme u žáků smysluplné využití volného času 

 žákům i veřejnosti umožňujeme denně využívat školní sportoviště (projekt Otevřené hřiště) 

 připravujeme žáky na přechod ze základní školy na jiný typ školy a do světa práce 

 

Očekávané výstupy na konci 5. ročníku a 9. ročníku stanovují závaznou úroveň, která musí být 

dodržena. Očekávané výstupy v rámci podpůrných opatření jsou na nižší úrovni. 
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3.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Zabezpečení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vychází z novely školského 

zákona č. 82/2015 Sb. a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných a z RVP ZV část D, kde jsou popsány podmínky a možnosti vzdělávání 

těchto žáků.  

 

Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností 

nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí 

podpůrných opatření. Tito žáci mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu 

uvedeného v § 16 školského zákona.  

 

Podpůrná opatření realizuje škola a školské zařízení. Podpůrná opatření se podle organizační, 

pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje 

škola i bez doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) na základě plánu pedagogické podpory 

(PLPP). Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ. 

 

Závazný rámec pro obsahové a organizační zabezpečení základního vzdělávání všech žáků vymezuje 

RVP ZV, který je východiskem pro tvorbu ŠVP. Podle ŠVP se uskutečňuje vzdělávání všech žáků 

školy. Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně je ŠVP podkladem pro zpracování 

PLPP a pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně podkladem pro tvorbu IVP. 

 

Při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je nutná spolupráce školy, žáka, jeho 

zákonných zástupců a školského poradenského zařízení. V rámci školy jde především o spolupráci 

vyučujících, třídního učitele, výchovného poradce, školního speciálního pedagoga a vedení školy. 

 

 

Podpůrná opatření prvního stupně  

 

Dle § 2 vyhlášky 27/2016 Sb. představují podpůrná opatření 1. stupně minimální úpravu metod, 

organizace a hodnocení vzdělávání. Před zahájením poskytování podpůrných opatření 1. stupně 

zpracuje škola plán pedagogické podpory žáka, nepostačuje-li samotné zohlednění individuálních 

vzdělávacích potřeb žáka. Tento plán zahrnuje popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb žáka, 

podpůrná opatření upravující metody práce, organizování výuky, stanovení cílů podpory a způsobu 

vyhodnocování naplňování plánu.  

 

 

Pravidla, průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory  
 

Plán pedagogické podpory (PLPP) má písemnou podobu. PLPP tvoří zpravidla třídní učitel nebo učitel 

konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci školního speciálního pedagoga. Před jeho zpracováním 

budou probíhat rozhovory zejména třídního učitele s jednotlivými vyučujícími, a to s cílem stanovení 

např. metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. Školní speciální pedagog 

a třídní učitel organizují společné schůzky se zákonnými zástupci, pedagogy, případně vedením školy. 

Za vypracování PLPP je zodpovědný třídní učitel. S PLPP seznámí zákonného zástupce a všechny 

vyučující žáka. Do 3 měsíců škola vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených 

cílů. Pokud poskytovaná podpůrná opatření 1. stupně nevedou k naplňování stanovených cílů, doporučí 

škola zákonnému zástupci žáka využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení (ŠPZ). 
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Podpůrná opatření druhého až pátého stupně 

 

Tato podpůrná opatření začne škola poskytovat po obdržení doporučení ŠPZ a udělení písemného 

informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka. Na základě doporučení školského poradenského 

zařízení škola vypracuje individuální vzdělávací plán. 

 

 

Pravidla, průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu  
 

Individuální vzdělávací plán (IVP) má písemnou podobu. IVP sestavuje zpravidla třídní učitel nebo 

učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného poradce, a to nejpozději do jednoho 

měsíce ode dne, kdy škola obdržela doporučení ŠPZ a žádost zákonného zástupce o vypracování IVP. 

Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory zejména třídního učitele s jednotlivými vyučujícími, 

a to s cílem stanovení např. metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. 

Termín přípravy a vypracování IVP stanoví výchovný poradce. Výchovný poradce a třídní učitel 

organizují společné schůzky se zákonnými zástupci, pedagogy, případně vedením školy. Za 

vypracování IVP je zodpovědný třídní učitel. IVP obsahuje zejména závěry a doporučení z vyšetření, 

údaje o podpůrných opatřeních, která jsou poskytována na doporučení ŠPZ, informace o úpravách 

obsahu vzdělávání žáka, časovém a obsahovém rozvržení vzdělávání, úpravách metod a forem výuky a 

hodnocení žáka, případně o úpravách výstupů ze vzdělávání žáka. S IVP seznámí škola všechny 

vyučující žáka a jeho zákonného zástupce. Seznámíme spolužáky se SVP konkrétního žáka a vším, co 

z toho vyplývá, např. rozdílný způsob hodnocení. Naplňování IVP ve spolupráci se školou sleduje a 

nejméně jednou ročně vyhodnotí ŠPZ. 

 

Na úrovni IVP je možné na doporučení ŠPZ v rámci podpůrných opatření upravit očekávané výstupy 

stanovené ŠVP , případně upravit vzdělávací obsah tak, aby byl zajištěn soulad mezi vzdělávacími 

požadavky a skutečnými možnostmi žáků a aby vzdělávání směřovalo k dosažení jejich osobního 

maxima.  

 

K úpravám očekávaných výstupů stanovených v ŠVP se využívá podpůrné opatření IVP. To umožňuje 

u žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními, za podmínek stanovených školským zákonem a vyhláškou 

č. 27/2016 Sb., upravovat očekávané výstupy vzdělávání, případně je možné přizpůsobit i výběr učiva. 

 

Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními může být v souladu s principy individualizace a 

diferenciace vzdělávání zařazována na doporučení ŠPZ speciálně pedagogická a pedagogická 

intervence. Počet vyučovacích hodin předmětů speciálně pedagogické péče je v závislosti na stupni 

podpory stanoven v Příloze č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Časová dotace na předměty speciálně 

pedagogické péče je poskytována z disponibilní časové dotace. Škola nabízí pro žáky se SVP jako 

předmět speciálně pedagogické péče Nápravu specifických poruch učení (SPU) a Cvičení zrakové 

percepce. Žákům je také dána možnost účastnit se Tyflopedické nápravy v časové dotaci 1 hodiny týdně. 

 

 

Při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracuje naše škola zejména s 

Pedagogicko-psychologickou poradnou v Hradci Králové, Speciálně pedagogickým centrem pro 

zrakově postižené děti, Speciálně pedagogickým centrem Rukavička a Speciálně pedagogickým 

centrem Duháček. Spoluprací se školskými poradenskými zařízeními je pověřen výchovný poradce a 

školní speciální pedagog. 
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Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

 

Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami využíváme v naší škole na 

základě doporučení ŠPZ a přiznaného stupně podpory zejména v oblasti metod a organizace výuky:  

 

 respektujeme odlišné styly učení jednotlivých žáků  

 respektujeme pracovní tempo žáků a poskytujeme dostatek času k vypracování a zvládnutí 

úkolů  

 využíváme metody a formy práce, které umožní častější kontrolu a poskytování zpětné 

vazby žákovi  

 zaujímáme k dítěti individuální přístup, snažíme se dítě vhodně motivovat a zaujmout – 

sebemenší snahu a úspěch pochválíme či oceníme  

 pomáháme dítěti využít jeho skutečné vědomosti a dovednosti v souladu s rozumovým 

potenciálem   

 při klasifikaci vycházíme z jeho speciálních vzdělávacích potřeb  

 střídáme formy a činnosti během výuky  

 v případě potřeby zařazujeme krátké relaxační přestávky během výuky  

 poskytujeme žákům v případě potřeby reedukační péči  

 zajistíme potřebné kompenzační či edukační pomůcky, speciální učebnice a speciální 

učební pomůcky, které bude v hodinách používat  

 stanovíme pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování  

respektujeme zvláštnosti dítěte  

 dbáme na to, aby dítě mohlo své speciální vzdělávací potřeby kompenzovat takovými 

činnostmi, v nichž je úspěšné  

 při vzdělávání žáků s LMP zohledníme jejich specifika – zejména problémy s učením, 

obtížné rozlišování podstatného a podružného, neschopnost pracovat s abstrakcí, problémy 

s porozuměním významu slov, krátkodobou paměť, malou představivost, nedostatečnou 

jazykovou vybavenost, nižší schopnost číst a pamatovat si čtené, řešit problémy a vnímat 

souvislosti  

 na základě doporučení ŠPZ poskytneme pomoc asistenta pedagoga  
 

 

Zabezpečení vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných  

 

Za nadané žáky se dle § 27 vyhlášky 27/2016 Sb. považují především žáci, kteří vykazují ve srovnání s 

vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, 

manuálních uměleckých nebo sociálních dovednostech.  

 

Za mimořádně nadaného žáka se považuje takový žák, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné 

úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových 

schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. 

 

Zjišťování mimořádného nadání provádí školské poradenské zařízení. Vzdělávání nadaného žáka nebo 

mimořádně nadaného žáka se může uskutečňovat podle plánu pedagogické podpory a na doporučení 

ŠPZ podle individuálního vzdělávacího plánu.  
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Pojetí péče o nadané a mimořádně nadané žáky ve škole  
 

 budeme vytvářet podmínky k co největšímu využití potenciálu každého žáka s ohledem na 

jeho individuální možnosti  

 výuka žáků bude probíhat takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj jejich potenciálu 

včetně různých druhů nadání a aby se tato nadání mohla ve škole projevit a pokud možno i 

uplatnit a dále rozvíjet  

 pro podporu nadání a mimořádného nadání žáků budeme využívat podpůrných opatření 

podle individuálních vzdělávacích potřeb žáků  

 

 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP nadaného a mimořádně nadaného 

žáka  

 

Plán pedagogické podpory má písemnou podobu a  sestavuje ho třídní učitel ve spolupráci s učiteli 

vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje nadání nebo mimořádné nadání žáka, s výchovným 

poradcem a zákonným zástupcem žáka. Zpravidla po 3 měsících škola vyhodnotí, zda podpůrná opatření 

vedou k naplnění stanovených cílů.  

 

 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP mimořádně nadaného žáka  

 

Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli 

vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, s výchovným poradcem a 

školským poradenským zařízením. IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu a při jeho 

sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči mimořádně nadaného žáka. IVP je sestaven nejpozději do 

jednoho měsíce od obdržení doporučení školského poradenského zařízení a může být doplňován a 

upravován v průběhu školního roku. Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas 

zákonného zástupce žáka. Naplňování IVP ve spolupráci se školou sleduje a nejméně jednou ročně 

vyhodnotí ŠPZ.  

 

 

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a 

mimořádně nadaných žáků  
 

 obohacování vzdělávacího obsahu  

 zadávání specifických úkolů, projektů  

 příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol  

 nabídka volitelných vyučovacích předmětů, nepovinných předmětů a zájmových aktivit 

 

Učitel by měl poskytovat dostatečné množství podnětů, nenutit žáka opakovat základní učivo, 

respektovat individuální učební tempo, umožnit rychlejší postup v učení, využít možnosti odborné 

pomoci.  

 

 

3.4 Začlenění průřezových témat 

 

Průřezová témata jsou zastoupena ve všech ročnících. Tematické okruhy jednotlivých průřezových 

témat jsou zastoupena ve výuce formou dílčích projektů a integrací do stávajících předmětů. 
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Přehled PT a způsob jejich zařazení v ŠVP - tabulka 

 

Osobnostní a sociální výchova 

 

Tematické okruhy 

průřezového tématu 

1. stupeň 

1. - 5. ročník 

2. stupeň 

6. - 9. ročník 

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

Osobnostní rozvoj          

 Kdo jsem 

a kam 

patřím 

                

rozvoj schopností poznávání 
                

 P                  

sebepoznání a sebepojetí 

Kdo jsem 

a kam 

patřím 

  

        Člověk a 

příroda, 

praktické 

chování 

  Hledám 

svůj svět  

(Ov+VZ) 

  

            

            

P         P   I   

seberegulace a sebeorganizace 

              Hledám 

svůj svět  

(Ov+VZ) 

  

                

                

              I   

     Tv         Člověk  

(Př) 

  

psychohygiena                 

     I         I   

kreativita 
          Vv       

          I       
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Sociální rozvoj          

                   

poznávání lidí                  

                   

mezilidské vztahy  

              Aj   

                  

              I   

komunikace          

Mluvní projevy žáků, mluvní cvičení, nabídka 

knihy 

 (Čj) 

               I 

                Ostrov   

kooperace a kompetice               (Ov+VZ)   

                I   

Morální rozvoj                   

řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 

Prvouka Čj               

                  

I I               

  Tv                 

hodnoty, postoje, praktická 

etika                   

  I                 
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Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech  

 

Tematické okruhy  

průřezového tématu 

  

1. stupeň 

1. - 5. ročník 

2. stupeň 

6. - 9. ročník 

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

          

Praha + 

Londýn   

Nj 

    

Evropa a svět nás zajímá         (Vl + Aj)         

          I   I     

  

objevujeme Evropu a svět 

  

        cestovní 

kancelář - 

Evropa 

    S Aj 

kolem  

světa (Aj) 

  

              

        P     I   

  

jsme Evropané 
          

HK -

družební 

města 
(Inf, Nj, Aj)     

Ov 

           P     I 
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Výchova demokratického občana 
 

Tematické okruhy 

průřezového tématu 

1. stupeň 

1. - 5. ročník 

2. stupeň 

6. - 9. ročník 

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

 
Školní řád, třídnické hodiny Školní řád, třídnické hodiny 

občanská společnost a škola 

         I       I 

občan, občanská společnost a 

stát 

              Lidská 

práce a 

povinnosti 

(Ov) 

  

                

                

              I   

formy participace občanů v 

politickém životě 

            Volební      

            

systém, 

volby     

            (Ov)     

            I     

principy demokracie jako 

formy vlády a způsobu 

rozhodování 

                Ústava 

                (Ov) 

                I 
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Multikulturní výchova 

 

Tematické okruhy 

průřezového tématu 

1. stupeň 

1. - 5. ročník 

2. stupeň 

6. - 9. ročník 

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

kulturní diference 

    Prvouka           Svoboda 

                

vyznání 

(Ov) 

    I           P 

               Xenofobie   

lidské vztahy               (Ov)   

               I   

              Aj     

etnický původ                   

              I     

            Hv       

multikulturalita                   

            I       

princip sociálního smíru a 

solidarity 

              Nj   

                  

              I   
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Enviromentální výchova 

 

Tematické okruhy 

průřezového tématu 

1. stupeň 

1. - 5. ročník 

2. stupeň 

6. - 9. ročník 

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

    Voda, les       Př Př     

ekosystémy   Krtek               

    P       I I     

    Voda          Voda Voda   

základní podmínky života                   

    P         P P   

lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

              Ch Ch 

                  

              I I 

  

vztah člověka k prostředí 

  

    

Naše 

město         Ch Ch 

                  

    P         I I 
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Mediální výchova 

 

Tematické okruhy 

průřezového tématu 

1. stupeň 

1. - 5. ročník 

2. stupeň 

6. - 9. ročník 

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

kritické čtení a vnímání  

mediálních sdělení     

Spolupráce s 

knihovnou 

            P 

interpretace vztahu mediálních 

sdělení a reality 

      Reklama v 

naší 

rodině 

    
Středověký  

HK (D) 

    

              

      P     P     

  

stavba mediálních sdělení 

  

            Zdravá 

výživa 
(Rv,Aj,Nj) 

  Noviny 

(Čj + Ov) 
              

            P   P 

vnímání autora mediálních 

sdělení 
    

Spolupráce s 

knihovnou             

    P             

Fungování a vliv médií ve 

společnosti          

tvorba mediálního sdělení 
          

Ov Ov           I 
 
Středověký  

HK (D)    P 

Ov Ov 

          
 

I I I 

práce v realizačním týmu 

          
Ov Ov           I 

 

 

Středověký 

HK(D)     P 

Ov Ov 

                

          I I I 
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4. Učební plán (platný od 1. 9. 2015) 

 

4.1 Tabulace učebního plánu 

 

Učební plán školy pro 1. stupeň 

 

Oblast Předmět 

Počty hodin v ročnících 

Celkem: 118 

1. 2. 3. 4. 5. disp. 

Jazyk a jazyková komunikace 
Český jazyk 9 8 8 8 7 7 

Anglický jazyk 1 2 3 3 3 3 

Matematika a její aplikace Matematika 4 5 5 5 5 4 

Informatika a komunikační technologie Informatika 0 0 0 1 1 1 

Člověk a jeho svět 

Prvouka 2 2 2 0 0 

1 Přírodověda 0 0 0 1 2 

Vlastivěda 0 0 0 2 2 

Umění a kultura 
Hudební výchova 1 1 1 1 1 

0 
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 0 

Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 0 

 Celkem:  21 22 23 26 26 16 

 

 

 

Učební plán školy pro 2. stupeň 

 

Oblast Předmět 

Počty hodin v ročnících   

Celkem: 122 hodin 

6. 7. 8. 9. disp. 

Jazyk a jazyková komunikace 

Český jazyk 4 4 4,5 4,5 2 

Anglický jazyk 3 3 3 3 0 

Druhý cizí jazyk 2 2 2 2 2 

Matematika a její aplikace Matematika 4 4 4,5 4,5 2 

Informační a komunikační technologie Informatika 1 0 0 0 0 

Člověk a společnost 
Dějepis 2 2 2 2 

1 
Občanská nauka 1 1 1 1 

Člověk a příroda 

Fyzika 1,5 2 2 2 

5 
Chemie 0 0 2 2 

Přírodopis 1,5 2 1,5 2 

Zeměpis 2 2 1,5 2 

Umění a kultura 
Hudební výchova 1 1 1 1 

0 
Výtvarná výchova 2 2 1 1 

Člověk a zdraví 
Výchova ke zdraví 0 0 1 1 

0 Tělesná výchova 2 2 2 2 

Člověk a svět práce 
Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 

Volitelné předměty 1 2 1 1 5 

 Celkem:  29 30 31 32 18 
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5. Učební osnovy 
 

VIZ PŘEDMĚTY samostatná složka 

 

 

6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

 

Obecné zásady hodnocení  

 

 hodnocení žáků upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb.  

 cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, tj. co se naučil, 

zvládnul, v čem se zlepšil, v čem chybuje a jak postupovat dále 

 hodnocení by mělo vést k pozitivnímu vyjádření a mělo by být pro žáky motivující 

 Je důležité si uvědomovat, že při hodnocení se nehodnotí osoba žáka, ale konkrétní 

ověřovaný problém. Důležité je uplatňovat přiměřenou náročnost a pedagogický takt. 

Soustředíme se na individuální pokrok každého žáka (nesmí docházet ke srovnávání žáků 

se spolužáky a rozdělování na úspěšné a neúspěšné). 

 pro celkové hodnocení používáme klasifikaci, pouze na žádost rodičů a doporučení PPP se 

u žáků se SVPU používá hodnocení slovní 

 u průběžného hodnocení používáme různé formy, od klasifikace přes  slovní hodnocení, až 

po sebehodnocení žáků 

 žáci jsou cíleně vedeni k sebehodnocení a k sebekontrole, s chybou či nedostatkem se dále 

pracuje 

 Pravidla pro hodnocení jsou součástí klasifikačního řádu, který se každý rok obnovuje a 

jsou s ním seznámeni žáci na úvodních hodinách a rodiče na třídních schůzkách. Je volně k 

nahlédnutí.  

 

 

Kritéria pro hodnocení  

 

 zvládnutí výstupů jednotlivých vyučovacích předmětů v rámci individuálních možností 

dítěte 

  schopnost řešit problémové situace  

 úroveň komunikačních dovedností  

 schopnost vykonávat činnosti smysluplně a řešit předpokládané problémy tvůrčím 

způsobem 

 změny v chování, postojích a dovednostech 

 míra zodpovědnosti, kterou žák pociťuje 

 míra spolupráce mezi učitelem a žákem a žáky navzájem 

 systematická příprava na hodiny 

 aktivita při hodinách (případně dobrovolné úkoly, účast na soutěžích apod.)  

 

 

Formy ověřování vědomostí a dovedností žáků  

 

 písemné práce, slohové práce, testy, diktáty, cvičení…  

 ústní zkoušení a mluvený projev  

 zpracování referátů a prací k danému tématu  

 úprava sešitů, samostatné aktivity a domácí úkoly  
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 modelové a problémové úkoly, kvízy, křížovky, rébusy…  

 výroba pomůcek, modelů, laboratorní práce…  

 projektové a skupinové práce (slovní hodnocení celé skupiny i jednotlivých členů) 

 projektové dny celoškolní a projektové dny ročníkové, zařazované na konci školního roku 

 soustavné diagnostické pozorování žáka 

 týdenní školy v přírodě 

 vědomostní a dovednostní testy typizované nebo sestavené školou zejména v 5. a 9. ročníku 

 

 

Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací  

 

 prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován stupni:  

1 – výborný, 2 – chvalitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatečný, 5 – nedostatečný 

 známka z hodnocení vědomostí nezahrnuje hodnocení chování žáka 

 do klasifikace se promítá hodnocení úrovně dosažených vědomostí, dovedností, postup a 

práce s informacemi, úroveň komunikace a tvořivost žáka 

 hodnocení musí probíhat průběžně v celém časovém období a výsledná známka je stanovena 

na základě dostatečného množství různých podkladů  

 v případě zhoršení prospěchu je nutno ihned písemně informovat rodiče a konzultovat 

s nimi daný problém 

 klasifikuje se vždy jen dostatečně probrané a procvičené učivo 

 velké písemné práce, testy, diktáty…jsou vždy včas předem oznámeny žákům, aby žáci měli 

dostatek času se na ně připravit (kontrolní písemné práce se archivují jeden rok a v den, kdy 

se píše KPP, nemůže probíhat další písemné zkoušení) 

 

 

Chování  

 

Hodnocení chování žáka se odvíjí od dodržování Školního řádu. Hodnotí se chování ve škole, při 

školních akcích, reprezentaci školy a provádí je třídní učitel po dohodě s ostatními vyučujícími, 

případně pedagogická rada.  

Využívá se tří stupňů hodnocení: 1 – velmi dobré, 2 – uspokojivé, 3 – neuspokojivé.  

 

 

Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

 

Ve škole mohou být integrováni žáci s postižením smyslovým, tělesným, mentálním nebo s vývojovými 

poruchami učení a chování. Při hodnocení a klasifikaci vychází učitel z doporučení a závěrů PPP a 

hodnocení je vždy zcela individuální. Žák je hodnocen s ohledem na své možnosti a schopnosti, je 

posuzován jeho individuální pokrok. Žáci integrovaní na základě Doporučení PPP nebo jiného SPC jsou 

vzděláváni i hodnoceni na základě plnění Individuálního vzdělávacího plánu. Na žádost rodičů a při 

doporučení poradenského zařízení mohou být hodnoceni slovně.  
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Při slovním hodnocení se uvádí:  

 

a) ovládnutí učiva předepsaného osnovami  

 ovládá bezpečně  

 ovládá  

 podstatně ovládá  

 ovládá se značnými mezerami  

 neovládá  

 

b) úroveň myšlení  

 pohotové, bystré, dobře chápe souvislosti  

 uvažuje celkem samostatně  

 menší samostatnost myšlení  

 nesamostatné myšlení  

 odpovídá nesprávně i na návodné otázky  

 

c) úroveň vyjadřování  

 výstižné, poměrně přesné  

 celkem výstižné  

 nedostatečně přesné  

 vyjadřuje se s obtížemi  

 nesprávné i na návodné otázky  

 

d) úroveň aplikace vědomostí  

 spolehlivě, uvědoměle užívá vědomostí a dovedností  

 dovede používat vědomosti a dovednosti, dopouští se drobných chyb  

 s pomocí učitele řeší úkoly, překonává obtíže a odstraňuje chyby, jichž se dopouští  

 dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává  

 praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí učitele  

 

e) píle a zájem o učení  

 aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 

 učí se svědomitě  

 k učení a práci nepotřebuje mnoho podnětů  

 malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 

 pomoc a pobízení k učení jsou neúčinné  

 

 

Použití slovního hodnocení není pouhé mechanické převádění číselného klasifikačního stupně do 

složitější slovní podoby. Smyslem hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé složky školního výkonu 

dítěte.  
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1. stupeň 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
 

1. Charakteristika vyučovacího předmětu 

 
Anglický jazyk  je vyučovací předmět, který nabízí škola v rámci  oboru  Cizí jazyk. Dále se v rámci 

tohoto vyučovacího předmětu na naší škole vyučuje i německý jazyk jako předmět nepovinný. Postupné 

osvojování anglického jazyka pomůže žáku v jeho dalším studiu, osobním životě i v budoucím 

pracovním uplatnění. Pomáhá snižovat jazykové bariéry. Poskytuje jazykový základ  a předpoklady pro 

komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa. Umožňuje žákovi poznávat odlišnosti ve způsobu 

života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice.  

Požadavky na vzdělávání v anglickém jazyce v ŠVP  předpokládají dosažení úrovně A2. 

 

 

2. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

 

Na naší škole děti začínají s výukou anglického jazyka v 1. ročníku. Podle učebního plánu děti pracují 

od 1. ročníku v dotaci 1 hodiny týdně. Ve 2. ročníku je týdenní dotace 2 hodiny.  Výuka jazyka probíhá 

ve skupinách o max. počtu žáků 24. Od 3. ročníku mají tři hodiny týdně. 

 

V první třídě se v hodinách anglického jazyka snažíme o seznámení se s jazykem a o vytvoření kladného 

vztahu k tomuto předmětu. Spousta dětí již má zkušenost s výukou anglického jazyka z mateřské školky 

a to na různých úrovních. Naším cílem je jejich znalosti sjednotit a samozřejmě obohatit. 

  

Hodiny probíhají zejména formou her, básniček a písniček. Celkově jsou hodiny zaměřeny na slovní 

zásobu, jednoduchá slovní spojení a krátké věty. Třída je velice dobře technicky vybavená (počítač 

s připojením na internet, data projektor, mikrofon, atd.) což přispívá k zatraktivnění výuky. 

 

Klademe důraz na praktické využívání jazyka jako komunikačního prostředku. Výuka probíhá 

především v jazykových učebnách vybavených audiovizuální technikou (kvalitní sluchátkový obvod, 

data projektor, video, počítač s připojením na internet). Učebna je uspořádána pro moderní výuku do 

tvaru obdélníku. Toto uspořádání umožňuje lépe pracovat ve skupinách. 

                                                                                                                  

Vyučující podporuje další rozvíjení komunikačních dovedností žáků navazováním kontaktů s anglicky 

hovořícími osobami v zahraničí zejména prostřednictvím internetu, zahraničními zájezdy apod.  Žáci 

mohou pracovat na výukových programech v počítačové učebně. Vedeme žáky k účasti v různých 

soutěžích (olympiády) případně účastí na školních vystoupeních. 

 

Zaměřujeme se na poslech, rozhovory, samostatný ústní projev, čtení a psaní. Žáci se učí komunikovat, 

psát a reagovat na témata, která je zajímají a bez problémů se vyjadřovat v běžných situacích. 

 

Výuka anglického jazyka vede žáka k: 

 pochopení jazyka a jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání 

 vnímání a postupnému osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání 

informací, k vyjádření potřeb, prožitků, ke sdělování názorů 

 zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace 
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 samostatnému získávání informací z různých zdrojů 

 získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu pochopení 

jazyka a jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání rozvíjení pozitivního vztahu 

k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti 

 

 

3. Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Anglický jazyk 

 

Kompetence k učení rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Anglický jazyk tím, že: 

 

 vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání, připravujeme je na celoživotní učení 

 na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětlujeme smysl a cíl učení a posilujeme 

pozitivní vztah k učení 

 učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na 

internetu, získávat zde novou slovní zásobu, nová fakta o anglicky mluvících zemích 

 učíme práci s chybou 

 učíme žáka uvádět věci do souvislostí, propojit poznatky z hodin anglického jazyka 

s poznatky z jiných předmětů, především s dějepisem a zeměpisem 

 jdeme příkladem – neustále si dalším vzděláváním v anglickém jazyce rozšiřujeme své 

znalosti 

 

 

Kompetence k řešení problémů rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Anglický jazyk tím, že: 

 

 učíme žáky nebát se problémů 

 vytvářením praktických problémových úloh a situací (například formou rozhovoru) učíme 

žáky prakticky problémy řešit 

 podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení 

 podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů 

 učíme žáky obhájit svůj názor, případně přijmout kritiku 

 jdeme příkladem – učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové 

situace ve škole 

 

 

Kompetence komunikativní rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Anglický jazyk tím, že: 

 

 učíme žáky formulovat své myšlenky, názory v souvislém ústním i písemném projevu 

pomocí různých forem práce (rozhovory, týmová práce, vyprávění, diskuse apod.) 

 učíme žáky nebát se mluvit v anglickém jazyce, vyjádřit se, klást otázky 

 připravujeme žáky na zvládnutí komunikace v každodenních, ale i v obtížných a 

ohrožujících situacích 

 učíme žáky aplikovat získanou slovní zásobu 

 klademe důraz na „kulturní úroveň“ komunikace 

 vedeme žáky k prezentaci svojí osoby a svojí školy na veřejnosti 

 využíváme internet, zahraniční zájezdy apod. k navazování kontaktů s anglicky hovořícími 

osobami.  

 zařazujeme do výuky programy na PC v počítačové učebně 

 jdeme příkladem – „profesionálním“ přístupem ke komunikaci s žáky, rodiči, zaměstnanci 

školy a širší veřejností 
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Kompetence sociální a personální rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Anglický jazyk tím, že: 

 

 učíme žáky pracovat v týmech 

 učíme žáky kriticky hodnotit práci týmu, svoji práci v týmu a práci ostatních členů týmu 

 podporujeme vzájemnou pomoc žáků 

 podporujeme integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů 

 podporujeme vytvoření zdravé sebedůvěry žáka 

 netolerujeme projevy rasismu a nacionalismu, násilí 

 jdeme příkladem – podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru, 

respektujeme práci, roli, povinnosti i odpovědnost ostatních 

 

 

Kompetence občanské rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Anglický jazyk tím, že: 

 

 netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků 

 kázeňské přestupky řešíme individuálně 

 vedeme žáky k úctě k druhým lidem, k vlasti, vážit si domova, věcí 

 podporujeme vytváření mravních hodnot žáka – slušnosti, pravdomluvnosti, odpovědnosti, 

tolerance, spolupráce, pomoci druhým 

 vedeme žáky k ochraně jejich zdraví a k ochraně životního prostředí 

 v hodnocení žáků uplatňujeme prvky pozitivní motivace 

 jdeme příkladem – respektujeme právní předpisy, vnitřní normy školy, plníme své 

povinnosti, respektujeme osobnost žáka a jeho práva, podporujeme přátelskou otevřenou 

atmosféru ve třídě i ve škole 

 

 

Kompetence pracovní rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Anglický jazyk tím, že: 

 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci 

 při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí 

 motivujeme žáky k dosažení jimi  

 na konkrétních příkladech ukazujeme nutnost znalosti anglického jazyka pro lepší pracovní 

uplatnění v jejich budoucnosti 

 poukazujeme na nutnost znalosti práce se slovníkem, počítačovým programem, internetem 

 učíme žáky vyplňovat formuláře, dotazníky, sepsat stručný životopis v anglickém jazyce 

 jdeme příkladem – příkladně si plníme své pracovní povinnosti (nástupy do hodin, příprava 

na výuku apod.), dodržujeme dané slovo 

 

 

Výuka je celkově zaměřena na slovní zásobu, jednoduší slovní spojení a krátké věty. Žáci se učí 

jednoduše reagovat v běžných životních situacích každodenního života. Během výuky je používána 

dobře technicky vybavena třída (počítač s připojením k internetu, intermediální tabule, data projektor, 

mikrofon, atd.) 
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Řečové dovednosti 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka – 1. období: 

1.1 pojmenuje slovíčka na základě obrázku, rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, 

které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně verbálně i neverbálně, 

zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal 

1.2 rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu 

rozumí obsahu jednoduchého krátkého textu, který je pronášen pomalu zřetelně a s pečlivou 

výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož 

slova či slovního spojení 

1.3 píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 je seznámen se zvukovou podobou anglického jazyka 

 

 

Poslech s porozuměním 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka – 2. období: 
1.4 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 

výslovností pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, 

zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 

1.5 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má 

k dispozici vizuální oporu  

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 rozumí jednoduchým pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 

výslovností 

 rozumí slovům a frázím, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal 

(zejména má-li k dispozici vizuální oporu) 

 rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování 

 

 

Mluvení 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 
1.6 zapojí se do jednoduchých rozhovorů, pozdraví a rozloučí se  

1.7 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 

volného času a dalších osvojovaných témat 

1.8 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času 

a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá  

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 pozdraví a poděkuje 

 sdělí své jméno a věk 

 vyjádří souhlas či nesouhlas, reaguje na jednoduché otázky (zejména má-li k dispozici 

vizuální oporu) 
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Čtení s porozuměním 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 
1.9 vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným 

tématům 

1.10 rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici 

vizuální opor 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 rozumí slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal (zejména 

má-li k dispozici vizuální oporu) 

 

 

Psaní 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 
1.11 napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech 

a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života 

1.12 vyplní osobní údaje do formuláře 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 je seznámen s grafickou podobou anglického jazyka 

 

Učivo (U): 

1.1 jednoduchá sdělení – oslovení, reakce na oslovení, pozdrav, přivítání, rozloučení, 

představování, omluva, poděkování, prosba, žádost, přání, žádost o pomoc, službu, 

informaci, souhlas/nesouhlas, setkání, formulář, blahopřání, krátký neformální dopis, email, 

sms, popis, návod, nápis, jízdní řád, leták, plakát, pokyn, příkaz, říkanka, básnička a 

písnička, pohádka, komiks, formulář, vzkaz, pohlednice zvuková a grafická podoba jazyka 

– fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a 

grafickou podobou slov slovní zásoba – žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu 

v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů a umí ji používat 

v komunikačních situacích, práce se slovníkem 

1.2 tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas, povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání, 

nákupy, bydliště, dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v 

týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí  

mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, 

které nenarušují smysl sdělení a porozumění) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, 

Jiráskovo náměstí 1166, 500 02 
 

 

Školní vzdělávací program pro základní školy – „Umím, chápu, rozumím“ 

 

33 

1. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Poslech na téma (U: 1.1, 1.2)  

 uvítání 

 školní potřeby 

 hry 

 oblékání 

 zvířata 

1.1, 1.4 

Rozhovor na téma (U: 1.1, 1.2)  

 popřání k narozeninám 

 vánoce 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.9, 1.12 

 
 

2. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Poslech a čtení na téma (U: 1.1, 1.2)  

 zvířata 

 škola 

 jídlo 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

Rozhovor na téma (U: 1.1, 1.2) 

 pozdravy 

 velikonoce 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.9, 1.12 

Písemný projev na téma (U: 1.1, 1.2) 

 dům – popis místností 

 roční období 

 tvoření krátkých otázek 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 

 
 

3. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Poslech a čtení na téma (U: 1.1, 1.2) 

 škola, třída 

 nábytek 

 abeceda 

 pocity 

 tělo 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

Rozhovor na téma (U: 1.1, 1.2) 

 Halloween 

 Vánoce 

 Velikonoce 

 v restauraci 

 rodina 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.7, 1.8, 1.11 

Písemný projev na téma (U: 1.1, 1.2) 

 oblíbené věci 

 krátký popis 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.7, 1.8 
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4. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Poslech a čtení na téma (U: 1.1, 1.2) 

 moje škola a třída 

 abeceda 

 moje rodina 

 nemoci 

 ovoce a zelenina 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.11 

Rozhovor na téma (U: 1.1, 1.2) 

 nakupování 

 v parku 

 doma 

 vyjadřuje své pocity 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.7, 1.8 

Písemný projev na téma (U: 1.1, 1.2) 

 popis lidského těla  

 oblečení 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.7, 1.8 

 

 

 

5. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Poslech a čtení na téma (U: 1.1, 1.2) 

 sporty a hry 

 ve městě 

 pohádky 

1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 

Rozhovor na téma (U: 1.1, 1.2) 

 Co dělají? 

 Počasí 

 zeměpisné údaje 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

Písemný projev na téma (U: 1.1, 1.2) 

 můj den 

 v bytě 

 věta jednoduchá 

 tvoření otázek 

 zápor 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.7, 1.8, 1.11 

 

 

 

V 5. ročníku realizujeme tato průřezová témata – Mediální výchova: projekt Televize a já 

Výchova myšlení v evropských a globálních souvislostech  - Evropa mnohonárodnostní – projekt 

Cestovní kancelář
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Standardy 
 

Očekávané výstupy – 1. stupeň – 1. období   

Řečové dovednosti   

 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, 

které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, 

a reaguje na ně verbálně i neverbálně  

  

 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými 

se v průběhu výuky setkal  

  

 rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, 

pokud má k dispozici vizuální oporu   

  

 rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného 

textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou 

výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu  

  

 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či 

slovního spojení  

  

 píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální 

předlohy  
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Očekávané výstupy – 1. stupeň – 2. období  Indikátory 

Poslech s porozuměním   

 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, 

které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností 

 porozumí krátkým a jednoduchým otázkám souvisejícím s osvojovanými  

tématy, jsou-li mu pokládány pomalu a s pečlivou výslovností (např. vybere, 

přiřadí, seřadí, ukáže znak nebo obrázek, doplní odpověď, vykoná činnost) 

 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou 

pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných 

témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu  

 rozpozná známá slova a slovní spojení (např. předměty, osoby, zvířata, činnosti 

nebo číselné a časové údaje) v pomalém a zřetelném projevu, který se vztahuje k 

osvojovaným tématům 

 porozumí významu slov a slovních spojení vztahujících se k osvojovaným 

tématům v projevu, který je pronášen pomalu a zřetelně, má-li k dispozici vizuální 

oporu (např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text 

znázorňující význam daného slova nebo slovního spojení, vykoná činnost) 

 porozumí smyslu jednoduchých vět vztahujících se k osvojovaným tématům v 

projevu, který je pronášen pomalu a zřetelně, má-li k dispozici vizuální oporu 

(např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující 

význam dané věty nebo její části, vykoná činnost) 

 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je 

pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální 

oporu  

 zachytí konkrétní informace (např. o předmětech, osobách, zvířatech, činnostech 

nebo číselných a časových údajích) v krátkém jednoduchém poslechovém textu, 

který se vztahuje k osvojovaným tématům, má-li k dispozici vizuální nebo 

zvukovou oporu 

 porozumí tématu velmi krátkého a jednoduchého poslechového textu, který se 

vztahuje k osvojovaným tématům, má-li k dispozici vizuální nebo zvukovou oporu 

(např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující téma 

nebo obsah daného textu) 
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Mluvení   

 zapojí se do jednoduchých rozhovorů 

 použije základní zdvořilostní obraty (např. oslovení, pozdrav, rozloučení, 

poděkování) ve velmi krátkých a pomalu vedených rozhovorech 

 účastní se jednoduchých a pomalu vedených rozhovorů, ve kterých poskytne 

konkrétní informace o sobě, dalších osobách, zvířatech, předmětech, činnostech 

nebo se na podobné informace zeptá (např. představí sebe či druhé, sdělí věk, kde 

bydlí, co dělá, vlastní a umí, nebo se na totéž zeptá) za použití jednoduchých 

slovních spojení a otázek   

 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou 

pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných 

témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu  

 rozpozná známá slova a slovní spojení (např. předměty, osoby, zvířata, činnosti 

nebo číselné a časové údaje) v pomalém a zřetelném projevu, který se vztahuje k 

osvojovaným tématům 

 porozumí významu slov a slovních spojení vztahujících se k osvojovaným 

tématům v projevu, který je pronášen pomalu a zřetelně, má-li k dispozici vizuální 

oporu (např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text 

znázorňující význam daného slova nebo slovního spojení, vykoná činnost) 

 porozumí smyslu jednoduchých vět vztahujících se k osvojovaným tématům v 

projevu, který je pronášen pomalu a zřetelně, má-li k dispozici vizuální oporu 

(např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující 

význam dané věty nebo její části, vykoná činnost) 

 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je 

pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální 

oporu  

 zachytí konkrétní informace (např. o předmětech, osobách, zvířatech, činnostech 

nebo číselných a časových údajích) v krátkém jednoduchém poslechovém textu, 

který se vztahuje k osvojovaným tématům, má-li k dispozici vizuální nebo 

zvukovou oporu 

 porozumí tématu velmi krátkého a jednoduchého poslechového textu, který se 

vztahuje k osvojovaným tématům, má-li k dispozici vizuální nebo zvukovou oporu 

(např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující téma 

nebo obsah daného textu) 
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 napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a 

různých slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a 

událostech z oblasti svých zájmů a každodenního 

života  

 napíše jednoduchá slovní spojení a věty, ve kterých se představí, uvede svůj věk, 

kde bydlí, co dělá, vlastní, umí, má rád/nerad 

 napíše jednoduchá slovní spojení a věty, ve kterých představí členy své rodiny, 

kamarády a spolužáky, uvede jejich věk, kde bydlí, co dělají, vlastní, umí, mají 

rádi/neradi 

 sestaví s použitím slov, jednoduchých slovních spojení a vět krátký pozdrav, dotaz 

či vzkaz, ve kterém sdělí konkrétní informace nebo se na ně zeptá (např. jak se má, 

kde je, co dělá, vlastní a umí, zda souhlasí, či nesouhlasí) za použití základních 

zdvořilostních obratů (např. oslovení, pozdrav, rozloučení, poděkování) 

 vyplní osobní údaje do formuláře 

 doplní informace číselné i nečíselné povahy (např. číslice, slova, slovní spojení), 

které se týkají jeho osoby, rodiny a kamarádů, zvířat nebo předmětů, které ho 

bezprostředně obklopují, a činností, které běžně vykonává 
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ČESKÝ JAZYK 
 

1. Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním 

cílem vyučovacího předmětu je vést žáka k získání dobré úrovně jazykové kultury a mateřského jazyka, 

které patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa základního vzdělávání, a vybavit 

žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, 

rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání. Dále 

vytvořit předpoklady k efektivní mezilidské komunikaci tím, že se žáci učí interpretovat své reakce a 

pocity tak, aby dovedli pochopit svoji roli v různých komunikačních situacích a aby se uměli orientovat 

při vnímání okolního světa i sebe sama. 

 

 

2. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk má komplexní charakter, ale pro přehlednost je 

rozdělen do tří specifických složek: komunikační a slohová výchova, jazyková výchova a literární 

výchova. Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých specifických složek vzájemně prolíná. 

 

V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s 

porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu 

různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. Ve 

vyšších ročnících se učí posuzovat také formální stránku textu a jeho výstavbu. 

 

V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby 

českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede žáky k přesnému 

a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného 

vyjadřování. Při rozvoji potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné 

intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat různé jevy, jejich shody a odlišnosti, třídit je podle 

určitých hledisek a dospívat k zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen 

nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání. 

 

V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich 

specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí 

se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky 

i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým 

poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a 

obohatit jejich duchovní život. 

 

Pro vyučovací předmět Český jazyk je na1.stupni v 1. - 5. ročníku celkem 40 hodin, v 1. ročníku 9 

hodin, ve 2. – 4. ročníku 8 hodin, v 5. ročníku 7 hodin. Z tohoto počtu je 5 hodin využito z disponibilní 

hodinové dotace.  

 

Výuka je organizována zpravidla v budově školy. Filmová, divadelní představení, besedy apod. se 

realizují mimo budovu u pořádajících organizací. 
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3. Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Český jazyk 

 

Kompetence k učení rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Český jazyk tím, že: 

 

 vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich „budoucnost“ – připravujeme 

je na celoživotní učení 

 ve výuce zřetelně rozlišujeme základní (nezbytné, klíčové, kmenové) učivo a učivo 

rozšiřující (doplňující) 

 učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře na internetu. 

 

 

Kompetence k řešení problémů rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Český jazyk tím, že: 

 

 na modelových příkladech ve svých předmětech naučíme žáky algoritmu --- řešení 

problémů 

 podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů 

 při řešení problémů učíme žáky používat metodu „SWOT analýza“ a metodu – 

„brainstorming“ 

 ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení – problémů 

prakticky zvládají 

 

 

Kompetence komunikativní rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Český jazyk tím, že: 

 

 podporujeme různé formy komunikace na „mezinárodní úrovni“ v rámci Evropy i světa 

 klademe důraz na „kulturní úroveň“ komunikace 

 vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty 

 učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (školní časopis, místní tisk, 

web apod.) 

 vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřejnosti 

 připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících 

situacích 

 

 

Kompetence sociální a personální rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Český jazyk tím, že:  

 

 učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako – podmínku 

efektivní spolupráce 

 rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role 

 učíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci (význam) v – týmu i práci 

(význam) ostatních členů týmu 

 podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují 

 podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů 
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1. Komunikační a slohová výchova 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka – 1. období: 

1.1 plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 

1.2 porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 

1.3 respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru  

1.4 pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 

1.5 v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči 

1.6 volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních 

situacích 

1.7 na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 

1.8 zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 

1.9 píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní 

písemný projev 

1.10 píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení 

1.11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh 

     

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 čte s porozuměním jednoduché texty 

 rozumí pokynům přiměřené složitosti 

 dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání 

 zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním 

 píše písmena a číslice - dodržuje správný poměr výšky písmen ve slově, velikost, sklon a 

správné tvary písmen 

 spojuje písmena a slabiky 

 převádí slova z mluvené do psané podoby 

 dodržuje správné pořadí písmen ve slově a jejich úplnost 

 opisuje a přepisuje krátké věty 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka – 2. období: 
1.12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 

1.13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné 

informace zaznamenává 

1.14 posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení 

1.15 reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta 

1.16 vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku 

1.17 rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě 

1.18 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru 

1.19 rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace 

1.20 píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry 

1.21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev 

s dodržením časové posloupnosti 
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Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 vypráví vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle přečtené předlohy, ilustraci a domluví 

se v běžných situacích 

 má odpovídající slovní zásobu k souvislému vyjadřování 

 v mluveném projevu volí správnou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo řeči 

 popíše jednoduché předměty, činnosti a děje 

 opisuje a přepisuje jednoduché texty 

 píše správně a přehledně jednoduchá sdělení 

 píše čitelně a úpravně, dodržuje mezery mezi slovy 

 ovládá hůlkové písmo 

 tvoří otázky a odpovídá na ně 

 

Učivo (U):  

1.1 čtení - praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné, plynulé, znalost orientačních prvků 

v textu), věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací klíčová slova) 

1.2 naslouchání - praktické naslouchání (zdvořilé, vyjádření kontaktu s partnerem), věcné 

naslouchání (pozorné, soustředěné, aktivní - zaznamenat slyšené, reagovat otázkami) 

1.3 mluvený projev - základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost), 

vyjadřování závislé na komunikační situaci; komunikační žánry: pozdrav, oslovení, omluva, 

prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vypravování, dialog na základě obrazového materiálu; 

základní komunikační pravidla (oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí 

mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování), mimojazykové prostředky řeči (mimika, 

gesta) 

1.4 písemný projev - základní  hygienické návyky (správné sezení, držení psacího náčiní, 

hygiena zraku, zacházení s grafickým materiálem); technika psaní (úhledný, čitelný a 

přehledný písemný projev, formální úprava textu); žánry písemného projevu: adresa, 

blahopřání, pozdrav z prázdnin, omluvenka; zpráva, oznámení, pozvánka, vzkaz, inzerát, 

dopis, popis; jednoduché tiskopisy (přihláška, dotazník), vypravování 

 

 

2. Jazyková výchova 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka – 1. období: 
2.1 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké 

samohlásky 

2.2 porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, 

nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná 

2.3 porovnává a třídí slova podle zobecněného významu - děj, věc, okolnost, vlastnost 

2.4 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru 

2.5 užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen 

a sloves 

2.6 spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy 

2.7 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové 

i zvukové prostředky 

2.8 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 
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Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 rozlišuje všechna písmena malé i velké abecedy 

 rozeznává samohlásky (odlišuje jejich délku) a souhlásky 

 tvoří slabiky 

 rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky 

 píše velká písmena na začátku věty a ve vlastních jménech 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka – 2. období: 
2.9 porovnává významy slov, slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová 

2.10 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku 

2.11 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve 

svém mluveném projevu 

2.12 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary 

2.13 vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje 

základ věty 

2.14 odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí 

2.15 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje 

2.16 píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách  

2.17 zvládá základní příklady syntaktického pravopisu 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 pozná podstatná jména a slovesa 

 dodržuje pořádek slov ve větě, pozná a určí druhy vět podle postoje mluvčího 

 rozlišuje tvrdé, měkké a obojetné souhlásky a ovládá pravopis měkkých a tvrdých slabik 

 určuje samohlásky a souhlásky 

 seřadí slova podle abecedy 

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

 správně vyslovuje a píše znělé a neznělé souhlásky 

 

Učivo (U): 

2.1 zvuková stránka jazyka - sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek 

a souhláskových skupin, modulace souvislé řeči (tempo, intonace, přízvuk) 

2.2 slovní zásoba a tvoření slov - slova a pojmy, význam slov, slova jednovýznamová a 

mnohovýznamová, antonyma, synonyma, homonyma, stavba slova (kořen, část předponová 

a příponová, koncovka) 

2.3 tvarosloví - slovní druhy, tvary slov 

2.4 skladba - věta jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice 

2.5 pravopis - lexikální, základy morfologického (koncovky podstatných jmen a přídavných 

jmen tvrdých a měkkých) a syntaktického (shoda přísudku s holým podmětem) 
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3. Literární výchova 

 

Očekávané výstupy – 1. období: 

3.1 čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku 

3.2 vyjadřuje své pocity z přečteného textu 

3.3 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění 

3.4 pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 pamatuje si a reprodukuje jednoduché říkanky a dětské básně 

 reprodukuje krátký text podle otázek a ilustrací 

 při poslechu pohádek a krátkých příběhů udržuje pozornost 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka – 2. období: 
3.5 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je 

3.6 volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma 

3.7 rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů 

3.8 při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 dramatizuje jednoduchý příběh 

 vypráví děj zhlédnutého filmového nebo divadelního představení podle daných otázek 

 čte krátké texty s porozuměním a reprodukuje je podle jednoduché osnovy 

 určí v přečteném textu hlavní postavy a jejich vlastnosti 

 rozlišuje prózu a verše 

 rozlišuje pohádkové prostředí od reálného 

 ovládá tiché čtení a orientuje se ve čteném textu 

 

Učivo (U): 

3.1 poslech literárních textů 

3.2 zážitkové čtení a naslouchání 

3.3 tvořivé činnosti s literárním textem - přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce 

přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod 

3.4 základní literární pojmy - literární druhy a žánry: rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, 

pohádka, bajka, povídka, spisovatel, básník, kniha, čtenář, divadelní představení, herec, 

režisér; verš, rým, přirovnání 
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1. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Čtení a literární výchova (U: 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 3.2) 

 cvičení pro rozvoj fonetického sluchu, sluchová syntéza, 

analýza 

 písmena malá, velká, tiskací, psací 

 slabiky otevřené, zavřené, trojpísmenné 

 slova – čtení otevření slabik ve slovech, čtení zavřených slabik 

na konci slov, slova se skupinou dvou souhlásek, čtení slov se 

slabikotvornými souhláskami, slova s písmenem ě, se 

skupinami di, ti, ni a se shluky souhlásek 

 hlasité čtení jednoduchých vět se správnou intonací 

 uspořádání slov ve větě 

 interpunkční znaménka 

 délka samohlásek 

 porozumění přečteným větám 

 nadpis, článek, řádek, odstavec 

 poslech, vyprávění, dramatizace 

 recitace 

 prosba, poděkování, omluva, blahopřání, 

 pozdrav, oslovení 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.7, 3.1, 3.2 

Psaní (U: 1.4) 

 příprava na psaní 

 psaní prvků písmen a číslic 

 písmo psací a tiskací 

 psaní – písmeno, slabika, slovo 

 velké počáteční písmeno u vlastních jmen osob a prvního slova 

věty 

 opis, přepis 

1.8, 1.9 
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2. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Mluvnice (U: 2.1) 

 věta jednoduchá, souvětí 

 druhy vět 

 pořadí vět v textu 

 věta, slovo – slovo souřadné, nadřazené, podřazené 

 pořádek slov ve větě 

 slovo, slabika, hláska, písmeno, rozdělení hlásek 

 psaní tvrdých a měkkých skupin 

 abeceda 

 znělé a neznělé souhlásky na konci a uvnitř slov 

 význam slabiky pro dělení slov 

 písmeno ě ve slovech 

 slovní druhy: podstatná jména, slovesa, 

 předložky 

 vlastní jména  

2.1, 2.2, 2.4, 2.7, 2.8 

Sloh (U: 1.2, 1.3) 

 základní formy společenského styku 

 jednoduchý popis 

 děj – základ vypravování 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.6, 1.7 

Čtení a literární výchova (U: 1.1, 3.1, 3.2, 3.3) 

 plynulé čtení jednoduchých textů 

 slovní přízvuk 

 čtení hlasité a tiché 

 soustředěný poslech čtených textů, poezie a prózy 

 text a ilustrace 

 vyprávění, dramatizace pohádek a povídek 

 báseň, verš, rým 

 individuální četba 

3.1, 3.2, 3.3 

Psaní (U: 1.4) 

 tvary písmen abecedy 

 spojování písmen, slabik 

 umísťování diakritických znamének 

 opis, přepis, diktát 

1.8, 1.9 
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3. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Mluvnice (U: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5) 

 věta jednoduchá a souvětí 

 věta a jednoduchá a její stavba 

 základní skladební dvojice 

 nauka o slově – synonyma, antonyma, slova příbuzná 

 hláskosloví 

 stavba slova 

 vyjmenovaná slova po b, l, m, p, s, v, z 

 slovní druhy – ohebné, neohebné 

 podstatná jména 

 vlastní jména  

 slovesa – pojmenování děje, tvary sloves, časování 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 

2.6, 2.7, 2.8 

Sloh (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) 

 stylizace a kompozice 

 členění jazykového projevu 

 souvislé jazykové projevy 

 otázky a odpovědi 

 vypravování 

 popis 

 osnova 

 společenský styk a jeho formy 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1,10, 

1.11, 1.12 

Čtení a literární výchova (U: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) 

 plynulé čtení, členění textu 

 rychlé čtení, tiché a hlasité 

 četba jako zdroj poznatku o přírodě současnosti a minulosti 

 práce s literárním textem 

 besedy o knihách 

 základní literární pojmy 

 využití poezie, prózy, divadla, literatury 

 umělecké a dětské, výtvarného doprovodu i ilustrací 

 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4 

Psaní (U: 1.4) 

 tvary písmen 

 úprava zápisu 

 kontrola vlastního projevu 

 dopis, adresa 

 vyplňování formulářů 

1.8, 1.9, 1.10 
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4. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Mluvnice (U: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4) 

 nauka o slově, význam slova 

 stavba slova – kořen, předpona a přípona 

 předložky 

 vyjmenovaná slova po b, f, l, m, p, s, v, z 

 slovní druhy – ohebné, neohebné 

 vzory podstatných jmen 

 infinitiv sloves, určité slovesné tvary 

 slovesné způsoby 

 stavba věty 

 podmět a přísudek 

 shoda podmětu s přísudkem 

 vlastní jména  

2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 

2.13, 2.14, 2.15, 2.16 

Sloh (U: 1.2, 1.3, 1.4) 

 stylizace a kompozice 

 osnova, nadpis, členění projevu 

 vypravování 

 popis rostlin, zvířat a věcí 

 formy společenského styku 

1.14, 1.15, 1.16, 1.19, 

1.21 

Čtení a literární výchova (U: 1.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) 

 rozvoj techniky čtení 

 čtení textů uměleckých a populárně naučných 

 tiché čtení s porozuměním 

 tvořivá práce s literárním textem, práce s dětskou knihou 

 výběr četby podle osobního zájmu 

 divadelní a filmová představení 

 základy literatury 

 poezie: lyrika, epika, rytmus, 

 próza: pověst, povídka 

 rozhovory o knihách, besedy o ilustracích 

1.12, 1.13, 3.5, 3.6, 3.7, 

3.8 
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5. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Mluvnice (U: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5) 

 mateřský jazyk – prostředek dorozumívání 

 stavba slova, odvozování slov  

 souhláskové skupiny  

 přídavná jména odvozená od podstatných jmen 

 zdvojené souhlásky  

 předložky s, z, předpony s, z, vz 

 skupiny bě – bje, vě – vje, pě, mě – mně 

 dělení slov na konci řádků 

 pravopis i-y po obojetných souhláskách 

 vlastní jména  

 tvarosloví – slovní druhy 

 podstatná jména – mluv. kategorie, pravopis 

 přídavná jména – druhy, mluv. kategorie, pravopis 

 slovesa – mluv. kategorie, pravopis 

 zájmena – druhy, pravopis 

 číslovky 

 skladba – základní větné členy, skladební dvojice 

2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 

2.14, 2.15, 2.16, 2.17 

Sloh (U: 1.2, 1.3, 1.4) 

 reprodukce jednoduchých textů 

 vypravování 

 popis předmětu, děje, pracovního postupu 

 dopis 

 SMS zpráva, e-mail 

 tiskopisy: poštovní poukázky, průvodky, podací lístky 

 vyjadřování v běžných komunikačních situacích 

1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 

1.18, 1.19, 1.20, 1.21 

Čtení a literární výchova (U: 1.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) 

 výrazné hlasité čtení uměleckých i naučných textů 

 výrazné čtení s prvky uměleckého přednesu 

 předčítání textu, recitace – rým, verš, sloka volná reprodukce 

přečteného textu 

1.12, 1.13, 3.5, 3.6, 3.7, 

3.8 
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Standardy 
 

Komunikační a slohová výchova   

Očekávané výstupy – 1. stupeň – 1. období   

 plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu 

a náročnosti 
  

 porozumí písemným nebo mluveným pokynům 

přiměřené složitosti  
  

 respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru    

 pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo 

nedbalou výslovnost  
  

 v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí 

vhodné tempo řeči  
  

 volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v 

běžných školních i mimoškolních situacích  
  

 na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený 

projev  
  

 zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním    

 píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje 

písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev  
  

 píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení    

 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví 

podle nich jednoduchý příběh  
  

Očekávané výstupy – 1. stupeň – 2. období Indikátory 

 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i 

nahlas  

 navrhne vhodný nadpis 

 posoudí na základě přečteného textu pravdivost/nepravdivost tvrzení 

 posoudí, zda daná informace vyplývá/nevyplývá z textu 

 vyhledá v textu odpověď na zadanou otázku 
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 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 

 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 

 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 vzkaz a reprodukuje ho ústně nebo písemně další osobě   

 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 z důležitých informací 

 rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě 

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

rozhodování člověka (adresáta)  

 vyhledá na internetu, v časopise, v denním tisku příklad manipulativní reklamy   

 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 

 se vhodně představí ostatním dětem, dospělému  

 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.)  

 využívá spisovnou výslovnost ve veřejné komunikační situaci  

 píše správně po stránce obsahové i formální 

jednoduché komunikační žánry 

 píše vypravování obsahově i formálně správně, dodržuje dějovou posloupnost; 

pracuje podle rozvité/heslovité osnovy  

 sestaví popis předmětu (zvířete/osoby) a popis pracovního postupu, dodržuje 

logickou návaznost; pracuje podle otázkové osnovy    

 v ukázce dopisu doplní, co chybí  

 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)   

 zařadí do přečtené ukázky na vhodné místo nabízený text 

 



Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, 

Jiráskovo náměstí 1166, 500 02 
 

 

Školní vzdělávací program pro základní školy – „Umím, chápu, rozumím“ 

 

52 

Jazyková výchova   

Očekávané výstupy – 1. stupeň – 1. období   

 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení 

slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky 
  

 porovnává významy slov, zvláště slova opačného 

významu a slova významem souřadná, nadřazená a 

podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná 

  

 porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – 

děj, věc, okolnost, vlastnost 
  

 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru   

 užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary 

podstatných jmen, přídavných jmen a sloves 
  

 spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými 

spojkami a jinými spojovacími výrazy 
  

 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a 

k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové 

prostředky 

  

 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 

  

Očekávané výstupy – 1. stupeň – 2. období Indikátory 

 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo 

podobného významu a slova vícevýznamová 

 vybere z nabídky slovo, které je významem nejblíže k zadanému slovu 

 nahradí slovo v textu slovem významově protikladným, podobným, citově 

zabarveným, nespisovné slovo slovem spisovným 

 vyhledá v textu slovo vícevýznamové, vysvětlí jeho další významy 

 rozhodne, zda dvojice slov splňuje požadovanou podmínku (pro opozita) 
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 rozlišuje ve slově kořen slova, část příponovou, 

předponovou a koncovku 

 rozliší, v kterých případech se jedná o slova příbuzná a v kterých o tvary téhož 

slova 

 rozliší, která slova jsou příbuzná se zadaným slovem 

 určí kořen slova, část příponovou, předponovou    

 k danému slovu uvede slova příbuzná  

 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) 

 vybere z krátkého textu větu, která obsahuje/neobsahuje zadaný slovní druh 

 používá v mluveném i psaném projevu náležité tvary podstatných a přídavných 

jmen (kromě pravopisu přídavných jmen přivlastňovacích)    

 používá v mluveném i psaném projevu náležité tvary sloves ve způsobu 

oznamovacím 

 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 tvaru a odůvodní pravopis (1. 

a 4. pád rod mužský životný) 

 vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné 

základní skladební dvojici označuje základ věty 

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

několikanásobný)  

 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  

 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 

 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  

 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)  
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Literární výchova   

Očekávané výstupy – 1. stupeň – 1. období   

 čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu 

literární texty přiměřené věku 
  

 vyjadřuje své pocity z přečteného textu   

 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje 

pohádku od ostatních vyprávění 
  

 pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů 

učitele a podle svých schopností 
  

Očekávané výstupy – 1. stupeň – 2. období  Indikátory 

 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 

 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  

 rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých 

textů 

 rozhodne, jakého typu je úryvek a) umělecký (poezie, komiks, pohádka)             

                                                     b) neumělecký (naučný text, návod k použití) 

 při jednoduchém rozboru literárních textů používá 

jednoduché literární pojmy 

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

 rozhodne, zda uvedená ukázka je poezie, nebo próza   
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HUDEBNÍ VÝCHOVA 
 
1. Charakteristika vyučovacího předmětu 

  

Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Dává 

žákům příležitost, aby projevovali a uspokojovali svou přirozenou potřebu setkávání s hudbou. Tuto 

potřebu předmět podněcuje, rozvíjí a kultivuje. Hudební výchova by měla být předmětem uvolnění, 

radosti, citového prožitku, seberealizace, zábavy, týmové práce, při které se žáci budou učit rozpoznávat 

krásu umění, ctít schopnosti a výkony druhých lidí, vystupovat před spolužáky i dospělými, organizovat 

společenské akce, rozvíjet svou fantazii a tvůrčí schopnosti. Vyučovací předmět Hudební výchova 

usiluje o to, aby se z žáků stali budoucí návštěvníci koncertních síní a divadelních sálů, aby poznali 

souvislosti všech druhů umění a aby vhodně využívali celý komplex hudebních činností v různých 

oblastech svého života a obohatili tak své estetické vnímání a prožívání světa. 

 

Hudebně výchovné činnosti jsou rozděleny v ŠVP na: Vokální činnosti, Instrumentální činnosti, 

Hudebně pohybové činnosti a Poslechové činnosti. 

Obsahem Vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého i mluvního 

projevu v souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků. Tyto poznatky 

mohou žáci ještě více rozvinout a prohloubit v pěveckém sboru. 

Obsahem Instrumentálních činností je hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební reprodukci i 

produkci. Jedná se o jednoduché hudební nástroje a doprovodné rytmické nástroje. 

Obsahem Hudebně pohybových činností je ztvárňování hudby a reagování na ni pomocí pohybu, tance 

a gest. 

Obsahem Poslechových činností je aktivní vnímání (percepce) znějící hudby, při níž žák poznává hudbu 

ve všech jejích žánrových, stylových i funkčních podobách, učí se hudbu analyzovat a „interpretovat“ 

a to nejen v rámci klasické vyučovací hodiny, ale i v pěveckých sborech.  

 

 

2. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

 

Vyučovací předmět hudební výchova je povinný vyučovací předmět, který se vyučuje v 1. až 9. ročníku 

v 1 hodinové týdenní dotaci (celkem 9 hodin). Učební osnovy předmětu umožňují konkretizovat učivo 

i jeho náročnost na základě učitelovy znalosti úrovně hudebního rozvoje jednotlivých žáků a podmínek 

ve škole. Volba vhodných didaktických prostředků je zcela závislá na učitelově rozhodnutí. 

 

Výuka Hudební výchovy probíhá ve specializované učebně hudební výchovy (pro žáky 2. stupně), ve 

vhodných kmenových třídách (pro žáky1.stupně) a také na jevišti ve školní jídelně, kde je umístěno 

speciální ozvučovací zařízení (zvláště určeno pro veřejnou produkci). 

 

Hudba je osvojována nejen při vyučování, ale i návštěvou výchovných koncertů, na besedách o hudbě 

i samostatně v mimoškolních hudebních aktivitách a to i v pěveckém sboru a při jednotlivých 

vystoupeních, kde se žáci učí pracovat se základní zvukařskou technikou. Žáci se o hudbě a svých 

zážitcích z ní učí hovořit. Používají při tom pojmy a hudebně naukové poznatky, které jsou vyvozovány 

ze znějící hudby a aplikovány ve všech hudebních aktivitách. Při hodnocení výsledků práce žáků přihlíží 

vyučující především k jejich přístupu k celému komplexu hudebních činností, ke snaze spolupracovat 

s ostatními a k úsilí o co nejlepší výsledek. Je možné zohlednit i případnou jednostrannou zaměřenost 

žáka na určitý typ hudebních činností. 
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3. Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Hudební výchova  

 

Kompetence k učení rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Hudební výchova  tím, že: 

 

 vedeme žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožňujeme žákům osvojit si strategii 

učení a motivovat je pro celoživotní učení 

 vedeme žáky ke kultivaci své hudebnosti v oblasti hudebního sluchu, zpěvního hlasu, 

smyslu pro rytmus, melodického a harmonického cítění, hudební paměti, představivosti a 

fantazie 

 rozvíjíme u žáků receptivní, reprodukční a částečně i produkční schopnosti a dovednosti 

aktivitami vokálními, instrumentálními, poslechovými a hudebně pohybovými 

 ve výuce zřetelně rozlišujeme základní (nezbytné, klíčové, kmenové) učivo a učivo 

rozšiřující (doplňující) 

 

 

Kompetence k řešení problémů rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Hudební výchova  tím, že: 

 

 podněcujeme žáky k tvořivému myšlení 

 učíme žáky různým vyjadřovacím hudebním technikám a použití vhodných prostředků k 

vyjádření svého záměru 

 podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení hudebního vyjadřování 

 ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci posuzují hudební dění. 

 

 

Kompetence komunikativní rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Hudební výchova  tím, že: 

 

 vedeme žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci 

 učíme žáky porozumění hudebně vyjadřovacím prostředkům a společenským funkcím 

hudby, jednotlivých uměleckých epoch 

 vedeme žáky k pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka 

umění jako svébytného prostředku komunikace 

 učíme žáky naslouchat hudbě a vnímat hudební projevy druhých, jako nezbytný prvek 

účinné mezilidské komunikace 

 

 

Kompetence sociální a personální rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Hudební výchova tím, že: 

 

 rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci 

vlastní i druhých 

 pomáháme žákům získat vhled do hudební kultury české i jiných národů 

 vedeme k pochopení emocionálního působení hudby a jejím vlivem k vytváření mostů mezi 

lidmi 

 prohlubujeme u žáků jejich vztah k hudebnímu umění v celé oblasti hudební kultury 

 učíme žáky kriticky hodnotit práci svou i ostatních. 
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Kompetence občanské rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Hudební výchova tím, že: 

   

 vychováváme žáky jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a 

respektující práva druhých 

 vychováváme žáky jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své životní 

prostředí 

 vychováváme žáky jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých 

situacích 

 vedeme žáky k zaujímání vhodných postojů k hudbě ve všech jejích oblastech 

 vedeme žáky k chápání procesu umělecké tvorby jako způsobu nalézání a vyjadřování 

osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v mnohotvárném světě 

 vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem a toleranci k jejich hudebním projevům 

 jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku. 

 

 

Kompetence pracovní rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Hudební výchova tím, že: 

 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci, učíme žáky obsluhovat jednoduché hudební 

nástroje, učíme žáky chránit své zdraví v rámci hlasové hygieny, pomáháme žákům při 

volbě jejich budoucího povolání a trávení volnočasových aktivit 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k aktivním hudebním činnostem 

 při výuce hudební výchovy vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí 

 učíme žáky vhodně využívat psychohygienický účinek hudby 

 vedeme žáky správnému zacházení s dostupnými hudebními nástroji, k jejich údržbě 

 různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi 

hudební oblasti 

 pomáháme hudebně nadaným žákům ve volbě vhodného povolání, ve kterém svůj talent 

mohou uplatnit 

 zúčastňujeme se různých pěveckých soutěží a pořádáme vystoupení při různých 

společenských i školních akcích 
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Očekávané výstupy (OVO) – 1. období:  

1.1 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlasu 

1.2 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních 

forem 

1.3 využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře 

1.4 reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 

melodie 

1.5 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu 

znějící hudby 

1.6 rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, 

instrumentální a vokálně instrumentální 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 zpívá jednoduché písně v rozsahu kvinty 

 správně a hospodárně dýchá a zřetelně vyslovuje při rytmizaci říkadel i při zpěvu 

 reaguje pohybem na tempové a rytmické změny 

 rozliší sílu zvuku 

 pozorně vnímá jednoduché skladby 

 

Očekávané výstupy (OVO) – 2. období:  

1.7 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 

1.8 orientuje se v zápisu jednoduché písně či skladby a podle svých individuálních schopností 

a dovedností ji realizuje 

1.9 využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché popřípadě 

složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a 

písní 

1.10 rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby 

1.11 vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry a 

provádí elementární hudební improvizace 

1.12 rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků, 

upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné harmonické změny 

1.13 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních schopností 

a dovedností vytváří pohybové improvizace 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 zpívá písně v přiměřeném rozsahu k individuálním schopnostem 

 propojí vlastní pohyb s hudbou 

 doprovodí spolužáky na rytmické hudební nástroje 

 odliší tóny podle výšky, síly a barvy 

 pozorně vnímá znějící hudbu různých skladeb 

 správně hospodaří s dechem při interpretaci písní - frázování 
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1. Vokální činnosti 

 

Učivo (U): 

1.1 pěvecký a mluvní projev - pěvecké dovednosti (dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu, 

dynamicky odlišený zpěv), hlasová hygiena, rozšiřování hlasového rozsahu 

1.2 hudební rytmus - realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu 

1.3 dvojhlas a vícehlas - prodleva, kánon, lidový dvojhlas apod. 

1.4 intonace, vokální improvizace - diatonické postupy v durových a mollových tóninách (5., 

3. a 1. stupeň, volné nástupy 8. a spodního 5. stupně apod.), hudební hry 

1.5 grafický záznam vokální hudby - čtení a zápis rytmického schématu písně, orientace v 

notovém (grafickém) záznamu jednoduché melodie, její reprodukce 

 

 

2. Instrumentální činnosti 

 

Učivo (U): 

2.1 hra na hudební nástroje - reprodukce motivů, témat, jednoduchých skladbiček pomocí 

jednoduchých hudebních nástrojů (Orffův instrumentář), zobcových fléten, keyboardů … 

2.2 rytmizace, melodizace a stylizace, hudební improvizace - tvorba předeher, meziher a doher 

s využitím tónového materiálu písně, hudební doprovod (akcentace těžké doby v rytmickém 

doprovodu, prodleva), hudební hry (ozvěna, otázka - odpověď), jednodílná písňová forma 

2.3 grafický záznam melodie - rytmické schéma jednoduché skladby (její části - motivku, 

tématu apod.), záznam melodie a její reprodukce, využití notačních programů 

 

 

3. Hudebně pohybové činnosti 

 

Učivo (U): 

3.1 taktování, pohybový doprovod znějící hudby - dvoudobý, třídobý a čtyřdobý takt, taneční 

hry se zpěvem, jednoduché lidové tance 

3.2 pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v proudu znějící hudby - pantomima a 

pohybová improvizace s využitím tanečních kroků 

3.3 orientace v prostoru - pamětné uchování a reprodukce pohybů prováděných při tanci či 

pohybových hrách 

 

 

4. Poslechové činnosti 

 

Učivo (U): 

4.1 kvality tónů - délka, síla, barva, výška 

4.2 vztahy mezi tóny - souzvuk, akord 

4.3 hudební výrazové prostředky a hudební prvky s výrazným sémantickým nábojem - rytmus, 

melodie, harmonie, barva, kontrast a gradace, pohyb melodie (melodie vzestupná a 

sestupná), zvukomalba, metrické, rytmické, dynamické, harmonické změny v hudebním 

proudu 

4.4 hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj 

4.5 hudební styly a žánry - hudba taneční, pochodová, ukolébavka apod. 

4.6 hudební formy - rondo, malá písňová forma, variace, velká písňová forma 

4.7 interpretace hudby - slovní vyjádření (jaká je to hudba a proč je taková) 
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1. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Vokální činnosti, nácvik písní (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5) 

 osvojování nových písní 

 správné tvoření tónu 

 správná výslovnost (otevírání úst, brumendo, neurčitý vokál) 

 uvolňovací cviky 

 zásady hlasové hygieny 

 intonační a rytmické schopnosti 

 sjednocení hlasového rozsahu (c1-a1) 

 zpěv sboru nebo skupiny s oporou učitelova hlasu nebo 

melodického nástroje 

 harmonický doprovod k dobře zvládnutému zpěvu 

1.1 

přesah: 

Výchova ke zdraví 

Instrumentální činnosti (U: 2.1, 2.2, 2.3) 

 hra na jednoduché Orffovy nástroje 

 improvizované hudební nástroje k doprovodu zpěvu nebo 

pohybu 

 melodický doprovod (ostinato, prodleva) 

1.3 

Hudebně pohybové činnosti (U: 3.1, 3.2, 3.3) 

 hudebně pohybové hry 

 prvky hry na tělo do rytmu nebo jako doprovod 

přesah: TV 

Poslechové činnosti (U: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7) 
 poslech hudebních skladeb různých žánrů 

 výchova k toleranci různých žánrů 

 ukolébavky, hymna ČR, rozlišování tónů, zvuků, zpěvních 

hlasů, vokální a nástrojové hudby 

 nejznámější hudební nástroje 

1.5 

Seznámení s pojmy z hudební nauky (U: 1.5) 

 nota celá, psaní do notové osnovy  

 notová osnova 

 první seznámení s houslovým klíčem 

1.2 
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2. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Vokální činnosti, nácvik písní (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5) 

 osvojování nových písní, kánon 

 zpěv sólo, skupiny, sboru; správná artikulace, vyrovnávání 

vokálů, měkké nasazení, hlavový tón, opora bránice 

 sjednocování hlasového rozsahu c1 – h1 

 funkce rozezpívání, praktické provádění rozezpívání 

 ozvěna, vzestupná a sestupná řada na různé texty, trojzvuk, 

hudební dialog 

 dynamika, tempo, reakce na dirigenta  

 stoupání a klesání melodie 

 zásady hlasové hygieny 

 intonační a rytmické schopnosti 

 zpěv sboru nebo skupiny s oporou učitelova hlasu nebo 

melodického nástroje 

 harmonický doprovod k dobře zvládnutému zpěvu 

1.2 

přesah: 

Výchova ke zdraví 

Instrumentální činnosti (U: 2.1, 2.2, 2.3) 

 hra na jednoduché Orffovy nástroje 

 improvizované hudební nástroje k doprovodu zpěvu nebo 

pohybu 

 melodický doprovod  

1.4 

Hudebně pohybové činnosti (U: 3.1, 3.2, 3.3) 

 hudebně pohybové hry 

 prvky hry na tělo do rytmu nebo jako doprovod 

přesah: TV 

Poslechové činnosti (U: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7) 
 poslech hudebních skladeb různých žánrů 

 výchova k toleranci různých žánrů 

 fanfáry, hymna ČR, rozlišování tónů, zvuků, zpěvních hlasů, 

vokální a nástrojové hudby 

 nejznámější hudební nástroje 

1.6 

Seznámení s pojmy z hudební nauky (U: 1.5) 

 nota celá, psaní do notové osnovy  

 notová osnova 

 první seznámení s houslovým klíčem 

1.5 
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3. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Vokální činnosti, nácvik písní (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5) 

 práce s písněmi v dur i v moll 

 rozezpívání, hlasová hygiena 

 další pěvecké techniky (nádechy, frázování, měkké nasazení, 

pauza) 

 melodie postupující v krocích a skocích, 

 melodie lomená 

 motiv, předvětí, závětí 

 průprava k dvojhlasu, kánon 

 změny tempa a dynamiky 

 rytmizace a melodizace v 2/4, 3/4, a 4/4 taktu 

1.1, 1.2 

přesah: 

Výchova ke zdraví 

Instrumentální činnosti (U: 2.1, 2.2, 2.3) 

 instrumentální hra s doplňováním a obměňováním čtyřtaktové 

fráze 

 rytmické doprovody ve 2/4 a 3/4 taktu s využitím hodnot 

půlových, čtvrťových i osminových 

 hra dvoutaktových meziher 

1.2, 1.3,1.4 

Hudebně pohybové činnosti (U: 3.1, 3.2, 3.3) 

 práce s nejméně 3 hudebně pohybovými hrami 

 taneční kroky; třídobá chůze v kruhu, dvoudobá chůze v 

průpletu, přísuvný krok 

 tance starší i moderní (tanec ve dvojicích) 

 taktování, vyjádření lehkých a těžkých dob 

1.4 

přesah: TV 

Poslechové činnosti (U: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7) 
 práce s nejméně 4 poslechovými skladbami (drobné skladby B. 

Smetany a A. Dvořáka) 

 epizody ze života skladatelů poslouchané hudby 

 hudební nástroje: violoncello, akordeon, lesní roh, tuba, 

cemballo, syntetizátor, činely (podoba, zvuk) 

 hudba k zábavě, slavnostní hudba, hudba k tanci (dříve a dnes) 

1.6 

Seznámení s pojmy z hudební nauky (U: 1.5) 

 pomlky, houslový klíč, posuvky, noty c1 – a1,4/4 takt 
1.5 
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4. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Vokální činnosti, nácvik písní (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5) 

 osvojování nových písní 

 správné tvoření tónu 

 správná výslovnost (otevírání úst, brumendo, neurčitý vokál) 

 uvolňovací cviky 

 zásady hlasové hygieny 

 intonační a rytmických schopnosti 

 sjednocení hlasového rozsahu (c1-a1) 

 zpěv sboru nebo skupiny s oporou učitelova hlasu nebo 

melodického nástroje 

 harmonický doprovod k dobře zvládnutému zpěvu 

 noty h – h1, c2, d2 

 pomocné linky 

 předznamenání (obecně) 

 procvičování notového písma 

 skupiny not osminových 

 noty na pomocných linkách 

 stupnice (obecně) 

 stupnice C dur 

1.7, 1.8 

Instrumentální činnosti (U: 2.1, 2.2, 2.3) 

 hra na jednoduché Orffovy nástroje 

 přehrání melodie jednoduchých lidových písní 

 doprovod T a D 

 čtyřtaktová předehra, mezihra, dohra 

1.9, 1.11 

Hudebně pohybové činnosti (U: 3.1, 3.2, 3.3) 

 práce s nejméně 4 hudebně pohybovými hrami nebo tanci 

 taneční kroky (poskočný, cvalový, kroky se zhoupnutím) 

 taneční improvizace 

 hra na tělo 

 taktování na 2 a 3 doby 

1.13 

Poslechové činnosti (U: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7) 
 práce s nejméně 8 poslechovými skladbami (Smetana, Dvořák, 

Janáček, Mozart...) 

 pochod, polka, valčík, menuet, rondo, výběr z Lašských tanců 

 vánoční hudba (koledy, vánoční písně, pastorela, populární 

vánoční hudba) 

 zpěvní hlasy a druhy pěveckých sborů 

 rozlišení melodie a doprovodu 

 dílovost v hudbě (dvojdílnost, trojdílnost, malá hudební forma) 

 hymna ČR a základní informace o jejím vzniku, chování při 

hymnách 

 epizody ze života hudebních skladatelů poslouchané hudby 

 seznámení s hudebními nástroji: pikola, příčná flétna, hoboj, 

fagot, tuba, saxofon 

 odlišování durového a mollového tónorodu 

1.10, 1.12 
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5. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Vokální činnosti, nácvik písní (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,1.6, 1.7) 

 práce s minimálně 10 písněmi v dur i v moll (lidové, umělé, 

starší i moderní, oblast populární hudby) 

 hymna ČR, zpěv a základní údaje z historie, chování při hymně 

 další pěvecké techniky (scat, falset apod.) 

 upevňování vokálních dovedností získaných v nižších ročnících 

 střídavý dech 

 sjednocování hlasového rozsahu h – d2 

 počátky dvojhlasu, příprava trojhlasu, trojhlasý kánon, pokus o 

polyfonní zpěv 

 stupnice a kvintakord dur a moll 

 rytmická cvičení 

1.8, 1.12 

Instrumentální činnosti (U: 2.1, 2.2, 2.3) 

 doprovod pomocí Orffových nástrojů 

 upevňování získaných dovedností z nižších ročníků 

 hra doprovodů, improvizace doprovodu T a D 

1.9, 1.11 

Hudebně pohybové činnosti (U: 3.1, 3.2, 3.3) 

 práce s nejméně 4 hudebně pohybovými hrami nebo tanci 

 kultivované pohyby odvozené z rytmické složky populární 

hudby, regionální lidový tanec, „jazzový“ společenský tanec 

(charleston, twist, jive),  polka, valčík, mazurka 

 procvičování pohybových prvků z nižších ročníků 

 taktování na 4 doby 

1.13 

přesah TV 

Poslechové činnosti (U: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7) 

 práce s nejméně 8 poslechovými skladbami v dur i v moll 

 rozlišování hudby polyfonní a homofonní (vokální i 

instrumentální) 

 další hudební nástroje (harfa, varhany) 

 lidové kapely, rocková kapela, symfonický a velký jazzový 

orchestr 

 hudba v chrámu, na zámku, v koncertní síni a k tanci (dříve a 

dnes) 

 poslech: lidové kapely, menuet, swingová hudba 30. let, 

rocková hudba 60. let 

 významní skladatelé (hudební skupiny) a jejich tvorba (poslech, 

epizody ze života) - J. S. Bach, Mozart, Janáček, Novák, 

Beethoven (příp. další – Trojan, Hurník, Eben, Beatles, Presley, 

Ježek a V +W, Šlitr a Suchý, Olympic apod.) 

 princip variace 

1.8, 1.10, 1.12 
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Seznámení s pojmy z hudební nauky 
 seznámení s oktávami pod i nad dosud používaným rozsahem 

 seznámení se synkopou, triolou, stupnicemi dur i moll s jedním 

# a s jedním b a jejich kvintakordy 

 ukázka použití posuvek při vyvození stupnic G dur a F dur 

 ukázka posuvek v předznamenání 

 akord 

 interval obecně, jména intervalů 

 notové písmo: basový klíč, nota šestnáctinová 

 rytmická cvičení 

 vlastní notový záznam 

1.9, 1.12, 1.13 
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INFORMATIKA 

 

1. Charakteristika vyučovacího předmětu   

 

Cílem vyučovacího předmětu Informatika je naplňování vzdělávacího obsahu stanoveného ve 

výstupech vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie. Připravuje žáky na využívání 

ICT v jiných vyučovacích předmětech a umožňuje jim dosáhnout základní úrovně informační 

gramotnosti (získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních 

technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším 

vzdělávání i v praktickém životě). Vzhledem k narůstající potřebě osvojení si základních dovedností 

práce s výpočetní technikou je vzdělávací předmět zařazen jako povinná součást základního vzdělávání 

na 1. a 2. stupni.  Získané dovednosti jsou v informační společnosti nezbytným předpokladem uplatnění 

na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti. 

   

Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných informací 

pomocí internetu a jiných digitálních médií, vede k žádoucímu odlehčení paměti při současné možnosti 

využít mnohonásobně většího počtu dat a informací než dosud, urychluje aktualizaci poznatků a vhodně 

doplňuje standardní učební texty a pomůcky.  

  

Dovednosti získané ve vzdělávacím předmětu Informatika umožňují žákům aplikovat výpočetní 

techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích 

oblastech celého základního vzdělávání.  Tato aplikační rovina přesahuje rámec vzdělávacího obsahu 

vzdělávací oboru Informační a komunikační technologie, a stává se součástí všech vzdělávacích oblastí 

základního vzdělávání.  

 

 

 

2. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu   

   

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu pomáhá žákovi orientovat se ve struktuře a činnosti počítače, 

poznat možnosti jeho využití, zacházet s počítačem a jeho přídavnými zařízeními uživatelským 

způsobem, pracovat s hotovými didaktickými programy, osvojit si základy práce s grafikou a 

databázemi a e-learningovým vzděláváním. Žáci se učí třídit informace, kriticky je posuzovat a 

aplikovat v praktickém životě v souladu se zákony o duševním vlastnictví. Osvojují si základy 

elektronické komunikace a její zásady.   

 

Informatika je povinný předmět s hodinovou dotací, 1 hodina týdně ve 4. a 5. ročníku na 1. stupni a v 

6. ročníku na 2. stupni. Výuka probíhá v budově školy ve dvou odborných učebnách vybavených 

stolními počítači a netbooky. Žáci mají k dispozici pracoviště se žákovskou počítačovou stanicí, kromě 

toho mohou využívat sluchátka, datavideoprojektor – připojeno na řídící pracoviště, zálohovací za řízení 

flash disk, CD a DVD disk). V některých odborných učebnách je k dispozici i interaktivní tabule. 
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3. Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Informatika  

 

Kompetence k učení rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Informatika tím, že: 

 

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

informačních a komunikačních technologií, k porozumění toku informací, počínaje jejich 

vznikem, uložením na médium, přenosem, zpracováním, vyhledáváním a praktickým 

využitím 

 učíme žáky porovnávat informace a poznatky z většího množství alternativních 

informačních zdrojů (snažíme se o co největší dosažení věrohodnosti vyhledaných 

informací) 

 vedeme žáky k pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a 

modelování přírodních a sociálních jevů a procesů 

 učíme žáky v praxi využívat korekci textu pomocí vnitřních nástrojů softwaru 

 neustále se dalším vzděláváním seznamujeme s dalšími možnostmi využívání ICT 

 

 

Kompetence k řešení problémů rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Informatika tím, že: 

 

 učíme žáky nebát se problémů 

 učíme žáky problémy prakticky řešit a to tak, že záměrně vytváříme praktické problémové 

úlohy 

 podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů 

 podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení 

 sami se také učíme řešit s nadhledem a rozumem různé problémové situace 

 

 

Kompetence komunikativní rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Informatika tím, že: 
 

 vedeme žáky k tomu, aby využívali při práci s počítačem logické a algoritmické myšlení 

 vedeme žáky k tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při 

prezentaci výsledků své práce 

 v komunikaci pomocí informačních a komunikačních technologií se prioritně zaměřujeme 

na správné užívání českého (cizího) jazyka s ohledem na gramatiku a syntaxi 

 podporujeme formy komunikace na mezinárodní úrovni v rámci Evropy i světa využíváním 

internetové sítě 

 klademe důraz na „ kulturní úroveň“ komunikace 

 učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (školní časopis, místní tisk, 

web, ppt. prezentace apod.) 

 Sami se snažíme o profesionální přístup ke komunikaci se žáky, rodiči a v neposlední řadě 

i s širší veřejností. Dodržujeme základní typologická pravidla, dbáme na estetický vzhled 

výstupního materiálu 
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Kompetence sociální a personální rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Informatika tím že: 

  

 podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují   

 žáky se speciálními vzdělávacími potřebami učíme výhodám využívání informačních 

technologií   

 důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, tak aby se 

vzájemně žáci nevyrušovali při tvořivé práci  

 vlastní zkušenosti žáků podporujeme a využíváme je při výuce žáků ostatních.   

 dovedeme se učit od zkušenějších žáků, kteří mají širší rozhled v oblasti ICT  

 

 

Kompetence občanské rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Informatika tím, že: 

 

 netolerujeme záliby žáků v informacích, které mohou vést k sociálně patologickým jevům  

 nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity jako protipól nežádoucím sociálně patologickým 

jevům   

 na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy 

chování lidí   

 neustále monitorujeme chování žáků (především při práci s internetem), včas přijímáme 

účinná opatření   

 využíváme pomoci a zkušeností odborníků - výchovných poradců, PPP a uplatňujeme 

individuální přístup k žákům   

 rozumně a zodpovědně využíváme informačních zdrojů – s ohledem na jejich účinnost a 

vliv na osobnost jedince   

 v hodnocení žáků (ve zřetelné převaze) uplatňujeme prvky pozitivní motivace   

 jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku   

 respektujeme právní předpisy, zákony o duševním vlastnictví. Respektujeme osobnost žáka, 

jeho práva a záliby.  Budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru při vyučování    

 

 

Kompetence pracovní rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Informatika tím, že: 

 

 vedeme žáky využíváním výpočetní techniky, aplikačního i výukového softwaru, ke zvýšení 

efektivnosti jejich učební činnosti a k racionálnější organizaci jejich práce   

 vedeme žáky k dodržování zásad bezpečnosti při práci s technikou napojenou na elektrickou 

síť  

 učíme žáky provádět základní údržbu hardwarového zařízení, vedeme je k šetrné práci s 

výpočetní technikou  

 písemné informace určené ke zveřejnění vytváříme na počítači. Ve své učitelské profesi v 

maximální míře využíváme možnosti, které nám poskytují dostupné informační a 

komunikační technologie 
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1. Základy práce s počítačem 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 

1.1 využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie 

1.2 respektuje pravidla bezpečné práce s hardwarem i softwarem a postupuje poučeně v případě 

jejich závady 

1.3 chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím 

1.4 umí vysvětlit, kde všude se počítač využívá 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 ovládá základní obsluhu počítače 

 dodržuje pravidla bezpečné a zdravotně nezávadné práce s výpočetní technikou 

 

Učivo (U): 

1.1 základní pojmy informační činnosti - informace, informační zdroje, informační instituce 

1.2 struktura, funkce a popis počítače a přídavných zařízení 

1.3 jednoduchá údržba počítače, postupy při běžných problémech s hardwarem a softwarem 

1.4 využívání počítačů 

1.5 zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik spojených s dlouhodobým 

využíváním výpočetní techniky 

1.6 operační systém jako nejzákladnější programové vybavení 

1.7 jiné programy 

1.8 historie počítačů 

1.9 paměť počítače, jednotky kapacity paměti 

1.10 složka jako prostor pro ukládání informací 

1.11 seznámení s formáty spustitelných souborů a nejběžnějších souborů  

 

 

2. Počítač – nástroj k učení 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 

2.1 umí spustit výukový software a umí jej obsluhovat 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení 

 

Učivo (U):  

2.1 seznámení se s typy výukových programů a jejich obsluhou 

2.2 využití výukových programů k doplnění učiva 
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3. Zpracování a využití informací 

       

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 

3.1 spustí program pro tvorbu textu, pracuje s textem v textovém editoru, přepis jednoduchého 

textu, oprava chyb, formátování, uložení dokumentu 

3.2 vkládá objekty do textu, umí s nimi pracovat 

3.3 umí spustit program malování a umí používat jeho nástrojové panely, nakreslí obrázek a 

uloží jej na zadané místo 

3.4 pracuje s hlavní nabídkou programu malování 

3.5 připraví dokument pro tisk  

3.6 vytvoří krátkou prezentaci a ovládá základní funkce prezentačního softwaru 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 pracuje s výukovými a zábavními programy podle pokynu 

 

Učivo (U): 
3.1 spouštění a základní funkce textového editoru 

3.2 spouštění a základní funkce grafického editoru 

3.3 tvorba dokumentu  

3.4 ukládání souborů  

3.5 možnosti kvalitních textových editorů 

3.6 tisk  

3.7 spouštění a základní funkce prezentačního sotfwaru 

 

 

4. Vyhledávání informací a komunikace 

        

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 

4.1 při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty 

4.2 vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení 

       

Učivo (U): 

4.1 internet – zdroj informací 

4.2 podmínky pro možnost využívání internetu 

4.3 programy pro práci s internetem 

4.4 metody a nástroje vyhledávání informací 

4.5 formulace požadavku při vyhledávání na internetu, vyhledávací atributy 
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4. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Základy práce s počítačem (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7) 

 bezpečnostní řád počítačové učebny 

 co je to počítač 

 využití počítačů v praxi  

 péče o počítač 

 popis počítače 

 klávesnice, funkce kláves, práce s klávesnicí 

 myš, práce s myší 

 operační systém jako základní programové vybavení                                                     

- základní pojmy a prvky (ikony, okna, složky, soubory,   

      hlavní nabídka, plocha, hlavní panel) 

- základní principy ovládání operačního systému (operace 

s ikonami, s okny, s hlavní nabídkou) 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

Počítač - nástroj k učení (U 2.1, 2.2) 

 výukové programy, práce s výukovými programy 
2.1, 2.2 

Zpracování a využití informace (U: 3.1, 3.2, 3.3) 
 grafický editor - malování 

- spouštění, co dokáže- nástrojové panely 

- jednoduchý obrázek  

- uložení na zadané místo 

 textový editor 

- základy psaní a editace textu 

- označování bloků 

- jednoduché formátování textu 

- oprava chyb 

- přepis textu a uložení na disk 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4 

Vyhledávání informací a komunikace (U: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4) 
 internet jako zdroj informací 

 základy práce s internetovým prohlížečem 

 vyhledávání informací na internetu 

4.1, 4.2 
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5. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Základy práce s počítačem (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7) 

 bezpečnostní řád počítačové učebny 

 rizika spojená s dlouhodobým užíváním počítače 

 informatika – jednotka informace, jednotka kapacity paměti  

 hardware – technické vybavení počítače 

 základní vybavení a periferie 

 historie počítačů 

 paměť počítače – vlastnosti, popis, užití 

 ukládání informací do počítače, pojem složka, stromová 

struktura  

 jak najít uložená data 

 co je to soubor, jak se soubory liší 

 software – programové vybavení počítače 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 

1.11 

Počítač - nástroj k učení (U 2.1, 2.2) 

 výukové programy, práce s výukovými programy 
2.1 

Zpracování a využití informace (U: 3.1, 3.2, 3.3, 3.6) 
 grafický editor – užití všech nástrojových panelů, složitější 

obrázek 

- další nabídka programu malování, vlastnosti obrazu, 

kopírování, otáčení…  

- ukládání a příprava pro tisk 

 textové editory – programy pro tvorbu a úpravu textu 

- druhy textových editorů 

- možnosti formátování 

- vkládání objektů do textu 

- užití schránky v textovém editoru 

- tvorba textového dokumentu s daným formátem a 

úpravou, uložení na disk 

- příprava dokumentu pro tisk 

 prezentační program - užití základních nástrojů programu 

- práce se snímky 

- přechody, animace, odkazy, vkládání objektů 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 

3.6, 3.7 

Vyhledávání informací a komunikace (U: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4) 

 internet jako zdroj informací 

 základy práce s internetovým prohlížečem 

 vyhledávání informací na internetu 

 základní způsoby komunikace (e-mail, chat, telefonování) 

4.1, 4.2 
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MATEMATIKA 

 

1. Charakteristika vyučovacího předmětu  

 

Vyučovací předmět Matematika je předmět, který by měl být chápán jako odraz reálných vztahů 

v hmotném světě. V základním vzdělávání je především založen na aktivních činnostech, které jsou 

typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. Poskytuje 

vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou 

gramotnost.  

 

Žáci v něm mají získat početní dovednosti v oboru přirozených čísel, aby si uměli poradit s praktickými 

úlohami denní potřeby ve všech oblastech, naučit se rýsovat, pracovat s tabulkami a grafy, vyhledávat 

informace, ověřovat pravdivost svých tvrzení. Vzdělání v tomto předmětu by mělo směřovat 

k rozvíjení vlastních zkušeností, potřebě počítat, kreslit a hrát si. Práce by měla být zajímavá a 

povzbuzující.  

 

Vzdělání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům 

matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, 

terminologii, symboliku a způsoby jejich užití.  

 

 

2. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika je na 1. stupni rozdělen na čtyři tematické okruhy 

(Číslo a početní operace, Závislosti, vztahy a práce s daty, Geometrie v rovině a v prostoru, 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy). 

 

V tematickém okruhu Číslo a početní operace si žáci osvojují aritmetické operace v jejich třech 

složkách: dovednost provádět operaci, algoritmické porozumění (proč je operace prováděna 

předloženým postupem) a významové porozumění (umět operaci propojit s reálnou situací). Učí se 

získávat číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním.  

 

V tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty žáci rozpoznávají určité typy změn a závislostí, 

které jsou projevem běžných jevů reálného světa, seznamují se s jejich reprezentacemi.   

 

V tematickém okruhu Geometrie v rovině a v prostoru žáci určují a znázorňují geometrické útvary a 

geometricky modelují reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, které se vyskytují všude 

kolem nás, uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině i v prostoru, učí se porovnávat, odhadovat, 

měřit délku, obvod a obsah, povrch, zdokonalovat svůj grafický projev. Zkoumání tvaru a prostoru vede 

žáky k řešení polohových a metrických úloh a problémů, které vycházejí z běžných životních situací. 

  

Součástí matematického vzdělávání jsou Nestandardní aplikační úlohy a problémy, jejichž řešení 

může být do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské matematiky, ale při němž je 

nutné uplatnit logické myšlení. Tyto úlohy by měly prolínat všemi tematickými okruhy v průběhu 

celého základního vzdělávání. Žáci se učí řešit problémové situace a úlohy z běžného života, pochopit 

a analyzovat problém, utřídit údaje a podmínky, provádět situační náčrty, řešit optimalizační úlohy. 

Řešení logických úloh, jejichž obtížnost je závislá na míře rozumové vyspělosti žáků, posiluje vědomí 

žáka ve vlastní schopnosti logického uvažování a může podchytit i ty žáky, kteří jsou v matematice 

méně úspěšní. 
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Pro vyučovací předmět Matematika je na 1. stupni v 1. ročníku 4 hodinová týdenní dotace, 

ve 2. - 5. ročníku 5 hodinová týdenní dotace (celkem 24 hodin – 4 hodiny jsou využity z disponibilní 

časové dotace). Dle finančních možností a při vyšším počtu žáků ve třídě lze dělit jednu hodinu týdně 

v daném ročníku do dvou skupin dle schopností žáků tak, aby mohly být v daných skupinách rozvíjeny 

individuální schopnosti žáků včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 

v oblasti matematické gramotnosti. 

 

Žáci využívají názorných pomůcek, prostředků výpočetní techniky (především kalkulátorů, vhodného 

počítačového softwaru, určitých typů výukových programů). Účastní se různých matematických soutěží 

(Matematický klokan, Matematický korespondenční seminář…). Všechny své matematické dovednosti 

se pak snaží uplatnit ve školních projektech.  

 

 

3. Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Matematika 

 

Kompetence k učení rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Matematika tím, že: 

 

 vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich „budoucnost“ – připravujeme 

je na celoživotní učení 

 na počátku hodiny vždy žáky seznámíme s cílem vyučovací hodiny, na konci vždy 

zhodnotíme jeho dosažení 

 uplatňujeme individuální přístup k žákovi  

 učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech – 

odhady, měření a porovnávání velikostí a vzdáleností, orientace 

 rozvíjíme paměť žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si nezbytných 

matematických vzorců a algoritmů 

 u žáků rozvíjíme abstraktní a exaktní myšlení osvojováním si, využíváním základních 

matematických pojmů a vztahů 

 

 

Kompetence k řešení problémů rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Matematika tím, že: 

 

 učíme žáky nebát se problémů 

 podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů 

 podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů 

 podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů 

 rozvíjíme kombinatorické a logické myšlení při řešení problémových úloh 

 

 

Kompetence komunikativní rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Matematika tím, že: 

 

 klademe důraz na „kulturní úroveň“ komunikace 

 vedeme žáky k vyjádření svého názoru podpořeného logickými argumenty 

 učíme žáky naslouchat druhým jako nezbytný prvek mezilidské komunikace 

 při komunikaci v rámci vyučovacího předmětu Matematika vedeme žáky k tomu, aby 

využívali vhodné matematické symboliky, početních operací, algoritmů a správných metod 

řešení 
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Kompetence sociální a personální rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Matematika tím, že: 

 

 učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku 

efektivní spolupráce 

 rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role 

 učíme žáky kriticky hodnotit práci týmu, svoji práci v týmu a práci všech ostatních členů 

týmu 

 podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují a 

pomáhají si 

 upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat všechny osobní a společné 

cíle 

 

 

Kompetence občanské rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Matematika tím, že: 

 

 netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků 

 kázeňské přestupky řešíme individuálně 

 vedeme žáky k věcnému řešení problémů 

 

 

Kompetence pracovní rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Matematika tím, že: 

 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci, žádnou práci netrestáme, kvalitně odvedenou 

práci vždy pochválíme 

 při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí 

 důsledně žáky vedeme k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých 

povinností  
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1. Číslo a početní operace 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka - 1. období: 
1.1 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 

vytváří soubory s daným počtem prvků 
1.2 čte, píše a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti    
1.3 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose 
1.4 provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly 
1.5 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 porovnává množství a vytváří soubory prvků podle daných kritérií v oboru do 20 

 čte, píše a používá číslovky v oboru do 20, numerace do 100 

 zná matematické operátory +, - , =, < , >  a umí je zapsat 

 sčítá a odčítá s užitím názoru v oboru do 20 

 řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 20 

 umí rozklad čísel v oboru do 20 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka  - 2. období: 
1.6 využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení 

1.7 provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel 

1.8 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací 

v oboru přirozených čísel 

1.9 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v oboru přirozených čísel 

1.10 modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku 

1.11 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel 

1.12 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty 

1.13 porozumí významu znaku "-"pro zápis celého záporného čísla, číslo vyznačí na číselné ose 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 
 čte, píše a porovnává čísla v oboru do 100 i na číselné ose, numerace do 1000 

 sčítá a odčítá zpaměti i písemně dvouciferná čísla 

 zvládne s názorem řady násobků čísel 2 až 10 do 100 

 zaokrouhluje čísla na desítky i na stovky s využitím ve slovních úlohách 

 tvoří a zapisuje příklady na násobení a dělení v oboru do 100 

 zapíše a řeší jednoduché slovní úlohy 

 rozeznává sudá a lichá čísla 

 používá kalkulátor 

 

Učivo (U): 

1.1 obor přirozených čísel, celá čísla, desetinná čísla, zlomky 

1.2 zápis čísla v desítkové soustavě a jeho znázornění (číselná osa, teploměr, model) 

1.3 násobilka 

1.4 vlastnosti početních operací s přirozenými čísly 

1.5 písemné algoritmy početních operací 
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2. Závislosti, vztahy a práce s daty 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka - 1.období: 

2.1 orientuje se v čase, převádí jednotky času v běžných situacích 

2.2 popisuje jednoduché závislosti z praktického života 

2.3 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 modeluje jednoduché situace podle pokynů a s využitím pomůcek 

 doplňuje jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel v oboru do 20 

 zvládá orientaci v prostoru a používá výrazy vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, nahoře, 

dole, vpředu, vzadu 

 uplatňuje matematické znalosti při manipulace s drobnými mincemi 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka  - 2. období: 
2.4 vyhledává, sbírá a třídí data 

2.5 čte a sestavuje jednoduché tabulky  

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 vyhledá a roztřídí jednoduchá data (údaje, pojmy apod.) podle návodu 

 orientuje se a čte v jednoduché tabulce 

 určí čas s přesností na čtvrthodiny, převádí jednotky času v běžných situacích  

 provádí jednoduché převody jednotek délky, hmotnosti a času 

 uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s penězi 

 

Učivo (U): 

2.1 jednoduché tabulky, jízdní řády 

 

 

3. Geometrie v rovině a v prostoru 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka  - 1. období: 

3.1 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; 

nachází v realitě jejich reprezentaci 

3.2 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky 

3.3 rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 pozná a pojmenuje základní geometrické tvary a umí je graficky znázornit 

 rozezná přímku a úsečku, narýsuje je a ví, jak se označují 

 používá pravítko 
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Očekávané výstupy (OVO) žáka  - 2. období: 

3.4 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary, užívá jednoduché konstrukce 

3.5 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením 

délek jeho stran  

3.6 sestrojí rovnoběžky a kolmice 

3.7 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu 

3.8 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu 

souměrnosti útvaru překládáním papíru 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 znázorní, narýsuje a označí základní rovinné útvary 

 měří a porovnává délku úsečky 

 vypočítává obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran 

 sestrojí rovnoběžky a kolmice 

 určí osu souměrnosti překládáním papíru 

 pozná základní tělesa 

 

Učivo (U): 

3.1 základní útvary v rovině - lomená čára, přímka, polopřímka, úsečka, čtverec, kružnice, 

obdélník, trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník 

3.2 základní útvary v prostoru - kvádr, krychle 

3.3 délka úsečky; jednotky délky a jejich převody 

3.4 obvod a obsah obrazce 

3.5 vzájemná poloha dvou přímek v rovině 

3.6 osově souměrné útvary 

 

 

4. Nestandardní aplikační úlohy a problémy 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka - 2.období: 

4.1 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné    

                         míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 řeší jednoduché praktické slovní úlohy, jejichž řešení nemusí být závislé na 

matematických postupech 

 

Učivo (U): 

4.1 slovní úlohy 

4.2 číselné a obrázkové řady 

4.3 magické čtverce 

4.4 prostorová představivost 
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1. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Čísla 0 – 20 (U: 1.1,1.2,1.4) 

 orientace na číselné ose 

 čtení a psaní čísel 

 porovnávání čísel, vztahy větší, menší, rovno 

 znaménka > < = + - 

 součet čísel bez přechodu desítky 

 rozdíl čísel bez přechodu desítky 

 počítání předmětů v daném souboru 

 rozklad čísel 

 vytvoření souboru s daným počtem prvků 

 zápis příkladů 

 řešení a tvoření slovních úloh na porovnávání čísel 

 sčítání a odčítání v oboru do 20 

 řešení a tvoření slovních úloh na sčítání a odčítání 

 řešení slovních úloh s využitím vztahů o n – více, o n – méně 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

Geometrie (U: 3.1,3.2) 

 geometrické pojmy vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, hned před, 

hned za, nahoře, dole 

 menší, větší, stejný, nižší, vyšší, široký, úzký 

 trojúhelník, čtverec, obdélník v prostředí dřívkových obrazců  

 stavby z krychlí  

 skládání obrazců z geometrických tvarů 

3.1, 3.2 
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2. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Číselný obor 0-100 (U: 1.1, 1.2, 1.3) 

 čísla 0-100, orientace na číselné ose, čtení a zápis čísel, počítání 

po jedné, po desítkách do 100 

 řešení a vytváření slovních úloh na porovnávání čísel 

 rozklad čísel na desítky a jednotky 

 součet a rozdíl čísel 

 sčítání a odčítání v oboru do 100 

 řešení a tvoření slovních úloh na sčítání a odčítání 

 počítání s penězi, seznámení s bankovkami a mincemi do 

stokoruny 

 názorné zavedení násobení  

 násobení jako opakované sčítání 

 dělení po částech, dělení na části 

 násobilky 2-10, automatizace násobilek, řady násobků daného 

čísla 

 řešení a vytváření slovních úloh na násobení     

 řešení a vytváření slovních úloh s využitím vztahů n-krát více 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

 Geometrie (U: 3.1, 3.2, 3.3, 3.5) 

 práce s pravítkem 

 délka úsečky, měření délky úsečky 

 rovinné útvary 

 jednotky centimetr, decimetr, metr 

 tvorba plánů staveb 

  střihy na krychle 

3.1, 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, 

Jiráskovo náměstí 1166, 500 02 
 

 

Školní vzdělávací program pro základní školy – „Umím, chápu, rozumím“ 

 

81 

3. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Číselný obor 0-1000 (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5) 

 číselná řada, zápis čísel, číselná osa, počítání po stovkách, 

desítkách a jednotkách 

 znázornění trojciferných čísel na číselné ose, čtení a zápisy 

trojciferných čísel 

 porovnávání trojciferných čísel na číselné ose  

 řešení úloh na porovnávání trojciferných čísel 

 zaokrouhlování čísel na stovky a desítky 

 rozklad čísla v desítkové soustavě 

 součet a rozdíl čísel 

 sčítání a odčítání násobků sta 

 písemné algoritmy sčítání a odčítání 

 sčítání a odčítání bez přechodu násobků sta 

 sčítání a odčítání čísel s přechodem násobků sta 

 písemné sčítání dvou sčítanců, kontrola výsledku záměnou 

sčítanců 

 písemné odčítání, kontrola výsledku sčítáním 

 řešení a tvoření slovních úloh na sčítání a odčítání, užití 

jednoduchých rovnic 

 odhad a kontrola výsledku 

 násobilky 6, 7, 8, 9, dělení v oboru těchto násobilek, 

automatizace všech spojů násobení a dělení v oboru násobilek 

 násobení a dělení 10 

 násobení a dělení dvojciferných čísel jednociferným 

 dělení se zbytkem 

 součin, podíl, zbytek 

 pamětné násobení dvojciferného čísla jednociferným mimo 

obor násobilek 

 násobení a dělení součtu nebo rozdílu dvou čísel 

 užití závorek  

 jednotky délky, hmotnosti, objemu, času  

 řešení a vytváření slovních úloh se dvěma různými početními 

výkony 

 rozlišování sudých a lichých čísel 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

2.1, 2.2, 2.3 

Geometrie (U: 3.1, 3.2, 3.4) 

 bod, úsečka, přímka, polopřímka, vzájemná poloha dvou 

přímek, různoběžky, rovnoběžky 

 rovinné obrazce: trojúhelník, čtyřúhelník, čtverec, obdélník 

 strana rovinného obrazce, obvod 

 konstrukce trojúhelníku 

 rýsování přímek, označování průsečíku, různoběžek 

 vyznačování polopřímek 

 kreslení a rýsování rovinných obrazců ve čtvercové síti 

 jednotky délky: milimetr, kilometr 

 měření úseček s přesností na milimetry, odhad délky úsečky 

 

2.2, 3.1 
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 rýsování úsečky dané délky, např. v centimetrech a milimetrech 

 měření délek stran rovinných obrazců, převody jednotek délky 

 výpočet obvodu rovinného obrazce sečtením délek jeho stran 

 provádění odhadů délek různých úseček a vzdáleností 

 kruh, kružnice 

 tělesa 
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4. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Číselný obor 0-1 000 000 (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1) 

 čtení a zápis čísel, číselná osa 

 zápis čísel v desítkové soustavě, počítání po statisících,  

desetitisících, tisících 

 porovnávání čísel do 1000 000, řešení jednoduchých nerovnic 

 zaokrouhlování čísel na statisíce, desetitisíce, tisíce, sta, desítky 

 sčítání a odčítání čísel v daném oboru, sčítání a odčítání zpaměti 

 jednotky délky, hmotnosti, objemu, času 

 násobení a dělení čísel v daném oboru 

 pamětné násobení a dělení jednociferným číslem 

 písemné násobení jednociferným a dvojciferným činitelem, 

kontrola výpočtu 

 práce s kalkulačkou, provádění kontroly 

 písemné dělení jednociferným dělitelem, kontrola násobením 

 pořadí početních výkonů 

 řešení slovních úloh pomocí jednoduchých rovnic 

 slovní úlohy na porovnání čísel, na početní výkony, na vztahy o 

více, x – více, méně, x – krát více, méně 

 užívání závorek 

 průměr 

 celek, část, zlomek - polovina, čtvrtina, pětina, desetina, pomocí 

obrázků určovat části celku 

 řešení a vytváření slovních úloh k určování poloviny, čtvrtiny, 

třetiny, pětiny, desetiny 

 vytvoření celku z poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny  

 jednoduché případy sčítání zlomků se stejným jmenovatelem 

1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 

1.11, 2.5 

Geometrie (U: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6) 

 vzájemná poloha přímek v rovině, rovnoběžky, různoběžky, 

průsečík, kreslení a rýsování rovnoběžek a různoběžek, 

vyznačování průsečíku 

 kolmice, rýsování kolmice pomocí trojúhelníku s ryskou 

 kružnice, kruh, střed a poloměr kružnice, rýsování kružnice s 

daným středem a s daným poloměrem 

 osa souměrnosti, určování os souměrnosti, překládání papíru na 

obrázcích, souměrné tvary 

 obdélník, čtverec, trojúhelník, typy trojúhelníků 

 rýsování trojúhelníku, obdélníku, čtverce 

 obvod obdélníku, čtverce, trojúhelníku 

 obsah obdélníku, čtverce 

 grafický součet, rozdíl a násobek úseček 

 souměrné útvary ve čtvercové síti, konstrukce souměrného 

útvaru ve čtvercové síti 

 síť kvádru a krychle, modelování kvádru a krychle ze sítě, síť   

kvádru a krychle rozložením krabičky 

 jednotky obsahu: cm2, mm2, m2 

3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 
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5. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Číselný obor 0-1 000 000 000, desetinná čísla, tabulky (U: 1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5, 2.1) 

 posloupnost přirozených čísel, číselná osa 

 zápis přirozeného čísla v desítkové soustavě 

 čtení a zápis čísel do miliardy, zobrazování na číselné ose 

 porovnávání přirozených čísel 

 zaokrouhlování přirozených čísel na miliony, statisíce, tisíce, 

stovky, desítky 

 pamětné sčítání a odčítání přirozených čísel 

 pamětné násobení a dělení přirozených čísel 

 písemné sčítání tří až čtyř přirozených čísel 

 písemné odčítání dvou přirozených čísel 

 písemné násobení až trojciferným činitelem 

 písemně dělení jednociferným a dvojciferným dělitelem 

 řešení slovních úloh na jeden až dva početní výkony 

 řešení slovních úloh pomocí jednoduchých rovnic 

 odhad a kontrola výpočtů, práce s kalkulačkou, posouzení 

reálnosti výsledku 

 užití vlastností početních výkonů   

 jednotky délky, hmotnosti, času 

 římské číslice, přepis větších čísel zapsaných arabskými 

číslicemi 

 orientace v jednoduchých situacích, vyjádření části celku, 

zlomky se jmenovatelem 10, 100 a jejich zápis desetinným 

číslem, desetina, setina, vyjádření setiny: zlomkem a 

desetinným číslem 

 praktické modely desetinných čísel (peníze) 

 písemné sčítání a odčítání desetinných čísel řádu desetin a setin 

 násobení a dělení desetinných čísel 

1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 

1.12, 1.13, 2.3, 2.4, 2.5 

Geometrie (U: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6) 

 konstrukce obdélníku, čtverce, trojúhelníku 

 výpočty obvodu a obsahu obdélníku a čtverce 

 rýsování rovnoběžek a kolmic daným bodem 

 povrch a objem některých těles 

 úhel 

 střed a osa úsečky 

3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy (U: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4) 

 slovní úlohy 

 číselné a obrázkové řady 

 magické čtverce 

 prostorová představivost 

4.1 
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Standardy 
 

Číslo a početní operace   

Očekávané výstupy – 1. stupeň – 1. období   

 používá přirozená čísla k modelování reálných 

situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří 

soubory s daným počtem prvků 

  

 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, 

užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 

  

 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose   

 provádí zpaměti jednoduché početní operace 

s přirozenými čísly 

  

 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje 

osvojené početní operace 

  

Očekávané výstupy – 1. stupeň – 2. období Indikátory 

 využívá při pamětném i písemném počítání 

komutativnost a asociativnost sčítání a násobení 

 zpaměti sčítá a odčítá čísla do sta, násobí a dělí v oboru malé násobilky 

 využívá komutativnost sčítání a násobení při řešení úlohy a při provádění zkoušky 

výpočtu 

 využívá asociativnost sčítání a násobení při řešení jednoduchých úloh s užitím 

závorek 

 provádí písemné početní operace v oboru přirozených 

čísel 

 správně sepíše čísla pod sebe (dle číselných řádů) při sčítání, odčítání, násobení a 

dělení přirozených čísel 

 využívá při písemném výpočtu znalost přechodu mezi číselnými řády 

 využívá znalosti malé násobilky při písemném násobení a dělení nejvýše 

dvojciferným číslem 

 provádí písemné početní operace včetně kontroly výsledku 

 dodržuje pravidla pro pořadí operací v oboru přirozených čísel 
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 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a 

kontroluje výsledky početních operací v oboru 

přirozených čísel 

 přečte a zapíše číslo (do milionů) s užitím znalosti číselných řádů desítkové 

soustavy 

 využívá rozvinutý zápis čísla (do statisíců) v desítkové soustavě 

 porovnává čísla do statisíců 

 zaokrouhluje čísla do statisíců s použitím znaku pro zaokrouhlování 

 užívá polohové vztahy („hned před“, „hned za“) v oboru přirozených čísel 

 se orientuje na číselné ose a jejích úsecích 

 provádí číselný odhad a kontrolu výsledku 

 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené 

početní operace v celém oboru přirozených čísel 

 porozumí textu jednoduché úlohy (rozlišuje informace důležité pro řešení úlohy) 

a úlohu řeší 

 zformuluje odpověď k získanému výsledku 

 vytvoří jednoduchou slovní úlohu podle vzoru 

 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 

 využívá názorné obrázky k určování 1/2, 1/4, 1/3, 1/5, 1/10 celku 

 vyjádří celek z jeho dané poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny  

 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným 

jmenovatelem v oboru kladných čísel 

 porovná zlomky se stejným jmenovatelem (poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, 

desetiny) 

 sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem (poloviny, čtvrtiny, třetiny, 

pětiny, desetiny) pomocí názorných obrázků (např. čtvercová síť, kruhový 

diagram, číselná osa) a tyto početní operace zapisuje  

 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose 

desetinné číslo dané hodnoty 

 vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho částí vyjádřenou desetinným číslem 

na příkladech z běžného života 

 přečte, zapíše, znázorní desetinná čísla v řádu desetin na číselné ose a jejích 

úsecích, ve čtvercové síti nebo v kruhovém diagramu 

 porovná desetinná čísla v řádu desetin 

 porozumí významu znaku “–“ pro zápis celého 

záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose 

 znázorní na číselné ose, přečte, zapíše a porovná celá čísla v rozmezí – 100 až 

+100 

 nalezne reprezentaci záporných čísel v běžném živ 
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Závislosti, vztahy a práce s daty  

Očekávané výstupy – 1. stupeň – 1. období   

 orientuje se v čase, provádí jednoduché převody 

jednotek času 

  

 popisuje jednoduché závislosti z praktického života   

 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel   

Očekávané výstupy – 1. stupeň – 2. období  Indikátory 

 vyhledává, sbírá a třídí data 

 provádí a zapisuje jednoduchá pozorování (měření teploty, průjezd aut za daný 

časový limit apod.) 

 porovnává zadaná data podle daného kritéria 

 posuzuje reálnost vyhledaných údajů 

 čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy 

 doplní údaje do připravené tabulky nebo diagramu 

 vyhledá v tabulce nebo diagramu požadovaná data 

 vyhledá údaje z různých typů diagramů (sloupcový a kruhový diagram bez použití 

procent) 

 používá jednoduché převody jednotek času při práci s daty (např. v jízdních 

řádech) 
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Geometrie v rovině a v prostoru   

Očekávané výstupy – 1. stupeň – 1. období   

 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní 

rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě 

jejich reprezentaci  
 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku 

úsečky  
 rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary 

v rovině   

Očekávané výstupy – 1. stupeň – 2. období  Indikátory 

 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, 

obdélník, trojúhelník a  kružnice); užívá jednoduché 

konstrukce   

 rozezná základní rovinné útvary (kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnice) 

nezávisle na jejich natočení, velikosti nebo označení 

 určí rovinné útvary pomocí počtu vrcholů a stran, rovnoběžnosti a kolmosti stran 

 využívá základní pojmy a značky užívané v rovinné geometrii (čáry: křivá, 

lomená, přímá; bod, úsečka, polopřímka, přímka, průsečík, rovnoběžky, kolmice) 

 rozpozná jednoduchá tělesa (krychle, kvádr, válec) a určí na nich základní rovinné 

útvary 

 narýsuje kružnici s daným poloměrem 

 narýsuje obecný trojúhelník nebo trojúhelník se třemi zadanými délkami stran 

 narýsuje čtverec a obdélník s užitím konstrukce rovnoběžek a kolmic 

 dodržuje zásady rýsování 

 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, 

obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran 

 rozlišuje obvod a obsah rovinného útvaru 

 určí s pomocí čtvercové sítě nebo měřením obvod rovinného útvaru (trojúhelníku, 

čtyřúhelníku, mnohoúhelníku) 

 graficky sčítá, odčítá a porovnává úsečky 

 určí délku lomené čáry graficky i měřením 

 převádí jednotky: kilometry na metry, metry na centimetry, centimetry na 

milimetry 
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 sestrojí rovnoběžky a kolmice 
 vyhledá dvojice kolmic a rovnoběžek ve čtvercové síti 

 načrtne a narýsuje kolmici a rovnoběžku 

 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá 

základní jednotky obsahu 

 určí pomocí čtvercové sítě obsah rovinného útvaru, který lze složit ze čtverců a 

obdélníků 

 používá základní jednotky obsahu (cm2, m2, km2) bez vzájemného převádění 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy  

Očekávané výstupy – 1. stupeň – 2. období  Indikátory 

 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, 

jejichž řešení je do značné míry nezávislé na 

obvyklých postupech a algoritmech školské 

matematiky 

 vyhledá v textu jednoduché úlohy potřebné údaje a vztahy 

 volí vhodné postupy pro řešení jednoduché úlohy 

 vyhodnotí výsledek úlohy 
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PRACOVNÍ ČINNOSTI 
 

1. Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Vyučovací předmět Pracovní činnosti vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje 

široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských 

dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá tak k vytváření životní a profesní orientace 

žáků.  

 

Vzdělávací obsah předmětu vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého 

kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých podobách a širších souvislostech. Cíleně 

se zaměřuje na praktické (zejména manuální) pracovní dovednosti a návyky a doplňuje tak celé základní 

vzdělání o tuto důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. Tím 

se odlišuje od ostatních vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů a stává se proto jejich určitou 

protiváhou. 

 

 

2. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 
 

Učební osnovy vyučovacího předmětu Pracovní činnosti (částečně i osnovy vyučovacího předmětu 

Občanská a rodinná výchova - viz níže) obsahují rozpracované konkretizované výstupy a učivo ze všech 

tematických okruhů vzdělávací oblasti Člověk a svět práce RVP ZV (na 1. stupni: Práce s drobným 

materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce). 

 

Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se 

plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Ve všech vyučovacích hodinách 

jsou soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. Prostřednictvím vyučovacího 

předmětu Pracovní činnosti žáci získávají nejen důležité základní pracovní návyky a dovednosti, ale 

také důležité informace ze sféry výkonu práce. To pro ně může být velkou pomocí při jejich rozhodování 

o jejich dalším studijním a profesním zaměření. 

 

Vyučovací předmět Pracovní činnosti je povinný předmět, který se vyučuje v 1. až 5. ročníku v 1 

hodinové týdenní dotaci (celkem 5 hodin). Jednohodinové týdenní dotace vyučovacího předmětu 

Pracovní činnosti lze ve vhodných případech organizovat „střídavě“ jako „dvouhodinovky“ 1/14 dnů v 

kombinaci s jiným vyučovacím předmětem s jednohodinovou týdenní dotací (např. s Výtvarnou 

výchovou apod.). Bez ohledu na charakter pracovních činností probíhá výuka vyučovacího předmětu 

Pracovní činnosti ve stejném rozsahu pro chlapce i dívky.  

 

Část vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Člověk a svět práce RVP ZV je realizována rovněž v 

některých projektech průřezových témat. 

 

Výuka probíhá z převážné části v učebnách školy (třída, školní dílna, učebna výpočetní techniky), v 

nejbližším okolí školy a formou exkurzí i ve vybraných institucích a výrobních podnicích. 
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3. Výchovně vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Pracovní činnosti 

 

Kompetence k učení rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti tím, že: 

 

 vedeme žáky k zodpovědnosti za své vzdělání a motivujeme je pro celoživotní učení 

 vysvětlujeme smysl a cíl učení, posilujeme kladný vztah k učení na praktických příkladech 

 podporujeme samostatnost a tvořivost 

 učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti 

 ve výuce se zaměřujeme prioritně na „aktivní“ dovednosti, učivo používáme jako prostředek 

k jejich získání 

 při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace 

 učíme trpělivosti, povzbuzujeme 

 jdeme příkladem - neustále si dalším vzděláváním rozšiřujeme svůj „pedagogický obzor“ 

 

 

Kompetence k řešení problémů rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti tím, že: 

 

 učíme žáky nebát se problémů  

 na modelových příkladech učíme žáky užívat různé způsoby řešení problémů 

 podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení 

 podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů 

 jdeme příkladem - učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové 

situace ve škole 

 

 

Kompetence komunikativní rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti tím, že: 

 

 netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců 

školy i rodičů 

 vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty 

 vedeme žáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí 

 vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřejnosti 

 důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu, v řádech 

odborných pracoven, řádu akcí mimo školu apod. 

 umožňujeme žákům podílet se na sestavování těchto pravidel 

 jdeme příkladem – „profesionálním“ přístupem ke komunikaci s žáky 

 

 

Kompetence sociální a personální rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti tím, že: 

 

 rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci 

vlastní i druhých 

 minimalizujeme používání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku a 

kooperativní vyučování 

 podporujeme „inkluzi“ („začlenění“) - volíme formy práce, které pojímají různorodý 

kolektiv třídy jako mozaiku vzájemně se doplňujících kvalit umožňujících vzájemnou 

inspiraci a učení s cílem dosahování osobního maxima každého člena třídního kolektivu 

 učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku 

efektivní spolupráce 
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 jdeme příkladem – podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru i spolupráci 

pedagogických a nepedagogických pracovníků školy 

 respektujeme společně dohodnutá pravidla, na jejichž formulaci se žáci sami podíleli 

 

 

Kompetence pracovní rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti tím, že: 

 

 netolerujeme sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita mládeže) 

 netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu 

 netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců 

školy i rodičů 

 netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci 

 netolerujeme žádnou podobu (aktivní, pasivní, otevřenou, skrytou) podpory výše uvedených 

negativních jevů 

 důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních 

normách školy 

 neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření 

 dodržujeme zásadu, „že tu není špatný žák, jsou tu jen špatné projevy jeho chování“ 

 v rámci předmětu seznamujeme žáky s vhodnými právními normami 

 vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví a k ochraně životního prostředí 

 jdeme příkladem – respektujeme právní předpisy, vnitřní normy školy, plníme příkladně své 

povinnosti 

 respektujeme osobnost žáka a jeho práva 

 budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole 

 chováme se k žákům, jejich rodičům a ke svým spolupracovníkům tak, jak si přejeme, aby 

se oni chovali k nám 

 

 

Kompetence pracovní rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti tím, že: 

 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci 

 naučíme žáky používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie 

 naučíme žáky chránit své zdraví při práci 

 pomůžeme žákům při volbě jejich budoucího povolání 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci, žádnou prací netrestáme, kvalitně odvedenou 

práci vždy pochválíme 

 při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí, měníme pracovní podmínky, 

žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky 

 důsledně žáky vedeme k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých 

povinností a závazků 

 různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi – 

cíleně ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě 

vhodného dalšího studia 

 cíleně posilujeme (motivujeme) žáky k dosažení jimi vhodně zvoleného dalšího studia 

(budoucího povolání) 

 jdeme příkladem – příkladně si plníme své pracovní povinnosti (nástupy do hodin, příprava 

na výuku …) 

 dodržujeme dané slovo, vážíme si své profese, svoji profesi a svoji školu pozitivně 

prezentujeme před žáky, rodiči i širší veřejností 



Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, 

Jiráskovo náměstí 1166, 500 02 
 

 

Školní vzdělávací program pro základní školy – „Umím, chápu, rozumím“ 

 

93 

1. Práce s drobným materiálem 
 

Očekávané výstupy (OVO) žáka – 1. období: 
1.1 vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů    

1.2. pracuje podle slovního návodu a předlohy   

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 zvládá základní manuální dovednosti při práci s jednoduchými materiály a pomůckami, 

vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka – 2. období: 

1.3 vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti různé 

výrobky z daného materiálu 

1.4 využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic 

1.5 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu 

1.6 udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, 

poskytne první pomoc při úrazu 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 vytváří přiměřenými pracovními postupy různé výrobky z daného materiálu 

 využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem vlastní fantazii 

 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu 

 udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, 

poskytne první pomoc při drobném poranění 

 

Učivo (U): 
1.1 vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, fólie aj.) 

1.2 pracovní pomůcky a nástroje – funkce a využití 

1.3 jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce 

1.4 lidové zvyky, tradice, řemesla 

 

 

2. Konstrukční činnosti 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka – 1. období: 

2.1 zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka – 2. období: 

2.2 provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž 

2.3 pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu 

2.4 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu 

 

 



Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, 

Jiráskovo náměstí 1166, 500 02 
 

 

Školní vzdělávací program pro základní školy – „Umím, chápu, rozumím“ 

 

94 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž 

 pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu 

 udržuje pořádek na svém pracovním místě, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, 

poskytne první pomoc při drobném úrazu 

 užívá jednoduché pracovní nástroje a pomůcky 

 

Učivo (U): 
2.1 stavebnice (plošné, prostorové, konstrukční), sestavování modelů 

2.2 práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem 

 

 

3. Pěstitelské práce 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka – 1. období: 

3.1 provádí pozorování přírody, zaznamenává a zhodnotí výsledky pozorování 

3.2 pečuje o nenáročné rostliny 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 provádí pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích a popíše jeho výsledky 

 pečuje o nenáročné rostliny 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka – 2. období: 

3.3 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování 

3.4 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny 

3.5 volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní 

3.6 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 dodržuje základní podmínky a užívá postupy pro pěstování vybraných rostlin 

 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny a provádí pěstitelské 

pozorování 

 volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní 

 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu 

 

Učivo (U): 

3.1 základní podmínky pro pěstování rostlin, půda a její zpracování, výživa rostlin, osivo 

3.2 pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě  

3.3 pěstování pokojových rostlin 

3.4 rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie 
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1. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Práce s materiály (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) 

 přírodniny, modelovací hmota, papír, karton, textil, drát, kov, 

plasty 

 vlastnosti materiálu, užití v praxi 

 pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opracování 

 jednoduché pracovní postupy 

 organizace práce, hygiena a bezpečnost práce 

1.1, 1.2 

Práce montážní a demontážní (U: 1.2, 1.3, 2.1, 2.2) 

 stavebnice, sestavování modelů 

 montáž a demontáž 

 práce s návodem, předlohou, náčrtem, schématem, 

jednoduchým programem  

 bezpečnostní předpisy, první pomoc při úrazu 

2.1 

Lidové zvyky, tradice a řemesla (U: 1.4) 

 vlastnosti materiálu 

 pracovní pomůcky, nářadí 

 jednoduché pracovní postupy 

1.1, 1.2 

Pěstitelské práce (U: 3.1, 3.2, 3.3) 

 pozorování přírody 

 péče o pokojové květiny 

3.1, 3.2 

 

 

2. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Práce s materiály (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) 

 přírodniny, modelovací hmota, papír, karton, textil, drát, kov, 

plasty 

 vlastnosti materiálu, užití v praxi 

 pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opracování 

 jednoduché pracovní postupy 

 organizace práce, hygiena a bezpečnost práce 

1.1, 1.2 

Práce montážní a demontážní (U: 1.2, 1.3, 2.1, 2.2) 

 stavebnice, sestavování modelů 

 montáž a demontáž 

 práce s návodem, předlohou, náčrtem, schématem, 

jednoduchým programem  

 bezpečnostní předpisy, první pomoc při úrazu 

2.1 

Lidové zvyky, tradice a řemesla (U: 1.4) 

 vlastnosti materiálu 

 pracovní pomůcky, nářadí 

 jednoduché pracovní postupy 

1.1, 1.2 

Pěstitelské práce (U: 3.1, 3.2, 3.3) 

 pozorování přírody 

 péče o pokojové květiny 

3.1, 3.2 
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3. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Práce s materiály (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) 

 přírodniny, modelovací hmota, papír, karton, textil, drát, kov, 

plasty 

 vlastnosti materiálu, užití v praxi 

 pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opracování 

 jednoduché pracovní postupy 

 organizace práce, hygiena a bezpečnost práce 

1.1, 1.2, 

Práce montážní a demontážní (U: 1.2, 1.3, 2.1, 2.2) 

 stavebnice, sestavování modelů 

 montáž a demontáž 

 práce s návodem, předlohou, náčrtem, schématem, 

jednoduchým programem  

 bezpečnostní předpisy, první pomoc při úrazu 

2.1 

Lidové zvyky, tradice a řemesla (U: 1.4) 

 vlastnosti materiálu 

 pracovní pomůcky, nářadí 

 jednoduché pracovní postupy 

1.1, 1.2 

Pěstitelské práce (U: 3.1, 3.2, 3.3) 

 pozorování přírody 

 péče o pokojové květiny 

3.1, 3.2 

 

 

4. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Práce s materiály (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) 

 přírodniny, modelovací hmota, papír, karton, textil, drát, kov, 

plasty, folie, dřevo 

 vlastnosti materiálu, užití v praxi 

 pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opracování 

 jednoduché pracovní operace a postupy 

 organizace práce, hygiena a bezpečnost práce 

1.3, 1.4, 1.5, 1.6 

Práce montážní a demontážní (U: 1.2, 1.3, 2.1, 2.2) 

 stavebnice, sestavování modelů 

 montáž a demontáž 

 práce s návodem, předlohou, náčrtem, schématem, 

jednoduchým programem  

 bezpečnostní předpisy, první pomoc při úrazu 

2.2, 2.3, 2.4 

Lidové zvyky, tradice a řemesla (U: 1.4) 

 vlastnosti materiálu 

 pracovní pomůcky, nářadí 

 jednoduché pracovní postupy 

1.3, 1.4, 1.5, 1.6 

Pěstitelské práce (U: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) 

 pozorování přírody 

 péče o pokojové květiny 

3.3, 3.4, 3.5, 3.6 
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5. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Práce s materiály (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) 

 přírodniny, modelovací hmota, papír, karton, textil, drát, kov, 

plasty 

 vlastnosti materiálu, užití v praxi 

 pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opracování 

 jednoduché pracovní postupy 

 organizace práce, hygiena a bezpečnost práce 

 technické náčrty a výkresy 

1.3, 1.4, 1.5, 1.6 

Práce montážní a demontážní (U: 1.2, 1.3, 2.1, 2.2) 

 stavebnice, sestavování modelů 

 montáž a demontáž 

 práce s návodem, předlohou, náčrtem, schématem, 

jednoduchým programem  

 bezpečnostní předpisy, první pomoc při úrazu 

2.2, 2.3, 2.4 

Lidové zvyky, tradice a řemesla (U: 1.4) 

 vlastnosti materiálu 

 pracovní pomůcky, nářadí 

 jednoduché pracovní postupy 

1.3, 1.4, 1.5, 1.6 

Pěstitelské práce (U: 3.1, 3.2, 3.3) 

 pozorování přírody 

 péče o pokojové květiny 

 pomůcky a nástroje 

3.3, 3.4, 3.5, 3.6 
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PRVOUKA 
 

1. Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět RVP ZV, která je 

koncipována pro 1. stupeň základního vzdělávání. Její vzdělávací obsah se týká člověka, rodiny, 

společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví, historie, současnosti, praktického života. Hlavním 

cílem předmětu je rozvíjet poznatky, dovednosti a zkušenosti žáků získané v rodině a mateřské škole. 

Žáci si utvářejí prvotní ucelený obraz světa. Poznávají sebe, své okolí a lidi v něm, vztahy ve 

společnosti, lidské výtvory, přírodní jevy. Žáci se učí vnímat současnost jako výsledek minulosti a 

východisko do budoucnosti. Propojení předmětu Prvouka s reálným životem pomáhá dětem při 

zvládání nové role školáka a při nalézání postavení mezi vrstevníky. K úspěšnému vzdělávání a 

upevňování pracovních i režimových návyků přispívá i osobní příklad učitelů.  

 

Výuka směřuje k: 

 utváření pracovních návyků v samostatné i týmové práci 

 orientaci ve světě historických, zeměpisných a kulturních informací 

 rozšiřování slovní zásoby v daných tématech a k pojmenovávání pozorovaných skutečností 

 poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání 

podle pravidel soužití 

 samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání,  efektivní komunikaci, poznávání a 

ovlivňování své jedinečnosti 

 utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a jejich ochraně 

 přirozenému vyjadřování pozitivních citů k sobě i okolí 

 objevování a poznávání všeho zajímavého  

 poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí, prevenci, účelnému jednání v nebezpečných a 

zdraví ohrožujících situacích 

 

 

2. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

 

Prvouka je povinným vyučovacím předmětem pro žáky I. stupně ZŠ v 1., 2. a 3. ročníku. Vyučuje se v 

2 hodinové týdenní dotaci ve všech ročnících (celkem 6 hodin). V předmětu se realizují formou projektů 

obsahově blízká průřezová témata (viz kapitola Začlenění průřezových témat). Vyučovací předmět 

Prvouka je vyučován v kmenových třídách, často jsou zařazovány vycházky po okolí školy a do různých 

částí města. Nezanedbatelná část výuky probíhá v rámci škol v přírodě. K preferovaným formám výuky 

patří i exkurze a ekologické pořady. Předmět Prvouka připravuje základy pro specializovanější výuku 

ve vzdělávacích oblastech Člověk a společnost, Člověk a příroda a ve vzdělávacím oboru Výchova ke 

zdraví. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Prvouka je členěn do pěti tematických okruhů. 

 

V tematickém okruhu Místo, kde žijeme, se žáci učí chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci, 

ve společnosti. Učí se do tohoto života aktivně vstupovat a bezpečně se v něm pohybovat. Důraz je 

kladen na dopravní výchovu. Různé činnosti a úkoly by měly v žácích probudit kladný vztah k místu 

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

 

V tematickém okruhu Lidé kolem nás si žáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování 

mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu tolerance, pomoci mezi lidmi, vzájemné úcty, snášenlivosti 

a rovného postavení mužů a žen. Seznamují se se základními právy a povinnostmi i s problémy, které 

provázejí soužití lidí.  
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V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak a proč se čas 

měří, jak události postupují v čase a utvářejí historii. Učí se poznávat, jak se život a věci vyvíjejí a jakým 

změnám podléhají v čase. V tematickém okruhu se vychází od nejznámějších událostí v rodině a obci. 

Podstatou je vyvolat u žáků zájem o minulost a kulturní bohatství regionu. Proto je důležité, aby žáci 

mohli samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat informace z dostupných zdrojů, především od členů 

své rodiny i od lidí v nejbližším okolí a aby mohli společně navštěvovat památky, veřejnou knihovnu 

atd. 

 

V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají rozmanitost a proměnlivost živé i neživé 

přírody jejich nejbližšího okolí. Jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili, že Země a život na ní tvoří jeden 

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

narušit, ale velmi obtížně obnovovat. Žáci se učí při praktickém poznávání okolní krajiny hledat důkazy 

o proměnách přírody a ty potom využívat a hodnotit, sledovat vliv lidské společnosti na přírodu a 

napomáhat k ochraně životního prostředí.  

 

V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe sami na základě poznávání 

člověka jako živé bytosti, která má své biologické i fyziologické funkce a potřeby. Poznávají, jak se 

člověk vyvíjí a mění od narození do dospělosti, co je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska denního 

režimu, hygieny, výživy, mezilidských vztahů atd. Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o 

zdravotní prevenci i první pomoci a o bezpečném chování v různých životních situacích, včetně 

mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel. Žáci si postupně 

uvědomují, jakou odpovědnost má člověk za sebe i za zdraví a bezpečnost jiných lidí. Žáci poznávají, 

že zdraví je nejcennější hodnota v životě člověka. Potřebné vědomosti a dovednosti získávají 

pozorováním konkrétních situací a řešením modelových situací. 

 

 

3. Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Prvouka 

       

Kompetence k učení rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Prvouka tím, že: 

 

 vedeme žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání 

 podporujeme samostatnost a tvořivost 

 se zaměřujeme na aktivní dovednosti, učivo používáme jako prostředek k jejich získání 

 zřetelně rozlišujeme základní a rozšiřující učivo 

 učíme práci s chybou 

 učíme trpělivosti, povzbuzujeme 

 jdeme příkladem dalším vzděláváním 

 

 

Kompetence k řešení problémů rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Prvouka tím, že: 

 

 podněcujeme žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů 

 učíme žáky nebát se problémů a hovořit o nich 

 učíme žáky pomocí modelových situací problémy řešit a nést odpovědnost za své chování 

 podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů 

 sledujeme a vyhodnocujeme, jak žáci řešení problémů zvládají 

 jdeme příkladem, učíme se s nadhledem řešit různé problémové situace 
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Kompetence komunikativní rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Prvouka tím, že: 

 

 vedeme žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci 

 klademe důraz na kulturní úroveň komunikace 

 netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování 

 vedeme žáky k všestranně pozitivnímu vnímání svého okolí 

 učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace 

 jdeme příkladem, sami otevřeně komunikujeme na kulturní úrovni, své názory opíráme o 

logické argumenty, pozitivně prezentujeme svoji školu a učitelskou profesi na veřejnosti 

 

 

Kompetence sociální a personální rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Prvouka tím že: 

 

 rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci 

vlastní i druhých 

 podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují 

 vedeme žáky k odsouzení nežádoucích projevů rasismu, xenofobie a nacionalismu 

 učíme žáky toleranci a uznání přirozené autority svých spolužáků 

 jdeme příkladem, podporujeme spolupráci všech pracovníků školy 

 

 

Kompetence občanské rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Prvouka tím že: 

 

 vychováváme žáky jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a 

respektující práva druhých 

 vychováváme žáky jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své životní 

prostředí, jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých situacích 

 upevňujeme v žácích hrdost na svou osobu, rodinu, školu a město 

 vedeme žáky k ochraně životního prostředí a svého zdraví 

 netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci 

 jdeme příkladem, respektujeme právní předpisy, školní řád, plníme své povinnosti, 

respektujeme osobnost žáka a jeho práva, vytváříme pozitivní atmosféru 

 

 

Kompetence pracovní rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Prvouka tím že: 

 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci vlastní i práci druhých, učíme je vážit si práce 

kamarádů a respektovat výsledky jejich práce  

 naučíme žáky používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie 

 naučíme žáky chránit si své zdraví při práci, dodržovat pravidla bezpečnosti práce 

 učíme žáky pracovat přiměřeným pracovním tempem 

 jdeme příkladem, příkladně si plníme své pracovní povinnosti, vážíme si své profese, 

pozitivně ji prezentujeme před veřejností 
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1. Místo, kde žijeme 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 

1.1 rozliší a vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo 

a možná nebezpečí v nejbližším okolí 

1.2 začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 

změny v nejbližším okolí, obci (městě) 

1.3 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické 

hodnoty a rozmanitosti 

 

 

Učivo (U): 

1.1 domov – prostředí domova, orientace v místě bydliště 

1.2 škola – prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy, bezpečná cesta do školy 

1.3 obec (město), místní krajina – její části, poloha v krajině, minulost a současnost obce 

(města), význačné budovy, dopravní síť  

1.4 okolní krajina (místní oblast, region) – zemský povrch a jeho tvary, vodstvo na pevnině, 

rozšíření půd, rostlinstva a živočichů, vliv krajiny na život lidí, působení lidí na krajinu a 

životní prostředí, orientační body a linie, světové strany 

1.5 regiony ČR – Praha a vybrané oblasti ČR, surovinové zdroje, výroba, služby a obchod 

1.6 naše vlast – domov, krajina, národ, základy státního zřízení a politického systému ČR, státní 

samospráva, státní symboly 

1.7 mapy obecně zeměpisné a tematické – obsah, grafika, vysvětlivky   

 

   

2. Lidé kolem nás 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 

2.1 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi 

2.2 odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností 

2.3 projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům 

 

 

Učivo (U): 

2.1 rodina – postavení jedince v rodině, role členů rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy, 

život a funkce rodiny, práce fyzická a duševní, zaměstnání 

2.2 soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace, obchod, firmy, zájmové spolky, politické 

strany, církve, pomoc nemocným, sociálně slabým, společný evropský dům 

2.3 chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování, principy demokracie 

2.4 právo a spravedlnost – základní lidská práva a práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy, 

protiprávní jednání, právní ochrana občanů a majetku, soukromého vlastnictví, duševních 

hodnot 

2.5 vlastnictví – soukromé, veřejné, osobní, společné, hmotný a nehmotný majetek, peníze 

2.6 kultura – podoby a projevy kultury, kulturní instituce, masová kultura a subkultura 

2.7 základní globální problémy – významné sociální problémy, problémy konzumní 

společnosti, nesnášenlivost mezi lidmi, globální problémy přírodního prostředí 
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3. Lidé a čas 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 

3.1 využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 

přítomnosti a budoucnosti 

3.2 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, 

interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije 

3.3 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 

 

 

Učivo (U): 

3.1 orientace v čase a časový řád – určování času, čas jako fyzikální veličina, dějiny jako 

časový sled událostí, kalendáře, letopočet, generace, režim dne, roční období 

3.2 současnost a minulost v našem životě – proměny způsobu života, bydlení, předměty denní 

potřeby, průběh lidského života, státní svátky a významné dny 

3.3 regionální památky – péče o památky, lidé a obory zkoumající minulost 

3.4 báje, mýty, pověsti – minulost kraje a předků, domov, vlast, rodný kraj 

 

 

4. Rozmanitost přírody 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 

4.1 pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

4.2 roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 

organismů ve známé lokalitě 

4.3 provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné 

vlastnosti a změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů 

 

 

Učivo (U): 

4.1 látky a jejich vlastnosti – třídění látek, změny látek a skupenství, vlastnosti, porovnávání 

látek a měření veličin s praktickým užíváním základních jednotek 

4.2 voda a vzduch – výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh vody v přírodě, vlastnosti, složení, 

proudění vzduchu, význam pro život 

4.3 nerosty a horniny, půda – některé hospodářsky významné horniny a nerosty, zvětrávání, 

vznik půdy a její význam 

4.4 Vesmír a Země – sluneční soustava, den a noc, roční období 

4.5 rostliny, houby, živočichové – znaky života, životní potřeby a projevy, průběh a způsob 

života, výživa, stavba těla u některých nejznámějších druhů, význam v přírodě a pro člověka 

4.6 životní podmínky – rozmanitost podmínek života na Zemi, význam ovzduší, vodstva, půd, 

rostlinstva a živočišstva na Zemi, podnebí a počasí 

4.7 rovnováha v přírodě – význam, vzájemné vztahy mezi organismy, základní společenstva 

4.8 ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody – odpovědnost lidí, ochrana a tvorba 

životního prostředí, ochrana rostlin a živočichů, likvidace odpadů, živelné pohromy a 

ekologické katastrofy 
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5. Člověk a jeho zdraví 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 

5.1 uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 

elementárních znalostí o lidském těle, projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke 

zdraví 

5.2 dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

5.3 chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 

nepříjemná, v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné dítě 

5.4 uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu 

5.5 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech 

 

 

Učivo (U): 

5.1 lidské tělo – životní potřeby a projevy, základní stavba a funkce, pohlavní rozdíly mezi 

mužem a ženou, základy lidské reprodukce, vývoj jedince 

5.2 partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy – rodina a partnerství, biologické a 

psychické změny v dospívání, etická stránka sexuality, HIV/AIDS (cesty přenosu) 

5.3 péče o zdraví, zdravá výživa – denní režim, pitný režim, pohybový režim, zdravá strava, 

nemoc, drobné úrazy a poranění, první pomoc, úrazová zábrana, osobní, intimní a duševní 

hygiena – stres a jeho rizika, reklamní vlivy 

5.4 návykové látky a zdraví – odmítání návykových látek, hrací automaty a počítače 

5.5 osobní bezpečí – bezpečné chování v rizikovém prostředí, bezpečné chování v silničním 

provozu v roli chodce a cyklisty, krizové situace (šikana, týrání, sexuální zneužívání atd.), 

brutalita a jiné formy násilí v médiích, služby odborné pomoci 

5.6 situace hromadného ohrožení 
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1. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

              Místo, kde žijeme (U:1.1, 1.2, 1.3) 
 domov - prostředí domova 

 orientace v místě bydliště 

 škola – prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy 

 bezpečnost v dopravním provozu – cesta do školy  

 místní památky 

1.1 

Lidé kolem nás (U:2.1, 2.2, 2.3, 2.5) 

 rodina - postavení jedince v rodině, role členů 

 blízké příbuzenské vztahy 

 mezigenerační vztahy                         

 chování lidí – vlastnosti lidí 

 pravidla slušného chování 

 jak hospodařit s penězi 

2.1, 2.3 

Lidé a čas (U:3.1, 3.3) 
 orientace v čase – měsíce, dny, celé hodiny 

 určování času, kalendář 

 režim dne 

 roční období 

3.1, 3.3 

mpv: M 

Rozmanitost přírody (U:4.4, 4.6) 

 den a noc 

 změny v přírodě v ročních obdobích 

4.1, 4.2 

              Člověk a jeho zdraví (U:5.1, 5.3, 5.5) 

 lidské tělo – základní stavba a funkce 

 péče o zdraví – pitný a pohybový režim, zdravá strava, nemoc, 

osobní hygiena 

 osobní bezpečí – ochrana proti zneužívání 

5.1, 5.2 

mpv: TV 
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2. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Místo, kde žijeme (U:1.1, 1.2)  
 orientace v místě bydliště a okolí školy 

 cesta na určené místo 

1.1 

Lidé kolem nás (U:2.1, 2.2, 2.3) 

 život a funkce rodiny 

 práce fyzická a duševní, zaměstnání 

 soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace, pomoc nemocným 

 obchod a firmy 

 chování lidí – principy demokracie 

2.1, 2.2, 2.3 

Lidé a čas (U:3.1, 3.2) 
 orientace v čase – měsíce, dny, hodiny, minuty, sekundy 

 určování času, kalendář 

 státní svátky, významné dny 

 současnost a minulost v našem životě 

 proměny způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby 

3.1, 3.2, 3.3 

mpv: ČJ 

Rozmanitost přírody (U:4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4,8) 

 den a noc 

 změny v přírodě v ročních obdobích 

 rostliny a živočichové – význam v přírodě a pro člověka, životní 

projevy,  

 základní společenstva 

 ochrana rostlin a živočichů 

4.1, 4.2 

Člověk a jeho zdraví (U:5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5) 

 lidské tělo – základní stavba a funkce, smysly, vývoj jedince, 

rozdíly mezi mužem a ženou 

 péče o zdraví – zdravý životní styl, zásady první pomoci, pitný 

a pohybový režim, zdravá strava, nemoc, osobní hygiena 

 osobní bezpečí – chování v rizikovém prostředí, prevence 

šikany 

 jsem cyklista, na cestách 

 prevence zneužívání návykových látek 

 rodinná výchova 

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 
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3. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

              Místo, kde žijeme (U:1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6) 
 orientace v místě bydliště a okolní krajině 

 bezpečná cesta z domova do školy 

 město – jeho části, poloha, význačné budovy, dopravní síť 

 zemský povrch a jeho tvary, vodstvo na pevnině, orientační 

body a linie, světové strany 

 domov, krajina – její vliv na život lidí 

 mapa města – obsah, grafika, vysvětlivky 

1.1, 1.2, 1.3 

              Lidé kolem nás (U:2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7) 

 život a funkce rodiny, práce fyzická a duševní, zaměstnání 

 spolky, strany, církve, charita, společný evropský dům 

 pravidla slušného chování 

 právní ochrana občanů a majetku, soukromého vlastnictví, 

duševních hodnot 

 majetek, peníze 

 kultura 

 problémy konzumní společnosti, globální problémy životního 

prostředí 

2.1, 2.2, 2.3 

Lidé a čas (U:3.1, 3.2, 3.3, 3.4) 
 čas jako fyzikální veličina, dějiny, letopočet, generace 

 státní svátky a významné dny 

 péče o památky, zkoumání minulosti 

 báje, mýty a pověsti rodného kraje, města, vlasti 

3.1, 3.2, 3.3 

mpv: M 

mpv: ČT 

Rozmanitost přírody (U:4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8) 

 třídění látek, změny skupenství, vlastnosti, porovnávání látek, 

měření veličin, základní jednotky 

 oběh vody v přírodě, proudění vzduchu, význam vody a 

vzduchu pro život 

 nerosty a horniny, zvětrávání, vznik půdy 

 princip střídání dne a noci, ročních období 

 rostliny, houby, živočichové – znaky života, životní potřeby a 

projevy, výživa, stavba těla 

 význam ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a živočišstva na Zemi 

 rovnováha v přírodě 

 ochrana přírody – odpovědnost lidí, likvidace odpadů, živelné 

pohromy a ekologické katastrofy 

4.1, 4.2, 4.3 

mpv: M 

 

 

 

mpv: PČ 

 

mpv: VV 

 

 

Člověk a jeho zdraví (U:5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6) 

 lidské tělo – kostra, svaly, vnitřní orgány, lidská reprodukce, 

pohlavní rozdíly, vývoj jedince 

 základy sexuální výchovy – rodina a partnerství 

 předcházení úrazům, stres a jeho rizika, reklamní vlivy 

 hrací automaty a počítače – škodlivé závislosti 

 osobní bezpečí – v rizikovém prostředí, v roli cyklisty, týrání a 

zneužívání, násilí v médiích, linka bezpečí 

 situace hromadného ohrožení – tísňová volání  

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 
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PŘÍRODOVĚDA A VLASTIVĚDA 
 

1. Charakteristika vyučovacích předmětů 

 

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je ve 4. a 5. ročníku vyučováno v předmětech přírodověda a 

vlastivěda. Opírá se o vybrané poznatky různých přírodovědných oborů a svým pojetím směřuje k 

získání takových žádoucích dovedností a vědomostí, které žákům umožní dále aktivně poznávat 

přírodu, člověka a jím vytvořený svět, ve kterém člověk pracuje a žije. Vede žáky k ohleduplnému 

vztahu k přírodě a k hledání vlastních možností aktivní ochrany životního prostředí. V návaznosti na 

vyučovací předmět prvouka přináší žákům základní poznatky o významných přírodních, 

hospodářských, společenských, kulturních a historických okolnostech života lidí a o výsledcích jejich 

činnosti. Seznamuje žáky s nejvýznamnějšími osobnostmi a událostmi regionálních, národních a 

evropských dějin, integruje poznatky, dovednosti a zkušenosti z vyučování a osobního života žáků s 

dalšími informacemi z tisku, rozhlasu, televize, uvádí je do souvislostí a v potřebné míře zobecňuje.  

 

Vzdělávací obsah předmětů a převážně činnostní charakter výuky směřují zejména k tomu, aby si žáci 

přirozeným způsobem vytvořili kladný vztah ke své rodině, škole, obci, regionu a zemi a ve které žijí a 

současně aby nabyli povědomí sounáležitosti se zeměmi integrované Evropy a s jinými demokratickými 

zeměmi světa.  

 

Hlavním cílem předmětů je vybavit žáka dostatečně pevnými základy jeho osobní a národní identity, a 

vytvořit mu podmínky pro jeho pozdější orientaci a uplatnění ve společnosti (v rámci České republiky 

i ostatních zemí Evropské unie). Učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných 

stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je pozorovat, přemýšlet o nich a chránit 

je. Na základě poznání sebe a svých potřeb a porozumění světu kolem sebe se žáci učí vnímat základní 

vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům (včetně 

situací ohrožení), učí se vnímat současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti. 

 

 

2. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětů 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětů přírodověda a vlastivěda navazuje organicky na učivo 

prvouky v 1. až 3. ročníku a vytváří základ pro vyučovací předmět přírodopis, zeměpis a dějepis ve 

vyšších ročnících základní školy. Jednotlivá témata lze přeskupovat vzhledem k sezónnímu principu a 

podmínkám pro vyučování mimo školní budovu. Vzdělávací obsah předmětu je členěn do pěti 

základních tematických okruhů: Rozmanitost přírody, Člověk a jeho zdraví, Místo, kde žijeme, Lide 

kolem nás a Lidé a čas.  Rozsah a hloubku konkretizovaného učiva volí vyučující s ohledem na 

konkrétní místní podmínky, potřeby a zájem žáků; rychlost postupu přizpůsobuje aktuální úrovni 

poznávacích schopností žáků a jejich dosavadní životní zkušenosti. Tematické okruhy se společnými 

prvky vhodně a funkčně propojuje. 

 

V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají Zemi jako jednu z planet sluneční soustavy. 

Seznamují se se základními moderními vědeckými poznatky o vzniku vesmíru a sluneční soustavy a o 

vzniku života na planetě Zemi. Teoreticky i prakticky poznávají rozmanitost a proměnlivost živé i 

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

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

narušit a velmi obtížně obnovovat. Na základě praktického poznávání okolní krajiny a s pomocí 

získaných informací se učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí se využívat a hodnotit svá 
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pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu a hledat možnosti, jak ve svém věku 

přispět k ochraně přírody a zlepšení životního prostředí.  

 

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

člověka jako živé bytosti, která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby. Poznávají zdraví 

jako stav bio-psycho-sociální rovnováhy života. Žáci se seznamují s tím, jak se člověk vyvíjí a mění od 

narození do dospělosti, co je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, 

výživy, mezilidských vztahů apod. Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní 

prevenci a poskytování první pomoci. Osvojují si bezpečné chování a vzájemnou pomoc v různých 

životních situacích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin 

obyvatel. Žáci by si měli postupně uvědomit, jakou odpovědnost má každý člověk za své zdraví a za 

zdraví jiných lidí. Cíleně jsou vedeni k poznání, že zdraví je nejcennější hodnota v životě člověka. 

Potřebné vědomosti a dovednosti získávají tím, že pozorují názorné pomůcky, sledují konkrétní situace, 

hrají určené role a řeší modelové situace důležitých hodnot v životě člověka.   

Potřebné vědomosti a dovednosti ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět získávají žáci především 

tím, že pozorují názorné pomůcky, přírodu a činnosti lidí, hrají určené role, řeší modelové situace atd. 

V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci seznamují se základními poznatky o krajině, minulosti 

a současnosti své obce (regionu, vlasti). Získávají základní informace o Evropě, ostatních kontinentech 

a jejich zemích. Učí se orientovat v terénu, pracovat s mapami, používat získané vědomosti v 

praktických situacích. 

 

V tematickém okruhu Lidé kolem nás žáci poznávají různé druhy lidské práce a učí se chápat jejich 

souvislost s přírodními podmínkami, poznávají, jak se činnosti lidí odrážejí v tvářnosti krajiny, 

charakteru staveb a v rozmanitých památkách. Žáci poznávají, jak se lidé sdružují, baví, jakou vytvářejí 

kulturu. Seznamují se se základními právy a povinnostmi, se světem financí ale i s problémy, které 

provázejí soužití lidí, celou společnost nebo i svět (globální problémy). 

 

V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak události 

postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů, vycházejí od nejznámějších událostí v obci a regionu a 

postupují se k nejdůležitějším okamžikům v historii naší země. Získávají odpovědný vztah ke 

kulturnímu bohatství vlasti, k jejímu přírodnímu prostředí, kulturnímu dědictví a historickým 

památkám. Vytvářejí si základní představu o způsobu života svých předků v různých historických 

obdobích i o způsobu života lidí v sousedství vlasti. 

 

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je vyučováno v 3 hodinové týdenní dotaci ve 4. ročníku a ve 4 

hodinové týdenní dotaci v 5. ročníku (celkem 7 hodin). Výuka probíhá v kmenových třídách, 

nezanedbatelná část i mimo budovu školy přímo v terénu (tematické vycházky, exkurze apod.). 

Potřebné vědomosti a dovednosti žáci získávají především pozorováním názorných pomůcek, 

sledováním konkrétních situací, hraním určených rolí a řešením modelových situací. 

 

 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že 

vede žáka k: 

 utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti 

 orientaci v problematice peněz a cen, dále pak k odpovědnému spravování osobního 

rozpočtu 

 orientaci ve světě informací a k časovému a místnímu propojování historických, 

zeměpisných a kulturních informací 
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 rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných 

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

 poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na 

základě respektu a společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel 

soužití, k plnění povinností a společných úkolů 

 samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové 

a bezkonfliktní komunikaci i v méně běžných situacích, k bezpečné komunikaci 

prostřednictvím elektronických médií, k poznávání a ovlivňování své jedinečnosti 

(možností a limitů) 

 utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností 

aktivního uplatnění při jejich ochraně 

 přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě samému, ale i k okolnímu 

prostředí 

 objevování a poznávání všeho, co jej zajímá a v čem by v budoucnu mohl uspět 

 poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí, k upevňování preventivního chování, účelného 

rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví 

a bezpečnosti druhých 

 poznávání podstaty zdraví i příčin jeho ohrožení, vzniku  nemocí, úrazů a jejich předcházení 

 poznávání a upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v různých 

situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých, včetně 

chování při mimořádných událostech 

 

 

3. Výchovné a vzdělávací strategie vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět       

 

Kompetence k učení rozvíjíme ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět tím, že: 

 

 vedeme žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožňujeme žákům osvojit si strategii 

učení a motivujeme je pro celoživotní učení 

 vedeme žáky k objevování a poznávání všeho, co je zajímá, co se jim líbí a v čem by v 

budoucnu mohli uspět 

 vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich „budoucnost“ - připravujeme 

je na celoživotní učení 

 ve výuce zřetelně rozlišujeme základní (nezbytné, klíčové, kmenové) učivo a učivo 

rozšiřující (doplňující) 

 vedeme žáky k poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí, k upevňování preventivního 

chování, účelného rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a 

bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých 

 učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace (které nelze v životě 

člověka prakticky ověřit) v literatuře, na internetu, v televizních dokumentárních pořadech, 

výukových počítačových programech (zejména informace o vesmíru aj.) 

 jdeme příkladem - neustále si dalším sebevzděláváním rozšiřujeme svůj „pedagogický 

obzor“ 
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Kompetence k řešení problémů rozvíjíme ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět tím, že: 

 

 podněcujeme žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k samostatnému řešení 

problémů 

 na modelových příkladech učíme žáky algoritmu řešení problémů 

 ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů 

prakticky zvládají 

 učíme žáky řešit problémové situace porovnáním s veřejně dostupnými zdroji, současně 

žáky učíme zaujímat k nim kritický postoj 

 podporujeme netradiční (originální) způsoby získávání informací 

 jdeme příkladem - učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové 

situace ve škole 

 

 

Kompetence komunikativní rozvíjíme ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět tím, že: 

 

 vedeme žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci 

 podporujeme různé formy komunikace s místními obyvateli, pamětníky, pracovníky 

regionálních muzeí, knihoven, aj. 

 klademe důraz na „kulturní úroveň“ komunikace 

 vedeme žáky k tomu, aby předávali své zkušenosti a poznatky z cestování svým spolužákům 

 učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a zkušenosti (školní časopis, místní tisk, 

web, ppt. prezentace apod.) 

 Jdeme příkladem – „profesionálním“ přístupem ke komunikaci s žáky, rodiči, zaměstnanci 

školy a širší veřejností. Sami otevřeně komunikujeme na „kulturní úrovni“, své názory 

opíráme o logické argumenty. Netolerujeme pomluvy, nezdvořilost a „zákulisní“ jednání. 

Pozitivně svoji školu a učitelskou profesi prezentujeme na veřejnosti 

 

 

Kompetence sociální a personální rozvíjíme ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět tím, že: 

 

 rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci 

vlastní i druhých 

 učíme žáky pracovat v týmu, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní 

spolupráce 

 rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role 

 učíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci (význam) v týmu i práci 

(význam) ostatních členů týmu 

 podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují 

 učíme žáky chápat různé sociální postavení různých lidí v historii naší země a vyvozovat 

analogie k současnosti 

 Jdeme příkladem – podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru i spolupráci 

pedagogických a nepedagogických pracovníků školy. Respektujeme práci, roli, povinnosti 

i odpovědnost ostatních 
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Kompetence občanské rozvíjíme ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět tím, že: 

 

 vychováváme žáky jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a 

respektující práva druhých, jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své 

životní prostředí, jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých 

situacích 

 podporujeme různé formální i neformální způsoby spolupráce s obcí, policií, složkami IZS 

apod. 

 vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví i k ochraně zdraví jejich kamarádů, členů 

rodiny apod. 

 učíme žáky základům demokracie, tolerance a vzájemného soužití 

 vedeme žáky k národní hrdosti, k ochraně životního prostředí, kulturního a přírodního 

bohatství, k myšlence "evropanství" 

 vedeme žáky k přiměřené odpovědnosti za budoucnost naší planety a k aktivní obraně proti 

nežádoucím vlivům z různých sfér společnosti, které nabádají k nesprávnému 

(netolerovatelnému, nelegálnímu či konzumnímu) způsobu života 

 jdeme příkladem – respektujeme právní předpisy, vnitřní normy školy, plníme příkladně své 

povinnosti. Respektujeme osobnost žáka a jeho práva. Budujeme přátelskou a otevřenou 

atmosféru ve třídě i ve škole. Chováme se k žákům jejich rodičům a ke svým 

spolupracovníkům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám. 

 

 

Kompetence pracovní rozvíjíme ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět tím, že: 

 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci, naučíme žáky používat při práci vhodné 

materiály, nástroje a technologie, naučíme žáky chránit své zdraví při práci, pomáháme 

žákům při volbě jejich budoucího povolání 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci, žádnou práci netrestáme, kvalitně odvedenou 

práci vždy pochválíme 

 při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí, měníme pracovní podmínky, 

žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky 

 různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi a s 

jejich možnostmi budoucího pracovního uplatnění v rámci Evropské unie – cíleně 

ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného 

dalšího studia 

 jdeme příkladem – příkladně si plníme své pracovní povinnosti (nástupy do hodin, příprava 

na výuku …). Dodržujeme dané slovo. Vážíme si své profese. Svoji profesi a svoji školu 

pozitivně prezentujeme před žáky, rodiči i širší veřejností. 
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1. Místo, kde žijeme 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 

1.1 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu 

1.2 určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad 

bezpečného pohybu a pobytu v přírodě 

1.3 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 (1. období) 

1.4 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 (2. období) 

1.5 stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku 

mimořádných událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit (2. období) 

1.6 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o 

přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí 

1.7 vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, 

jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, 

politického, správního a vlastnického 

1.8 zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob 

života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích 

1.9 rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich 

význam 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření - 1. období: 

 orientuje se v okolí svého bydliště a v okolí školy 

 popíše a zvládne cestu do školy 

 uvede nejvýznamnější místa v okolí svého bydliště a školy 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření - 2. období: 

 popíše polohu svého bydliště na mapě, začlení své město (obec) do příslušného kraje 

 orientuje se na mapě České republiky, určí světové strany 

 řídí se zásadami bezpečného pohybu a pobytu v přírodě 

 má základní znalosti o České republice a její zeměpisné poloze v Evropě 

 uvede pamětihodnosti, zvláštnosti a zajímavosti regionu, ve kterém bydlí  

 sdělí poznatky a zážitky z vlastních cest 

 pozná státní symboly České republiky 

 

Učivo (U):  

1.1 domov - prostředí domova, orientace v místě bydliště 

1.2 škola - prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy, bezpečná cesta do školy 

1.3 obec (město), místní krajina - její části, poloha v krajině, minulost a současnost obce 

(města), význačné budovy, dopravní síť 

1.4 okolní krajina (místní oblast, region) - zemský povrch a jeho tvary, vodstvo na pevnině, 

rozšíření půd, rostlinstva a živočichů, vliv krajiny na život lidí, působení lidí na krajinu a 

životní prostředí, orientační body a linie, světové strany 

1.5 regiony ČR - Praha a vybrané oblasti ČR, surovinové zdroje, výroba, služby a obchod 
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1.6 naše vlast - domov, krajina, národ, základy státního zřízení a politického systému ČR, státní 

správa a samospráva, státní symboly 

1.7 Evropa a svět - kontinenty, evropské státy, EU, cestování 

1.8 mapy obecně zeměpisné a tematické - obsah, grafika, vysvětlivky 

 

2. Lidé kolem nás 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 

2.1 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) 

2.2 rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci, obhájí při konkrétních činnostech své názory, 

popřípadě připustí svůj omyl, dohodne se na společném postupu a řešení se spolužáky 

2.3 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují 

základní lidská práva nebo demokratické principy 

- 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 (1. období) 

- rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc (2. 

období) 

2.4 poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy a 

navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce (města) 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření - 1. období: 

 rozlišuje role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, rozlišuje blízké příbuzenské 

vztahy 

 dodržuje základní pravidla společenského chování 

 při setkání s neznámými lidmi se chová adekvátně 

 projevuje toleranci k odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům 

 pojmenuje nejběžnější povolání a pracovní činnosti 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření - 2. období: 

 dodržuje pravidla pro soužití ve škole, v rodině, ve městě (obci) 

 rozpozná nevhodné jednání a chování vrstevníků a dospělých 

 uvede základní práva dítěte, práva a povinnosti žáka školy 

 používá peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu jednoduchého nákupu a 

vrácené peníze 

 porovná svá přání a potřeby se svými finančními možnostmi, uvede příklady rizik 

půjčování peněz 

 sestaví jednoduchý osobní/ rodinný rozpočet, uvede příklady základních příjmů a výdajů 

 

Učivo (U): 

2.1 rodina - postavení jedince v rodině, role členů rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy, 

život a funkce rodiny, práce fyzická a duševní, zaměstnání 

2.2 soužití lidí - mezilidské vztahy, komunikace, obchod, firmy, zájmové spolky, politické 

strany, církve, pomoc nemocným, sociálně slabým, společný „evropský dům“ 

2.3 chování lidí - vlastnosti lidí, pravidla slušného chování, principy demokracie 
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2.4 právo a spravedlnost - základní lidská práva a práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy, 

protiprávní jednání, právní ochrana občanů a majetku, soukromého vlastnictví, duševních 

hodnot 

2.5 vlastnictví - soukromé, veřejné, osobní, společné; hmotný a nehmotný majetek; 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 

2.6 kultura - podoby a projevy kultury, kulturní instituce, masová kultura a subkultura 

2.7 základní globální problémy - významné sociální problémy, problémy konzumní 

společnosti, nesnášenlivost mezi lidmi, globální problémy přírodního prostředí 

 

 

3. Lidé a čas 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 

3.1 pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi 

jevy 

3.2 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení 

minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, nemovitých i movitých 

kulturních památek 

3.3 rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší 

vlasti s využitím regionálních specifik 

3.4 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území 

v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik 

3.5 objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření - 1. období: 

 pozná, kolik je hodin, orientuje se v čase 

 zná rozvržení svých denních činností 

 rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti 

 poznává různé lidské činnosti 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření - 2. období: 

 rozeznává rozdíl mezi životem dnes a životem v dávných dobách 

 uvede významné události, které se vztahují k regionu a kraji 

 vyjmenuje nejvýznamnější kulturní, historické a přírodní památky v okolí svého bydliště 

 

Učivo (U): 

3.1 orientace v čase a časový řád - určování času, čas jako fyzikální veličina, dějiny jako 

časový sled událostí, kalendáře, letopočet, generace, režim dne, roční období 

3.2 současnost a minulost v našem životě - proměny způsobu života, bydlení, předměty denní 

potřeby, průběh lidského života, státní svátky a významné dny 

3.3 regionální památky - péče o památky, lidé a obory zkoumající minulost 

3.4 báje, mýty, pověsti - minulost kraje a předků, domov, vlast, rodný kraj 
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4. Rozmanitost přírody 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 

4.1 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a 

nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka 

4.2 vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s 

rozdělením času a střídáním ročních období 

4.3 zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné 

vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů 

prostředí 

4.4 porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, 

prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy 

4.5 zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 

prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat 

4.6 založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky 

pokusu 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření - 1. období: 

 pozoruje a na základě toho popíše některé viditelné proměny v přírodě v jednotlivých 

ročních obdobích 

 pozná nejběžnější druhy domácích a volně žijících zvířat 

 pojmenuje základní druhy ovoce a zeleniny a pozná rozdíly mezi dřevinami a bylinami 

 provede jednoduchý pokus podle návodu 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření - 2. období: 

 na jednotlivých příkladech poznává propojenost živé a neživé přírody 

 popíše střídání ročních období 

 zkoumá základní společenstva vyskytující se v nejbližším okolí a pozoruje přizpůsobení 

organismů prostředí 

 zvládá péči o pokojové rostliny a zná způsob péče o drobná domácí zvířata 

 chová se podle zásad ochrany přírody a životního prostředí 

 popisuje vliv činnosti lidí na přírodu a jmenuje některé činnosti, které přírodnímu 

prostředí pomáhají a které ho poškozují 

 reaguje vhodným způsobem na pokyny dospělých při mimořádných událostech 

 provádí jednoduché pokusy se známými látkami 

 

Učivo (U): 

4.1 látky a jejich vlastnosti - třídění látek, změny látek a skupenství, vlastnosti, porovnávání 

látek a měření veličin s praktickým užíváním základních jednotek 

4.2 voda a vzduch - výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh vody v přírodě, vlastnosti, složení, 

proudění vzduchu, význam pro život 

4.3 nerosty a horniny, půda - některé hospodářsky významné horniny a nerosty, zvětrávání, 

vznik půdy a její význam 

4.4 Vesmír a Země - sluneční soustava, den a noc, roční období 

4.5 rostliny, houby, živočichové - znaky života, životní potřeby a projevy, průběh a způsob 

života, výživa, stavba těla u některých nejznámějších druhů, význam v přírodě a pro člověka 
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4.6 životní podmínky - rozmanitost podmínek života na Zemi; význam ovzduší, vodstva, půd, 

rostlinstva a živočišstva na Zemi; podnebí a počasí 

4.7 rovnováha v přírodě - význam, vzájemné vztahy mezi organismy, základní společenstva 

4.8 ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody - odpovědnost lidí, ochrana a tvorba 

životního prostředí, ochrana rostlin a živočichů, likvidace odpadů, živelné pohromy a 

ekologické katastrofy 

 

 

5. Člověk a jeho zdraví 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 

5.1 využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových 

soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života 

5.2 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho 

narození 

5.3 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s 

ohledem na oprávněné nároky jiných osob 

5.4 uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích 

simulujících mimořádné události 

5.5 předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek 

5.6 uplatňuje dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou 

5.7 ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 

5.8 uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech 

sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření - 1. období: 

 uplatňuje hygienické návyky a zvládá sebeobsluhu, popíše své zdravotní potíže a pocity, 

zvládá ošetření drobných poranění 

 pojmenuje hlavní části lidského těla 

 rozezná nebezpečí, dodržuje zásady bezpečného chování, neohrožuje své zdraví a zdraví 

jiných 

 uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu 

 chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, v případě potřeby požádá o pomoc 

pro sebe i pro jiné, ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek 

 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření - 2. období: 

 uplatňuje základní znalosti, dovednosti a návyky související s preventivní ochranou 

zdraví a dravého životního stylu 

 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života 

 uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových 

situacích simulujících mimořádné události 

 uplatňuje základní pravidla silničního provozu pro cyklisty, správně vyhodnotí 

jednoduchou dopravní situaci na hřišti 

 odmítá návykové látky 

 ošetří drobná poranění a v případě nutnosti zajistí lékařskou pomoc 

 uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech 

sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku 
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  Učivo (U): 

5.1 lidské tělo - životní potřeby a projevy, základní stavba a funkce, pohlavní rozdíly mezi 

mužem a ženou, základy lidské reprodukce, vývoj jedince 

5.2 partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy - rodina a partnerství, biologické a 

psychické změny v dospívání, etická stránka sexuality, HIV/AIDS (cesty přenosu) 

5.3 péče o zdraví, zdravá výživa - denní režim, pitný režim, pohybový režim, zdravá strava; 

nemoc, drobné úrazy a poranění, první pomoc, úrazová zábrana; osobní, intimní a duševní 

hygiena - stres a jeho rizika; reklamní vlivy 

5.4 návykové látky a zdraví - odmítání návykových látek, hrací automaty a počítače 

5.5 osobní bezpečí - bezpečné chování v rizikovém prostředí, bezpečné chování v silničním 

provozu v roli chodce a cyklisty, krizové situace (šikana, týrání, sexuální zneužívání atd.), 

brutalita a jiné formy násilí v médiích, služby odborné pomoci 

5.6 situace hromadného ohrožení 
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4. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Rozmanitost přírody (U: 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8) 

 neživá příroda 

 látky a jejich vlastnosti – třídění látek  

 změny látek a skupenství 

 porovnávání látek a měření veličen s praktickým užíváním 

základních jednotek 

 voda a vzduch – význam pro přírodu a člověka, oběh vody 

v přírodě 

 nerosty a horniny, vznik půdy a její význam 

 živá příroda – třídění rostlin, hub, živočichů 

 podmínky života na Zemi a jejich rozmanitost slunce, voda, 

půda, vzduch 

 životní podmínky rostlin 

 rostliny a jejich orgány (stonek, list, květ) 

 výživa rostlin 

 živočichové a stavba jejich těla 

 stopy zvířat 

 člověk a jeho zdraví 

 přírodní společenstva – háje, lesa, vod a bažin, pole a zahrady, 

suchých stanovišť 

 význam lesů pro člověka 

 přizpůsobení rostlin a živočichů změnám prostředí během roku 

 význam zemědělství pro člověka 

 vzájemné vztahy rostlin, hub a živočichů 

 ochrana přírody, likvidace odpadů 

 živelné pohromy a přírodní katastrofy 

PŘ 

2.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 

4.5, 4.6, 

Místo, kde žijeme (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 2.6, 3.2, 3.3, 3.4) 

 místní oblast, region – zdroje, výroba, služby 

 poloha a povrch ČR 

 grafické znázornění povrchu – mapy, plány 

 orientační body a linie 

 světové strany 

 zvláštnosti krajů a oblastí ČR 

 státní správa a samospráva 

 státní symboly 

VL, PŘ 

1.1, 1.2, 1.5,1.6, 1.7,1.8, 

1.9, 2.4, 3.2, 3.3,  

Lidé kolem nás (U: 1.2, 1.3, 1.6, 1.8, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6) 

 žákovská samospráva jako modelová situace 

 základní lidská práva a práva dítěte 

 orgány státní moci a symboly našeho státu 

 práva a povinnosti žáků školy 

 právní ochrana občanů a majetku, vlastnictví 

 podoby a projevy kultury, kulturní instituce 

VL 

1.3, 1.4, 1.5, 1.9, 2.1, 

2.2, 2.3,3.5, 2.4 
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Člověk a jeho zdraví (U: 5.1, 5.2, 5.3,5.4, 5.5, 5.6)  

 základy sexuální výchovy 

 partnerství a rodičovství 

 péče o zdraví, správná výživa 

 intimní a duševní hygiena 

 sociálně patologické jevy 

 návykové látky 

 bezpečné chování v rizikovém prostředí 

 situace hromadného ohrožení 

 první pomoc 

 HIV/AIDS 

PŘ 

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 

5.6, 5.7, 5.8 

Lidé a čas (U: 1.8, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) 

 orientace v čase a časový řád, určování času 

 dějiny jako časový sled událostí 

 kalendáře, letopočet, generace, režim dne, roční období 

 proměny způsobu života v našem regionu 

 bydlení, předměty denní potřeby v historickém vývoji 

 lidé a obory zkoumající minulost 

 báje, mýty, pověsti – minulost kraje, předků, domov, vlast, 

rodný kraj 

 Staré pověsti české 

 nejstarší osídlení naší vlasti 

 Přemysl Otakar II. 

 život ve městech a na zámcích 

 Jan Hus, Karel IV. A jeho vliv na místní region, Jan Žižka 

VL 

1.7,1.5, 2.4,3.1, 3.2, 

3.3,3.4, 3.5 
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5. ročník  
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Země a vesmír (U: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1) 

 Slunce a sluneční soustava 

 vesmírná tělesa – hvězdy, přirozené družice, planety, komety, 

meteory, meteority 

 Země ve vesmíru – pohyby Země, práce s globusem 

 gravitační síla 

 střídání dne a noci, roční období 

PŘ 

3.2,4.1, 4.2,4.3, 4.4, 4.5,  

4.6 

Místo, kde žijeme (U:1.1, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2) 

 vlastní zkušenosti žáků z cestování do cizích zemí 

 Evropa a svět – kontinenty, poloha, povrch 

 sousedé ČR a evropské státy 

 rostliny a živočichové Evropy 

 Evropská unie – evropský občan, cestování 

 co daly naše země Evropě a Evropa nám 

 společný „evropský dům“ 

VL 

1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 

3.2, 3.3, 3.5 

Lidé kolem nás (U: 1.7, 1.8, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) 

 základní globální problémy – sociální, konzumní společnost, 

přírodní prostředí 

 příjmy, výdaje, osobní rozpočet 

PŘ, VL 

1.4,1.5, 2.1, 2.2, 2.3,2.4, 

3.2, 3.4, 3.5, 

Lidé a čas (U: 1.6, 1.8, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) 

 orientace v čase a časový řád, určování času 

 dějiny jako časový sled událostí 

 kalendáře, letopočet, generace, režim dne, roční období 

 proměny způsobu života v našem regionu 

 bydlení, předměty denní potřeby v historickém vývoji 

 lidé a obory zkoumající minulost 

 První světová válka, vznik československého státu, ČSR 

 Druhá světová válka 

 komunistická vláda a „sametová revoluce“ 

 současnost 

PŘ,VL 

1.3, 1.5, 2.4, 3.2, 3.4, 3.5 

Člověk a jeho zdraví (U: 4.2, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6)  

 stavba lidského těla 

 funkce některých orgánů a orgánových soustav 

 pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou 

 základy lidské reprodukce, vývoj jedince 

 základy sexuální výchovy 

 partnerství a rodičovství 

 péče o zdraví, správná výživa 

 intimní a duševní hygiena 

 sociálně patologické jevy 

 návykové látky 

 bezpečné chování v rizikovém prostředí 

 situace hromadného ohrožení 

 první pomoc 

 HIV/AIDS 

PŘ 

4.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 

5.5, 5.6, 5.7, 5.8 
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TĚLESNÁ VÝCHOVA 
 

1. Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Předmět je 

koncipován na souboru očekávaných výstupů oboru Tělesná výchova v plném rozsahu. Hlavním cílem 

vyučovacího předmětu je komplexní vzdělávání žáků v problematice aktivního pohybu jako 

významného činitele působícího na zdravotní stav a v neposlední řadě i na harmonický rozvoj každého 

dítěte.  

 

Předmět Tělesná výchova vede žáky k poznání vlastních pohybových možností a zájmů, současně i k 

poznání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. Žáci 

se učí uplatňovat osvojené pohybové dovednosti v různém prostředí a s různými účinky, kdy si zvykají 

na rozličné sociální role, které vyžadují spolupráci, tvořivost, překonávání zábran, objektivnost, rychlé 

rozhodování, organizační schopnosti, i nutnou míru odpovědnosti za zdraví své i svých spolužáků. 

Tělesná výchova umožňuje žákům poznat vlastní pohybové možnosti a přednosti i zdravotní a pohybová 

omezení, rozumět jim, respektovat je u sebe i jiných a aktivně je využívat nebo cíleně ovlivňovat. Vede 

žáky od spontánního pohybu k řízené pohybové činnosti a zpět k vlastní pravidelné seberealizaci v 

oblíbeném sportu nebo v jiné pohybové aktivitě. Takový vztah k pohybovým aktivitám lze rozvíjet 

pouze v atmosféře důvěry, úzké spolupráce s okolím a radostného prožitku z každého pohybového 

výkonu. 

 

 

2. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

 

S ohledem na poměrně značnou rozdílnost fyziologického i mentálního vývoje jednotlivých žáků v 

ročníku a na velmi různou úroveň jejich pohybových schopností a dovedností, je výuka vyučovacího 

předmětu Tělesná výchova sice členěna do základních, na sebe navazujících etap, ty se však mezi 

jednotlivými ročníky značně prolínají. 

 

Na 1. stupni ZŠ se vyučovací předmět Tělesná výuka vyučuje jako povinný předmět v základní 2 

hodinové dotaci týdně pro všechny žáky.  Výuka probíhá koedukovaně pro chlapce i dívky. Je 

organizována v tělocvičně v budově školy. Současně jsou využívána venkovní hřiště mimo areál školy, 

které je vhodné pro běh, hod, pohybové a sportovní hry. Ve druhém a třetím ročníku se žáci účastní 

plavecké výuky v rozsahu 40 hodin. Tato výuka je organizována Plaveckou školou v Hradci Králové a 

řídí se učebním plánem plavecké školy. Ve výjimečných a odůvodněných případech (zejména 

nedostupnost bazénu z důvodu jeho rekonstrukce nebo nepřiměřená vzdálenost bazénu) je možné 

základní plaveckou výuku dočasně přesunout do jiného ročníku, příp. nerealizovat, pokud není možnost 

ji zajistit v rámci povinné školní docházky. Dle zájmu žáků jsou také organizovány školy v přírodě, 

jejichž hlavní náplní bývá pohyb a sport v přírodě. 

 

Dle potřeby může být zařazena i zdravotní tělesná výchova. Zde by se škola snažila vyrovnat pohybový 

deficit žáků III. (příp. II.) zdravotní skupiny a jejich potřebu korektivních cvičení zařazením povinného 

či volitelného předmětu.  

 

 

 

 

 



Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, 

Jiráskovo náměstí 1166, 500 02 
 

 

Školní vzdělávací program pro základní školy – „Umím, chápu, rozumím“ 

 

122 

3. Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Tělesná výchova 

 

Kompetence k učení rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Tělesná výchova tím, že: 

 

 vedeme žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožnit žákům osvojit si strategii učení a 

motivovat je pro celoživotní učení 

 využíváme každé příležitosti k motivování žáků k celoživotnímu učení 

 používáme takové způsoby hodnocení žáků, které podporují jejich následnou motivaci 

k dalšímu učení 

 žáky vedeme k sebehodnocení 

 podněcujeme tvořivost a realizaci vlastních nápadů žáků možností prezentovat výsledky své 

práce na veřejnosti 

 individuálním přístupem k žákům maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch a mít radostný 

prožitek z pohybu 

 

 

Kompetence k řešení problémů rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Tělesná výchova tím, že: 

 

 podněcujeme žáky k tvořivému myšlení,  logickému uvažování a k samostatnému řešení 

problémů 

 výuku vedeme tak, aby žáci hledali různá řešení problémů a svoje řešení dokázali následně 

obhájit 

 vedeme žáky k využívání všech dostupných informačních zdrojů (internet) 

 k logickému řešení problémů využíváme miniprojekty v rámci projektových dnů a 

zapojujeme žáky do soutěží 

 

 

Kompetence komunikativní rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Tělesná výchova tím, že: 

 

 vedeme žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci 

 učíme žáky obhajovat svůj vlastní názor vhodnou formou a zároveň přijímat názory jiných 

lidí 

 používáme metody týmové práce a kooperativního učení a tím vedeme děti ke spolupráci 

při vyučování, ke komunikaci s ostatními spolužáky, s učiteli a ostatními lidmi ve škole i 

mimo školu 

 podporujeme komunikaci s jinými školami formou meziškolních projektů a společných akcí 

a to i v rámci mezinárodní spolupráce 

 ke komunikaci mezi školami využíváme ICT 

 vedeme žáky ke kultivovanému projevu v písemné a ústní podobě nebo jinými prostředky 

(hudbou, malbou, pohybem) 

 učíme žáky žít společně s ostatními, být tolerantní a ohleduplní k jiným lidem, jejich 

kulturám a duchovním hodnotám 

 podněcujeme rozvoj komunikačních dovedností, které žáci uplatňují ve vyučování i ve 

vlastních pracích v rámci projektového vyučování 

 žáci mají možnost aktivně se účastnit činnosti školního rozhlasového vysílání  
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Kompetence sociální a personální rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Tělesná výchova tím, že: 

 

 rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci 

vlastní i druhých 

 vedeme žáky k respektování společně dohodnutých pravidel chování, vedeme žáky 

k ohleduplnosti, úctě a slušnosti při jednání s druhými lidmi 

 školní normy chování jsou nastaveny tak, aby podporovaly klima dobrých vztahů mezi 

žáky, mezi žáky a učiteli 

 učíme žáky základům kooperace a týmové práce a usilujeme o to, aby žáci prokázali 

schopnost střídat role ve skupině 

 

 

Kompetence občanské rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Tělesná výchova tím, že: 

 

 vychováváme žáky jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a 

respektující práva druhých, jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své 

životní prostředí, jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých 

situacích  

 při výuce organizujeme učební činnosti s ohledem na individuální rozdíly v osobnosti žáků 

a s ohledem na jejich práva a povinnosti 

 žáci jsou vedeni k odmítání fyzického násilí, hrubého zacházení a vulgárního vyjadřování 

 žáci se podílejí na vytváření třídních i školních pravidel chování a školního řádu 

 každodenními systematickými činnostmi vedeme žáky k aktivnímu rozvíjení a ochraně 

svého fyzického, duševního a sociálního zdraví a zdravého životního stylu 

 poskytujeme žákům dostatek příležitostí k aktivnímu zapojení se do různorodých kulturních 

a sportovních aktivit jako organizátoři nebo účastníci  

 

 

Kompetence pracovní rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Tělesná výchova tím, že: 

 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci, naučit žáky používat při práci vhodné materiály, 

nástroje a technologie, naučit žáky chránit své zdraví při práci, pomoci žákům při volbě 

jejich budoucího povolání 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci 

 vedeme žáky k aktivní účasti na zlepšování školního prostředí 

 důsledně vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel, k ochraně zdraví a k plnění 

svých povinností a závazků (řády učeben) 

 netolerujeme projevy vandalismu 

 nabídkou zájmových činností podněcujeme u žáků smysluplné využití volného času 

 žákům i veřejnosti umožňujeme denně využívat školní sportoviště (projekt Otevřené hřiště) 
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1. Činnosti ovlivňující zdraví 

 

Učivo (U): 

1.1 význam pohybu pro zdraví - pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu 

1.2 příprava organismu - příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, napínací a 

protahovací cvičení 

1.3 zdravotně zaměřené činnosti - správné držení těla, správné zvedání zátěže; průpravná, 

kompenzační, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a jejich praktické využití 

1.4 rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu 

1.5 hygiena při TV - hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí, vhodné oblečení a 

obutí pro pohybové aktivity 

1.6 bezpečnost při pohybových činnostech - organizace a bezpečnost cvičebního nářadí, 

náčiní a pomůcek, první pomoc v podmínkách TV 

 

 

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 

 

Učivo (U): 

2.1 pohybové hry - s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity; využití hraček a 

netradičního náčiní při cvičení; pohybová tvořivost 

2.2 základy gymnastiky - průpravná cvičení, akrobacie, cvičení s náčiním a na nářadí 

odpovídající velikosti a hmotnosti 

2.3 rytmické a kondiční formy cvičení pro děti - kondiční cvičení s hudbou nebo rytmickým 

doprovodem, základy estetického pohybu, vyjádření melodie a rytmu pohybem, jednoduché 

tance 

2.4 průpravné úpoly - přetahy a přetlaky 

2.5 základy atletiky - rychlý běh, motivovaný vytrvalý běh, skok do dálky nebo do výšky, hod 

míčkem 

2.6 základy sportovních her - manipulace s míčem, pálkou či jiným herním náčiním 

odpovídající velikosti a hmotnosti, herní činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře, průpravné 

hry, utkání podle zjednodušených pravidel minisportů 

2.7 turistika a pobyt v přírodě - přesun do terénu, chůze v terénu, táboření, ochrana přírody 

2.8 plavání - (základní plavecká výuka) hygiena plavání, adaptace na vodní prostředí, základní 

plavecké dovednosti, jeden plavecký způsob (plavecká technika), prvky sebezáchrany a 

dopomoci tonoucímu 

2.9 lyžování, bruslení (podle podmínek školy) - hry na sněhu a na ledě, základní techniky 

pohybu na lyžích a bruslích 

2.10 další pohybové činnosti (podle podmínek školy a zájmu žáků) 

 

 

3. Činnosti podporující pohybové učení 

 

Učivo (U): 

3.1 komunikace v TV - základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené 

povely, signály 

3.2 organizace při TV - základní organizace prostoru a činností ve známém (běžném) prostředí 

3.3 zásady jednání a chování - fair play, olympijské ideály a symboly 

3.4 pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností - her, závodů, soutěží 

3.5 měření a posuzování pohybových dovedností - měření výkonů, základní pohybové testy 
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4. Zdravotní tělesná výchova 

 

Učivo (U): 

4.1 prvky zdravotní TV jsou využívány v povinné TV 

4.2 jako ucelený celek je nabízena žákům III. (II.) zdravotní skupiny v samostatných 

vyučovacích hodinách 

 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka - 1. období: 

1.1 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené 

příležitosti 

1.2 zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce 

nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení 

1.3 spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích 

1.4 uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 

prostorech školy 

1.5 reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci 

1.6 uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a pracovních činnostech, zaujímá 

správné základní cvičební polohy 

1.7 zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním oslabením 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 zvládá podle pokynů přípravu na pohybovou činnost 

 dodržuje základní zásady bezpečnosti při pohybových činnostech a má osvojeny základní 

hygienické návyky při pohybových aktivitách 

 reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti 

 projevuje kladný postoj k motorickému učení a pohybovým aktivitám 

 zvládá základní způsoby lokomoce a prostorovou orientaci podle individuálních 

předpokladů 

 uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a pracovních činnostech, 

zaujímá správné základní cvičební polohy 

 zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním oslabením 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka - 2. období: 

1.8 podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené 

činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti 

1.9 zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s jednostrannou 

zátěží nebo vlastním svalovým oslabením 

1.10 zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří 

varianty osvojených pohybových her 

1.11 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí; 

adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka 

1.12 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 

provedení pohybové činnosti 

1.13 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 
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1.14 užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 

jednoduchého nákresu, popisu cvičení 

1.15 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy 

1.16 změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky 

1.17 orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole 

i v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace 

1.18 zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení související 

s vlastním oslabením v optimálním počtu opakování 

1.19 zvládá základní techniku speciálních cvičení, koriguje techniku cvičení podle obrazu v 

zrcadle, podle pokynů učitele 

1.20 upozorní samostatně na činnosti (prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 chápe význam tělesné zdatnosti pro zdraví a začleňuje pohyb do denního režimu 

 zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti s vlastním svalovým 

oslabením 

 zdokonaluje základní pohybové dovednosti podle svých pohybových možností a 

schopností 

 uplatňuje hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně vhodné a bezpečné 

pohybové činnosti 

 reaguje na pokyny k provádění vlastní pohybové činnosti 

 dodržuje pravidla her a jedná v duchu fair play 

 zlepšuje svou tělesnou kondici, pohybový projev a správné držení těla 

 zvládá podle pokynu základní přípravu organismu před pohybovou činností i uklidnění 

organismu po ukončení činnosti a umí využívat cviky na odstranění únavy 

 zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 

související s vlastním oslabením v optimálním počtu opakování 

 zvládá základní techniku speciálních cvičení, koriguje techniku cvičení podle obrazu v 

zrcadle, podle pokynů učitele 

 upozorní samostatně na činnosti (prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením 

 

Činnosti a informace podporující korekce zdravotních oslabení 

 zdravotní oslabení - konkrétní zdravotní oslabení žáka, prevence, pohybový režim, vhodné 

oblečení a obutí pro zdravotní tělesnou výchovu, zásady správného držení těla, dechová 

cvičení, vnímání pocitů při cvičení, nevhodná cvičení a činnosti (kontraindikace 

zdravotních oslabení) 

 

 

Speciální cvičení 

 základy speciálních cvičení - základní cvičební polohy, základní technika cvičení, soubor 

speciálních cvičení pro samostatné cvičení 

 

 

Všeobecně rozvíjející pohybové činnosti 

 pohybové činnosti v návaznosti na obsah TV - s přihlédnutím ke konkrétnímu druhu a stupni 

oslabení 
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1. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Atletika (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.5, 3.1, 3.2, 3.5) 

Základní pojmy 

 základy bezpečnosti při atletických činnostech 

 zjednodušené startovní povely a signály 

Běh 

 průpravná cvičení pro ovlivňování rychlosti a vytrvalosti 

 základy nízkého a polovysokého startu 

 rychlý běh  

Skok 

 odraz z místa 

 skok do dálky z místa 

Hod 

 průpravná cvičení pro hod míčkem 

 hod míčkem z místa 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

Gymnastika (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.2, 3.1, 3.2) 

Základní pojmy 

 základní cvičební polohy, postoje, pohyby paží, nohou, trupu, 

názvy používaného náčiní a nářadí 

 gymnastické držení těla 

Akrobacie 

 kotoul vpřed 

Přeskok 

 skoky prosté odrazem snožmo z trampolínky 

 výskok do vzporu dřepmo na sníženou švédskou bednu  

Lavička 

 chůze po lavičce, přeskoky, přeskoky s oporou rukou 

 chůze po kladince (obrácené lavičce) s dopomocí 

Žebřiny 

 vylézání, slézání 

 vis na rukou, přitahování nohou 

Švédská bedna 

 obíhání, prolézání, přeskakování dílů 

Šplh na tyči 

1.2, 1.4, 1.5 

Rytm. a kondiční gymnastika (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.3, 3.1, 3.2) 

Základní pojmy 

 základní estetický pohyb těla a jeho částí 

 chůze, běh, poskoky, obraty, pohyby různých částí těla 

 rytmizovaný pohyb, nápodoba pohybem, tvořivé vyjádření 

rytmu pohybem 

1.2, 1.4, 1.5 

Pohybové hry (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.10, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) 

Základní pojmy 

 základní organizační povely pro realizaci her 

 základní pravidla osvojovaných her 

 využití předmětů denní potřeby k pohybovým hrám 

 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

PT 



Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, 

Jiráskovo náměstí 1166, 500 02 
 

 

Školní vzdělávací program pro základní školy – „Umím, chápu, rozumím“ 

 

128 

Sportovní hry (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) 

Základní pojmy 

 spojené s osvojovanými činnostmi, náčiním, oblečením pro 

sportovní hry a částmi sportovního hřiště 

 základy bezpečnosti a hygieny při sportovních hrách 

Vlastní nácvik 

 držení míče jednoruč a obouruč 

 manipulace s míčem  

 základní přihrávky rukou  

 základní sportovní hry-vybíjená  

1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

PT 

Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, 

vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 3.1, 3.2) 

 zařazuje se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 

Tv především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 

dlouhodobé sezení. 

1.1, 1.2, 1.4, 1.5 

Turistika a pobyt v přírodě (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.7) 

 vycházka, základní dopravní značky 

 pohybové hry v přírodním prostředí 

 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

 

Bruslení (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.9) 

 dle podmínek školy 
1.2, 1.4, 1.5 
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2. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Atletika (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.5, 3.1, 3.2, 3.5) 

Základní pojmy 

 základy bezpečnosti při atletických činnostech 

 zjednodušené startovní povely a signály 

Běh 

 průpravná cvičení pro ovlivňování rychlosti a vytrvalosti 

 základy nízkého a polovysokého startu 

 rychlý běh  

Skok 

 odraz z místa, odraz z rozběhu 

 skok do dálky z místa 

 skok do dálky s rozběhem 

Hod 

 průpravná cvičení pro hod míčkem 

 hod míčkem z místa 

 hod míčkem s rozběhem  

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

Gymnastika (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.2, 3.1, 3.2) 

Základní pojmy 

 základní cvičební polohy, postoje, pohyby paží, nohou, trupu, 

názvy používaného náčiní a nářadí 

 gymnastické držení těla 

Akrobacie 

 kotoul vpřed 

 průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu vzad 

 kotoul vzad 

Přeskok 

 skoky prosté odrazem snožmo z trampolínky 

 výskok do vzporu dřepmo na sníženou švédskou bednu  

Lavička 

 chůze po lavičce, přeskoky, přeskoky s oporou rukou 

 chůze po kladince (obrácené lavičce) s dopomocí – různé 

obměny 

Žebřiny 

 vylézání, slézání, přelézání, seskok 

 vis na rukou, přitahování nohou 

Švédská bedna 

 obíhání, prolézání, přeskakování dílů 

Šplh na tyči 

1.2, 1.4, 1.5 

Rytm. a kondiční gymnastika (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.3, 3.1, 3.2) 

Základní pojmy 

 základní estetický pohyb těla a jeho částí 

 chůze, běh, poskoky, obraty, pohyby různých částí těla 

 rytmizovaný pohyb, nápodoba pohybem, tvořivé vyjádření 

rytmu pohybem 

 

1.2, 1.4, 1.5 
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Pohybové hry (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.10, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) 

Základní pojmy 

 základní organizační povely pro realizaci her 

 základní pravidla osvojovaných her 

 využití předmětů denní potřeby k pohybovým hrám 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

Sportovní hry (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) 

Základní pojmy 

 spojené s osvojovanými činnostmi, náčiním, oblečením pro 

sportovní hry a částmi sportovního hřiště 

 základy bezpečnosti a hygieny při sportovních hrách 

Vlastní nácvik 

 držení míče jednoruč a obouruč 

 manipulace s míčem  

 základní přihrávky rukou 

 základní sportovní hry-vybíjená 

1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, 

vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 3.1, 3.2) 

 zařazuje se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 

Tv především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 

dlouhodobé sezení 

1.1, 1.2, 1.4, 1.5 

Turistika a pobyt v přírodě (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.7) 

 vycházka, základní dopravní značky 

 pohybové hry v přírodním prostředí 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

Plavání (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.8) 

 základní plavecký výcvik (dle možností školy) 
1.2, 1.3, 1.4, 1.5 
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3. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Atletika (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.5, 3.1, 3.2, 3.5) 

Základní pojmy 

 startovní povely 

 základy techniky běhů, skoků a hodů 

Běh 

 běžecká abeceda 

 nízký a polovysoký start 

 rychlý běh, vytrvalý běh  

 běh v terénu  

Skok 

 odraz z místa, odraz z rozběhu 

 skok do dálky s rozběhem 

Hod 

 hod míčkem s rozběhem  

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

Gymnastika (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.2, 3.1, 3.2) 

Základní pojmy 

 základní cvičební polohy, postoje, pohyby paží, nohou, trupu, 

názvy používaného náčiní a nářadí 

 průpravná cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 

rychlosti a koordinace pohybů 

Akrobacie 

 kotoul vpřed 

 kotoul vzad 

 stoj na rukou s dopomocí 

Přeskok 

 nácvik gymnastického odrazu z trampolínky 

 skoky prosté odrazem snožmo z trampolínky 

 výskok do vzporu dřepmo na sníženou švédskou bednu odrazem 

z trampolínky 

 nácvik gymnastického odrazu z můstku 

Lavička 

 chůze po lavičce, přeskoky, přeskoky s oporou rukou 

 chůze po kladince (obrácené lavičce)  

Žebřiny 

 vylézání, slézání, přelézání, seskok 

 vis na rukou, přitahování nohou 

Švédská bedna 

 obíhání, prolézání, přeskakování dílů 

Šplh na tyči 

1.2, 1.4, 1.5 

Rytm. a kondiční gymnastika (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.3, 3.1, 3.2) 

Základní pojmy 

 základní estetický pohyb těla a jeho částí 

 chůze, běh, poskoky, obraty, pohyby různých částí těla 

 rytmizovaný pohyb, nápodoba pohybem, tvořivé vyjádření 

rytmu pohybem 

1.2, 1.4, 1.5 
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Pohybové hry (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.10, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) 

Základní pojmy 

 základní organizační povely pro realizaci her 

 základní pravidla osvojovaných her 

 bezpečnost při různých druzích her a v různých podmínkách 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

Sportovní hry (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) 

Základní pojmy 

 spojené s osvojovanými činnostmi, náčiním, oblečením pro 

sportovní hry a částmi sportovního hřiště 

 základy bezpečnosti a hygieny při sportovních hrách 

Vlastní nácvik 

 držení míče jednoruč a obouruč 

 manipulace s míčem  

 základní přihrávky rukou  

 chytání míče 

 pohyb s míčem a bez míče, zastavení 

 základní sportovní hry - vybíjená, utkání 

1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, 

vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 3.1, 3.2) 

 zařazuje se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 

Tv především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 

dlouhodobé sezení 

1.1, 1.2, 1.4, 1.5 

PT 

Turistika a pobyt v přírodě (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.7) 

 pohybové hry v přírodním prostředí 
1.2, 1.3 

Dopravní výchova 

 základní znalosti pro chodce 

 základní znalosti dopravních značek 

 základní znalosti pro cyklisty 

1.5 

Výchova ke zdraví  

 nemoci, úrazy a jejich prevence  

 přivolání první pomoci 

 možné úrazy a jejich ošetření 

1.1, 1.4, 1.5 

Plavání (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.8) 

 základní plavecký výcvik (dle možností školy) 
1.2, 1.3, 1.4, 1.5 
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4. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Atletika (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.5, 3.1, 3.2, 3.5, 3.6) 

Základní pojmy 

 startovní povely 

 základy techniky běhů, skoků a hodů 

 základní způsoby měření a zaznamenávání výkonů 

Běh 

 běžecká abeceda 

 nízký a polovysoký start 

 rychlý běh  

 vytrvalý běh  

 běh v terénu  

Skok 

 odraz z místa, odraz z rozběhu 

 skok do dálky s rozběhem 

Hod 

 průpravná cvičení pro hod míčkem 

 hod míčkem s rozběhem  

1.8, 1.10, 1.11, 1.12, 

1.13, 1.16 

Gymnastika (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.2, 3.1, 3.2) 

Základní pojmy 

 základní cvičební polohy, postoje, pohyby paží, nohou, trupu, 

názvy používaného náčiní a nářadí 

 průpravná cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 

rychlosti a koordinace pohybů 

Akrobacie 

 kotoul vpřed a jeho modifikace 

 kotoul vzad a jeho modifikace 

 stoj na rukou s dopomocí 

Přeskok 

 nácvik gymnastického odrazu z můstku 

 roznožka přes kozu našíř s odrazem z můstku 

Lavička 

 chůze po kladince (obrácené lavičce) bez dopomoci 

Žebřiny 

 vylézání, slézání, přelézání, seskok  

Šplh na tyči 

1.8, 1.10, 1.11, 1.12 

Rytm. a kondiční gymnastika (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.3, 3.1, 3.2) 

Základní pojmy 

 základní estetický pohyb těla a jeho částí 

 chůze, běh, poskoky, obraty, pohyby různých částí těla 

 základní tance, držení partnerů při tanci 

1.8, 1.10, 1.11, 1.12 

Pohybové hry (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1/.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.10, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) 

Základní pojmy 

 základní organizační povely pro realizaci her 

 základní pravidla osvojovaných her 

 bezpečnost při různých druzích her a v různých podmínkách 

1.6, 1.8, 1.10, 1.11, 1.13, 

1.15 
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Sportovní hry (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) 

Základní pojmy 

 základní organizace utkání: losování, zahájení, počítání skóre, 

ukončení utkání 

Vlastní nácvik 

 přihrávka a střelba jednoruč a obouruč  

 chytání míče 

 přihrávka a střelba vnitřním nártem 

 vedení míče 

 pohyb s míčem a bez míče, zastavení 

 sportovní hry, utkání podle zjednodušených pravidel  

 udržení míče pod kontrolou družstva   

1.8, 1.10, 1.11, 1.12, 

1.13 

Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, 

vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 3.1, 3.2) 

 zařazuje se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 

Tv především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 

dlouhodobé sezení. 

1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.14 

Turistika a pobyt v přírodě (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.7) 

 pohybové hry v přírodním prostředí 
1.8, 1.11 

Dopravní výchova 

 základní znalosti pro chodce 

 základní znalosti dopravních značek 

 základní znalosti pro cyklisty 

 

Výchova ke zdraví  

 ošetření možných úrazů 
1.11 

Bruslení (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.9) 

 dle podmínek školy 

1.8, 1.10, 1.11 
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5. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Atletika (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.5, 3.1, 3.2, 3.5, 3.6) 

Základní pojmy 

 startovní povely 

 základy techniky běhů, skoků a hodů 

 základní způsoby měření a zaznamenávání výkonů 

Běh 

 běžecká abeceda 

 nízký a polovysoký start 

 rychlý běh  

 vytrvalý běh  

 běh v terénu  

Skok 

 odraz z rozběhu 

 skok do dálky s rozběhem 

 skok do výšky  

Hod 

 průpravná cvičení pro hod míčkem 

 hod míčkem s rozběhem  

1.8, 1.10, 1.11, 1.12, 

1.13, 1.15, 1.16, 1.17 

Gymnastika (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.2, 3.1, 3.2) 

Základní pojmy 

 základní cvičební polohy, postoje, pohyby paží, nohou, trupu, 

názvy používaného náčiní a nářadí 

 průpravná cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, 

rychlosti a koordinace pohybů 

Akrobacie 

 kotoul vpřed a jeho modifikace 

 kotoul vzad a jeho modifikace 

 stoj na rukou s dopomocí 

 akrobatické kombinace 

Přeskok 

 nácvik gymnastického odrazu z můstku 

 roznožka přes kozu našíř s odrazem z můstku 

Lavička 

 chůze po kladince (obrácené lavičce) bez dopomoci – různé 

obměny 

Žebřiny 

 vylézání, slézání, přelézání, seskok 

Šplh na tyči a na laně 

1.8, 1.10, 1.11, 1.12, 

1.15, 1.17 

Rytm. a kondiční gymnastika (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.3, 3.1, 3.2) 

Základní pojmy 

 základní estetický pohyb těla a jeho částí 

 chůze, běh, poskoky, obraty, pohyby různých částí těla 

 základní tance, držení partnerů při tanci 

 názvy základních lidových tanců 

1.8, 1.10, 1.11, 1.12, 

1.14, 1.15, 1.17 
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Pohybové hry (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1/.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.10, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) 

Základní pojmy 

 základní organizační povely pro realizaci her 

 základní pravidla osvojovaných her 

 bezpečnost při různých druzích her a v různých podmínkách 

1.8, 1.10, 1.11, 1.13, 

1.15, 1.17 

Sportovní hry (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) 

Základní pojmy 

 základní role ve hře, pravidla zjednodušených sportovních her 

 základní organizace utkání: losování, zahájení, počítání skóre, 

ukončení utkání 

Vlastní nácvik 

 přihrávka a střelba jednoruč a obouruč  

 chytání míče 

 přihrávka a střelba vnitřním nártem 

 vedení míče  

 pohyb s míčem a bez míče, zastavení 

 průpravné sportovní hry, utkání podle zjednodušených pravidel  

 udržení míče pod kontrolou družstva 

 základní spolupráce ve hře 

1.8, 1.10, 1.11, 1.12, 

1.13, 1.15, 1.17 

Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, 

vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 3.1, 3.2) 

 zařazuje se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách 

Tv především v návaznosti na jejich svalová oslabení, 

dlouhodobé sezení. 

1.8, 1.9, 1.10, 1.14 

Turistika a pobyt v přírodě (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.7) 

 pohybové hry v přírodním prostředí 
1.8, 1.11, 1.15, 1.17 

Dopravní výchova 

 základní znalosti pro chodce 

 základní znalosti dopravních značek 

 základní znalosti pro cyklisty 

 

Výchova ke zdraví  

 ošetření možných úrazů 

 jídelníček před sportem a po sportu 

 

Bruslení (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.9) 

 dle podmínek školy 
1.8, 1.10, 1.11 
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
 

1. Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným 

nástrojem poznávání a prožívání lidské existence. Tvořivý přístup k práci s nimi při tvorbě, vnímání a 

interpretaci vychází zejména z porovnávání dosavadní a aktuální zkušenosti žáka a umožňuje mu 

uplatňovat osobně jedinečné pocity a prožitky. 

 

Výtvarná výchova přistupuje k vizuálně obraznému vyjádření (a to jak samostatně vytvořenému, tak 

přejatému) nikoliv jako k pouhému přenosu reality, ale jako k prostředku, který se podílí na způsobu 

jejího přijímání a zapojování do procesu komunikace. 

 

V etapě základního vzdělávání je výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech - tvorbě, vnímání 

a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, 

představivost, fantazii, intuici a invenci. K jejich realizaci nabízí výtvarná výchova vizuálně obrazné 

prostředky (dále jen prostředky) nejen tradiční a ověřené, ale i nově vznikající v současném výtvarném 

umění a v obrazových médiích. Tvůrčími činnostmi (rozvíjením smyslové citlivosti, uplatňováním 

subjektivity a ověřováním komunikačních účinků) založenými na experimentování je žák veden k 

odvaze a chuti uplatnit osobně jedinečné pocity a prožitky a zapojit se na své odpovídající úrovni do 

procesu tvorby a komunikace. 

 

 

2. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

 

Obsahem Rozvíjení smyslové citlivosti jsou činnosti, které umožňují žákovi rozvíjet schopnost 

rozeznávat podíl jednotlivých smyslů na vnímání reality a uvědomovat si vliv této zkušenosti na výběr  

a uplatnění vhodných prostředků pro její vyjádření. 

 

Obsahem Uplatňování subjektivity jsou činnosti, které vedou žáka k uvědomování si a uplatňování 

vlastních zkušeností při tvorbě, vnímání a interpretaci vizuálně obrazných vyjádření. 

 

Obsahem Ověřování komunikačních účinků jsou činnosti, které umožňují žákovi utváření obsahu 

vizuálně obrazných vyjádření v procesu komunikace a hledání nových i neobvyklých možností pro 

uplatnění výsledků vlastní tvorby, děl výtvarného umění i děl dalších obrazových médií. 

 

 

3. Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 

 

Vzdělávání v dané oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: 

 

 pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako 

svébytného prostředku komunikace 

 chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti lidské 

existence; k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné 

vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování projevů 

a potřeb a k utváření hierarchie hodnot 

 spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých 

hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu přístupu k 
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různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti i kulturním projevům a potřebám 

různorodých skupin, národů a národností 

 uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke světu, 

k možnosti aktivního překonávání životních stereotypů a k obohacování emocionálního 

života 

 zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu nalézání 

a vyjadřování osobních prožitků i postojů  k  jevům a vztahům v mnohotvárném světě 

 

 
Kompetence k učení rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova tím, že:    

 

 učíme žáky experimentovat s výtvarnými prostředky (barvou, linií, plochou atd.)   

 na konkrétních ilustracích knih učíme děti rozlišovat osobité styly jednotlivých autorů 

 

 

Kompetence k řešení problémů rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova tím, že:    

 

 vedeme žáky k využívání získaných dovedností z experimentování s různými výtvarnými 

materiály 

 učíme děti při tvorbě využívat různé umělecké postupy 

 motivujeme děti k osobitému tvůrčímu přístupu k zadaným tématům   

 učíme děti samostatně rozhodovat o užívání výtvarných technik a postupů 

 

 

Kompetence komunikativní rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova tím, že:    

 

 učíme žáky vyjadřovat své myšlenky prostřednictvím výtvarných činností   

 vedeme žáky ke komunikaci o svém díle i díle jiných, k vyjádření svých pocitů a nálad 

 vedeme žáky k porozumění různým druhům výtvarného umění 

 

 

Kompetence sociální a personální rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova tím, že:    

 

 učíme děti vnímat, chápat a respektovat výtvarné vyjádření druhých 

 

 

Kompetence občanské rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova tím, že:    

 

 vedeme děti k vnímání, chápání a ochraně národních kulturních tradic a hodnot 

 veřejnou prezentací vlastních děl vedeme děti k aktivní účasti na kulturním životě školy a 

obce 

 

 

Kompetence pracovní rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova tím, že:    

 

 učíme děti udržovat své pracoviště i malířské potřeby v pořádku 

 vedeme děti k dokončení započatých činností 
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1. Rozvíjení smyslové citlivosti 

 

Učivo (U): 

1.1 prvky vizuálně obrazného vyjádření - linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, 

textury - jejich jednoduché vztahy (podobnost, kontrast, rytmus), jejich kombinace a 

proměny v ploše, objemu a prostoru  

1.2 uspořádání objektů do celků - uspořádání na základě jejich výraznosti, velikosti 

a vzájemného postavení ve statickém a dynamickém vyjádření 

1.3 reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly - vizuálně obrazná 

vyjádření podnětů hmatových, sluchových, pohybových, čichových, chuťových a vyjádření 

vizuálních podnětů prostředky vnímatelnými ostatními smysly 

1.4 smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření - umělecká výtvarná tvorba, fotografie, 

film, tiskoviny, televize, elektronická média, reklama) 

 

 

2. Uplatňování subjektivity 

 

Učivo (U): 

2.1 prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních 

zkušeností, -manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční tvar malby 

a kresby 

2.2 typy vizuálně obrazných vyjádření - jejich rozlišení, výběr a uplatnění - hračky, objekty, 

ilustrace textů, volná malba, skulptura, plastika, animovaný film, comics, fotografie, 

elektronický obraz, reklama  

2.3  přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením - hledisko jejich vnímání (vizuální, haptické, 

statické, dynamické), hledisko jejich motivace (fantazijní, založené na smyslovém vnímání) 

 

 

3. Ověřování komunikačních účinků 

 

Učivo (U): 

3.1 osobní postoj v komunikaci  - jeho utváření a zdůvodňování; odlišné interpretace vizuálně  

obrazných vyjádření (samostatně vytvořených a přejatých) v rámci skupin, v nichž se dítě 

pohybuje; jejich porovnávání s vlastní interpretací 

3.2 komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření - v komunikaci se spolužáky,      

rodinnými příslušníky a v  rámci skupin, v nichž se žák pohybuje (ve škole i mimo školu); 

vysvětlování výsledků tvorby podle svých schopností a zaměření 

3.3 proměny komunikačního obsahu - záměry tvorby a proměny obsahu vlastních vizuálně  

obrazných vyjádření i děl výtvarného umění 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka – 1. období:  

1.1 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 

1.2 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 

1.3 vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými  smysly a pro jejich vizuálně obrazné 

vyjádření volí vhodné prostředky 
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1.4 interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 

porovnává se svojí  dosavadní zkušeností 

1.5 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 

vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 zvládá základní dovednosti pro vlastní tvorbu 

 rozpoznává, pojmenovává a porovnává linie, barvy, tvary, objekty ve výsledcích tvorby 

vlastní, tvorby ostatních i na příkladech z běžného života (s dopomocí učitele) 

 uplatňuje vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při tvůrčích činnostech, je schopen 

výsledky své činnosti sdělit svým spolužákům 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka – 2. období:  

1.6 při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; 

porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční vztahy a 

jiné) 

1.7 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 

1.8 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 

1.9 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 

1.10 osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně   

obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí 

a kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů současného výtvarného umění) 

1.11 porovnává různé  interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke 

zdroji inspirace 

1.12 nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, 

která samostatně vytvořil, vybral či upravil 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 uplatňuje základní dovednosti pro vlastní tvorbu, realizuje svůj tvůrčí záměr 

 rozlišuje, porovnává, třídí a pojmenovává linie, barvy, tvary, objekty, rozpoznává jejich 

základní vlastnosti a vztahy (kontrasty - velikost, barevný kontrast), uplatňuje je podle 

svých schopností při vlastní tvorbě, při vnímání tvorby ostatních i umělecké produkce i 

na příkladech z běžného života (s dopomocí učitele) 

 při tvorbě vychází ze svých zrakových, hmatových i sluchových vjemů, vlastních 

prožitků, zkušeností a fantazie 

 vyjádří (slovně, mimoslovně, graficky) pocit z vnímání tvůrčí činnosti vlastní, ostatních 

i uměleckého díla 
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1. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Rozvíjení smyslové citlivosti (U: 1.1, 1.2, 1.3) 

Uplatňování subjektivity (U: 2.1, 2.2, 2.3) 

Ověřování komunikačních účinků (U: 3.1, 3.2) 

 pojmenování jednotlivých vizuálně obrazných elementů (tvar, 

objem, kvalita, textura) a jejich vztahy (podobnost, kontrast, 

struktura, rytmus) 

 rozlišování neobvyklých materiálů a nástrojů (ruka, dřívko, nit, 

kůra, písek, kov, kůže) 

 fantazijní představy, hra s barvou, plošné a prostorové 

vyjádření, originalita v souvislosti s vyjádřením vlastních 

prožitků 

 souvislost zraku a ostatních smyslů a pohybu 

 kombinace neobvyklých předmětů, alternativní použití linie, 

objemu, plochy a textury k vyjádření osobního zážitku  

 tolerance a porovnávání, tvorba a interpretace uznávaných 

autorů, ilustrace dětských knih 

 rozdíl mezi obsahem, který sám vkládá a obsahem uznávaným 

v širším sociálním okruhu, vhodnost užití konkrétních 

obrazných znakových prostředků, instalace výstavy, vkus a 

nevkus v interiéru 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

 

 

2. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Rozvíjení smyslové citlivosti (U: 1.1, 1.2, 1.3) 

Uplatňování subjektivity (U: 2.1, 2.2, 2.3) 

Ověřování komunikačních účinků (U: 3.1, 3.2) 

 pojmenování jednotlivých vizuálně obrazných elementů (tvar, 

objem, kvalita, textura) a jejich vztahy (podobnost, kontrast, 

struktura, rytmus) 

 rozlišování neobvyklých materiálů a nástrojů (ruka, dřívko, nit, 

kůra, písek, kov, kůže) 

 fantazijní představy, hra s barvou, plošné a prostorové 

vyjádření, originalita v souvislosti s vyjádřením vlastních 

prožitků 

 souvislost zraku a ostatních smyslů a pohybu 

 kombinace neobvyklých předmětů, alternativní použití linie, 

objemu, plochy a textury k vyjádření osobního zážitku 

 tolerance a porovnávání, tvorba a interpretace uznávaných 

autorů, ilustrace dětských knih 

 rozdíl mezi obsahem, který sám vkládá a obsahem uznávaným 

v širším sociálním okruhu, vhodnost užití konkrétních 

obrazných znakových prostředků, instalace výstavy, vkus a 

nevkus v interiéru 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 
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3. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Rozvíjení smyslové citlivosti (U: 1.1, 1.2, 1.3) 

Uplatňování subjektivity (U: 2.1, 2.2, 2.3) 

Ověřování komunikačních účinků (U: 3.1, 3.2) 

 pojmenování jednotlivých vizuálně obrazných elementů (tvar, 

objem, kvalita, textura) a jejich vztahy (podobnost, kontrast, 

struktura, rytmus) 

 rozlišování neobvyklých materiálů a nástrojů (ruka, dřívko, nit, 

kůra, písek, kov, kůže) 

 fantazijní představy, hra s barvou, plošné a prostorové 

vyjádření, originalita v souvislosti s vyjádřením vlastních 

prožitků 

 souvislost zraku a ostatních smyslů a pohybu 

 kombinace neobvyklých předmětů, alternativní použití linie, 

objemu, plochy a textury k vyjádření osobního zážitku  

 tolerance a porovnávání, tvorba a interpretace uznávaných 

autorů, ilustrace dětských knih 

 rozdíl mezi obsahem, který sám vkládá a obsahem uznávaným 

v širším sociálním okruhu, vhodnost užití konkrétních 

obrazných znakových prostředků, instalace výstavy, vkus a 

nevkus v interiéru 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 
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4. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Rozvíjení smyslové citlivosti (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) 

Uplatňování subjektivity (U: 2.1, 2.2, 2.3) 

Ověřování komunikačních účinků (U: 3.1, 3.2, 3.3) 

 kombinace a proměny prvků vizuálně obrazného vyjádření v 

ploše, objemu a prostoru 

 uplatnění spontaneity, hledání nových kontextů pro uplatnění 

samostatně vytvořených a přejatých obrazových znaků 

 výrazové možnosti akční tvorby, grafika PC, fotografie, video, 

volba vhodných prostředků k danému námětu, manipulace s 

objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, rozlišení typů 

vizuálně obrazného vyjádření (hračky, objekty, ilustrace textu, 

volná malba, skulptura, comics, fotografie) 

 pozorování vzhledu a chování v různých situacích a prostředích, 

slovně charakterizovat hledání podnětů v reálném prostředí, 

pozorování projevů života až k inspiraci pro vlastní tvorbu, 

konkrétní projevy volného umění a užité tvorby, architektury, 

plošné kompozice, práce s literaturou zaměřenou na výtvarné 

umění 

 komunikační obsah obrazových znaků samostatně vytvořených 

i přejatých, vhodnost užití obrazových znakových prostředků 

pro dosažení konkrétních účinků v komunikaci, vlastní 

portfolio, účast na instalaci školní výstavy, účast při přípravě 

kolekce 

 účinek uměleckého díla současnosti a minulosti, porovnání 

vlastní interpretace s všeobecně uznávanými pravidly, hledání, 

rozlišování a vytváření obrazných znakových prostředků pro 

vyjádření jak statického, tak dynamického chápání reality, 

uspořádání objektů do celků (výraznost, velikost, vzájemné 

postavení), hledisko vnímání a motivace přístupů k vizuálně 

obrazným vyjádřením (vizuální, baltické, statické, dynamické, 

fantazijní, založené na smyslovém vnímání) 

 nové kontexty pro uplatnění samostatně vytvořených i přejatých 

obrazových znaků, výtvarná výpověď hodnocení, zdůvodnění a 

obhájení, vyjádření se k tvorbě vlastní i ostatních, tolerance k 

rozdílným způsobům výtvarných vyjádření, komunikace se 

spolužáky, rodinnými příslušníky, vysvětlování výsledků 

tvorby podle vlastních schopností a zaměření, proměny 

komunikačního obsahu 

1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 

1.11, 1.12 
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5. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Rozvíjení smyslové citlivosti (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) 

Uplatňování subjektivity (U: 2.1, 2.2, 2.3) 

Ověřování komunikačních účinků (U: 3.1, 3.2, 3.3) 

 kombinace a proměny prvků vizuálně obrazného vyjádření v 

ploše, objemu a prostoru 

 uplatnění spontaneity, hledání nových kontextů pro uplatnění 

samostatně vytvořených a přejatých obrazových znaků 

 výrazové možnosti akční tvorby, grafika PC, fotografie, video, 

volba vhodných prostředků k danému námětu, manipulace s 

objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, rozlišení typů 

vizuálně obrazného vyjádření (hračky, objekty, ilustrace textu, 

volná malba, skulptura, comics, fotografie) 

 pozorování vzhledu a chování v různých situacích a prostředích, 

slovně charakterizovat hledání podnětů v reálném prostředí, 

pozorování projevů života až k inspiraci pro vlastní tvorbu, 

konkrétní projevy volného umění a užité tvorby, architektury, 

plošné kompozice, práce s literaturou zaměřenou na výtvarné 

umění 

 komunikační obsah obrazových znaků samostatně vytvořených 

i přejatých, vhodnost užití obrazových znakových prostředků 

pro dosažení konkrétních účinků v komunikaci, vlastní 

portfolio, účast na instalaci školní výstavy, účast při přípravě 

kolekce 

 účinek uměleckého díla současnosti a minulosti, porovnání 

vlastní interpretace s všeobecně uznávanými pravidly, hledání, 

rozlišování a vytváření obrazných znakových prostředků pro 

vyjádření jak statického, tak dynamického chápání reality, 

uspořádání objektů do celků (výraznost, velikost, vzájemné 

postavení), hledisko vnímání a motivace přístupů k vizuálně 

obrazným vyjádřením (vizuální, baltické, statické, dynamické, 

fantazijní, založené na smyslovém vnímání) 

 nové kontexty pro uplatnění samostatně vytvořených i přejatých 

obrazových znaků, výtvarná výpověď hodnocení, zdůvodnění a 

obhájení, vyjádření se k tvorbě vlastní i ostatních, tolerance k 

rozdílným způsobům výtvarných vyjádření, komunikace se 

spolužáky, rodinnými příslušníky, vysvětlování výsledků 

tvorby podle vlastních schopností a zaměření, proměny 

komunikačního obsahu 

1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 

1.11, 1.12 
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2. stupeň 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

 

1. Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Anglický jazyk  je vyučovací předmět, který nabízí škola v rámci  oboru  Cizí jazyk. Dále se v rámci 

tohoto vyučovacího předmětu na naší škole vyučuje i německý a ruský jazyk jako druhý cizí předmět. 

Postupné osvojování anglického jazyka pomůže žáku v jeho dalším studiu, osobním životě i v budoucím 

pracovním uplatnění. Pomáhá snižovat jazykové bariéry. Poskytuje jazykový základ  a předpoklady pro 

komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa. Umožňuje žákovi poznávat odlišnosti ve způsobu 

života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice.  

 

Požadavky na vzdělávání v anglickém jazyce v ŠVP předpokládají dosažení úrovně A2. 

 

 

2. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

 

Na naší škole ve třídách s výukou cizích jazyků děti začínají s výukou anglického jazyka v 1. ročníku s 

dotací 1 hodina týdně. Podle učebního plánu děti pracují od 2. ročníku s dotací 2 hodin týdně. Od 3. 

ročníku pokračují v 3 hodinových dotacích týdně až do 9. ročníku. Výuka jazyka probíhá ve skupinách 

o  max. počtu žáků 24.   

                                                                                                                                                                                       

Na druhém stupni ZŠ (6. – 9. ročník) žáci navazují na dosažené vědomosti a dovednosti žáků z prvního 

stupně. Jedná se především o dovednosti porozumět vyslechnutému sdělení a ústně se vyjadřovat, 

ovládají základní prvky gramatického systému. 

 

Žáci  od 6. ročníku si již více osvojují jazyk jako prostředek k dorozumívání a získávání dalších 

poznatků. Pozornost se věnuje rozvoji všech řečových dovedností, čtení a písemné vyjadřování nabývá 

postupně na významu. Prohlubuje se znalost gramatiky a písemného projevu.  Žáci získávají 

podrobnější znalosti  o životě, kultuře a tradicích obyvatel v anglicky mluvících zemích. 

 

Výuka probíhá především v jazykové učebně vybavené audiovizuální technikou (kvalitní sluchátkový 

obvod, dataprojektor, počítač s připojením na internet, interaktivní tabule). Učebna je uspořádána pro 

moderní výuku do tvaru obdélníku. Toto uspořádání umožňuje lépe pracovat ve skupinách.        

 

Vyučující  podporuje další rozvíjení komunikačních dovedností žáků navazováním kontaktů s anglicky 

hovořícími osobami  v zahraničí zejména prostřednictvím internetu, zahraničními zájezdy apod.  Žáci 

mohou pracovat na výukových programech v počítačové učebně. Vedeme žáky k účasti  v  různých  

soutěžích (olympiády) případně účastí na školních vystoupeních. Zaměřujeme se na poslech, rozhovory, 

samostatný ústní projev, čtení a psaní. Žáci se učí komunikovat, psát a reagovat na témata, která je 

zajímají a bez problémů se vyjadřovat v běžných situacích. 

 

Klademe důraz  na praktické využívání jazyka jako komunikačního prostředku.  
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Výuka anglického jazyka vede žáka k: 

 pochopení jazyka jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání rozvíjení pozitivního 

vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti 

 vnímání a postupnému osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání 

informací, k vyjádření potřeb, prožitků, ke sdělování názorů 

 zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace 

 samostatnému získávání informací z různých zdrojů 

 získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu 

 pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa; a důležitého 

sjednocujícího činitele národního společenství 

 

 

3. Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Anglický jazyk 

 

Kompetence k učení rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Anglický jazyk  tím, že: 

 

 vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání, připravujeme je na celoživotní učení 

 na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětlujeme smysl a cíl učení a posilujeme 

pozitivní vztah k učení 

 učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na 

internetu, získávat zde novou slovní zásobu, nová fakta o anglicky mluvících zemích 

 učíme práci s chybou 

 učíme žáka uvádět věci do souvislostí, propojit poznatky z hodin anglického jazyka 

s poznatky z jiných předmětů, především s dějepisem a zeměpisem 

 jdeme příkladem – neustále si vzděláváním v anglickém jazyce rozšiřujeme své znalosti 

 

 

Kompetence k řešení problémů rozvíjíme ve vyučovacím  předmětu Anglický jazyk tím, že: 

 

 učíme žáky nebát se problémů 

 vytvářením praktických problémových úloh a situací (například formou rozhovoru) učíme 

žáky prakticky problémy řešit 

 podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení 

 podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů 

 učíme žáky obhájit svůj názor, případně přijmout kritiku 

 jdeme příkladem – učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové 

situace ve škole 

 

 

Kompetence komunikativní rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Anglický jazyk tím, že: 

 

 učíme žáky  formulovat své myšlenky, názory v souvislém ústním i písemném projevu 

pomocí různých forem práce (rozhovory, týmová práce, vyprávění, diskuse apod.) 

 učíme žáky nebát se mluvit v anglickém jazyce, vyjádřit se, klást otázky 

 připravujeme žáky na zvládnutí komunikace v každodenních, ale i  v obtížných a 

ohrožujících situacích 

 učíme žáky aplikovat získanou slovní zásobu 

 klademe důraz na „kulturní úroveň“ komunikace 

 vedeme žáky k prezentaci  svojí osoby a svojí školy na veřejnosti 
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 využíváme internet, zahraniční zájezdy apod. k navazování kontaktů s anglicky hovořícími 

osobami 

 zařazujeme do výuky programy na PC v počítačové učebně 

 jdeme příkladem – „profesionálním“ přístupem ke komunikaci s žáky, rodiči, zaměstnanci 

školy a širší veřejností 

  

 

Kompetence sociální a personální rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Anglický jazyk tím, že: 

 

 učíme žáky pracovat v týmech 

 učíme žáky kriticky hodnotit práci týmu, svoji práci v týmu a práci ostatních členů týmu 

 podporujeme vzájemnou pomoc žáků 

 podporujeme integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů 

 podporujeme vytvoření zdravé sebedůvěry žáka 

 netolerujeme projevy rasismu a nacionalismu, násilí 

 jdeme příkladem – podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru, 

respektujeme práci, roli, povinnosti i odpovědnost ostatních 

 

 

Kompetence občanské rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Anglický jazyk tím, že: 

 

 netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků 

 kázeňské přestupky řešíme individuálně 

 vedeme žáky k úctě k druhým lidem, k vlasti, vážit si domova, věcí 

 podporujeme vytváření mravních hodnot žáka – slušnosti, pravdomluvnosti, odpovědnosti, 

tolerance, spolupráce, pomoci druhým 

 vedeme žáky k ochraně jejich zdraví a k ochraně životního prostředí 

 v hodnocení žáků uplatňujeme prvky pozitivní motivace 

 jdeme příkladem –  respektujeme právní předpisy, vnitřní normy školy, plníme své 

povinnosti, respektujeme osobnost žáka a jeho práva, podporujeme přátelskou otevřenou 

atmosféru ve třídě i ve škole 

 

 

Kompetence pracovní rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Anglický jazyk tím, že: 

 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci 

 při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí 

 motivujeme žáky k dosažení jimi  

 na konkrétních příkladech ukazujeme nutnost znalosti  anglického jazyka pro lepší pracovní 

uplatnění v jejich budoucnosti 

 poukazujeme na nutnost znalosti práce se slovníkem, počítačovým programem, internetem 

 učíme žáky vyplňovat formuláře, dotazníky, sepsat stručný životopis v anglickém jazyce 

 jdeme příkladem – příkladně si plníme své pracovní povinnosti (nástupy do hodin, příprava 

na výuku apod.), dodržujeme dané slovo 

 

V anglickém jazyce realizujeme toto průřezové téma: 

   

6. ročník – Výchova myšlení  v evropských a globálních souvislostech – Jsme Evropané, projekt  

Hradec Králové a družební města. 



Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, 

Jiráskovo náměstí 1166, 500 02 
 

 

Školní vzdělávací program pro základní školy – „Umím, chápu, rozumím“ 

 

148 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 
 

Poslech s porozuměním 

1.1 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a     

zřetelně        

1.2 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 

osvojovaných témat 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech, které se týkají 

osvojených tematických okruhů 

 rozumí jednoduchým otázkám, které se týkají jeho osoby 

 

 

Mluvení 

1.3 zeptá na základní informace a adekvátně reaguje běžných každodenních formálních  

i neformálních situacích 

1.4 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných  tématech 

1.5 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního             

života 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby 

 

 

Čtení s porozuměním 

1.6 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech 

1.7 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 rozumí slovům a jednoduchým větám, které se týkají osvojených tematických okruhů 

(zejména má-li k dispozici vizuální oporu) 

 

 

Psaní 
1.8 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři  

1.9 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 

osvojovaných témat 

1.10 reaguje na jednoduché písemné sdělení 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 
 reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho osoby 
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Učivo (U): 

1.1 zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti 

a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný 

přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásob 

1.2 tematické okruhy – domov, rodina, bydlení, škola, volný čas a kultura, sport, péče o zdraví,  

pocity a nálady, stravovací návyky, počasí,  příroda a město, nákupy a móda, společnost a 

její problémy, volba povolání, moderní technologie a média, cestování, reálie zemí 

příslušných jazykových oblastí   

1.3 slovní zásoba -  rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující 

se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se slovníkem 

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

(jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) 
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6. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Poslech na téma (U: 1.1, 1.2) 

 My life 

 Animals 

 Holidays 

 Food  

 The World 

 Entertainment 

1.1, 1.2 

Čtení na téma (U: 1.1, 1.2, 1.3) 

 My life 

 Animals 

 Holidays 

 Food – British meals, Food from arend the world 

 The USA, The British Isles, Countries and continents 

 Entertainment in Britain 

1.6, 1.7 

Rozhovory na téma (U: 1.1, 1.2, 1.3) 

 A typical year in Britain 

 Animals-Pets 

 Holidays 

 At a restaurant 

 Where were you? 

 Entertainment – TV, Films 

1.3, 1.4, 1.5 

Samostatný ústní projev na téma (U: 1.1, 1.2, 1.3) 

 My life 

 Animals 

 My holidays 

 Food  - Chat do I have for …? 

 Comparing seasons, food etc. 

 Entertainment – What are you going to do? 

1.3, 1.4, 1.5 

Písemný projev na téma (U: 1.2, 1.3, 1.4) 

 My life- Birthdays 

 My favourite animal 

 A holiday postcard 

 Food in my country, A recipe 

 My town 

 My country 

 Entertainment 

1.8, 1.9, 1.10 

 

viz  projekt 

HK a družební města 
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7. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Poslech na téma (U: 1.1, 1.2) 

 A new home 

 Tomorrow´s world – Star travellers 

 Around the world, Britain 

 London 

 Ambitions, Heroes 

 Problems – something is wrong, Signs 

1.1, 1.2 

Čtení na téma (U: 1.1, 1.2, 1.3) 

 My new home, My family 

 Your future 

 Who killed John Ross, Natural disasters 

 Our trip to London, New York 

 Safety on the Net 

 Ashley´s camera – The problem page of a teenage magazíne 

1.6, 1.7 

Rozhovory na téma (U: 1.1, 1.2, 1.3) 

 Families, leisure activities 

 My future plans 

 A soap opera 

 Asking the way – giving directions 

 Planning free time activities, What have you done 

 Boyfriend/girlfriend problems, Giving advice, School rules 

1.3, 1.4, 1.5 

Samostatný ústní projev na téma (U: 1.1, 1.2, 1.3) 

 My family, My home 

 I think, I do not think, Transport 

 Britain 

 London 

 What people have done 

 Problems and advice 

1.3, 1.4, 1.5 

Písemný projev na téma (U: 1.2, 1.3, 1.4) 

 My  family, Pronouns, Past simple, Present tenses 

 How do you think the future will be like? What things will 

change? Future Tense 

 Past simple, Past continuous 

 My town, my capital city, the ideal city, Articles, Adjectives and 

comparatives 

 Present perfect 

 Rewrite a story (Ashley´s camera) from a different (1st person) 

perspective , Modal verbs 

 A questionnaire and interview people about thein dreams, 

writing about some famous people from our country, Present 

perfect        

1.8, 1.9, 1.10 

 

viz  projekt 

HK a družební města 
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8. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Poslech na téma (U: 1.1, 1.2) 

 Finding interesting things, In a shop, The story of England 

 What have they done, Wheels of fortune 

 Health and diet, At the doctor´s Sports 

 Imagination, Excalibur, Robin Hood 

 An enviromental problém, How green are you? Australia 

 Situations, A radio phone – in programme, The weekend 

1.1, 1.2 

Čtení na téma (U: 1.1, 1.2, 1.3) 

 The Iceman – living in the past, The story of jeans 

 Stunt doubles, Fame, Computers 

 You and your body, Are you a healthy eater? Vitamins and 

minerals 

 King Arthur, Find the real you 

 Climate change, Save the orphan bears – animals in danger 

 Friends, problem page 

1.6, 1.7 

Rozhovory na téma (U: 1.1, 1.2, 1.3) 

 Buying and selling – In a shop, Finding unusual things 

Comparing life now and in the past 

 Past experiences, Wheel of fortune 

 Are you a healthy eater? At the doctor´s 

 Ordering a meal, asking people to do things 

 The environment, animals in danger 

 Generation gap 

1.3, 1.4, 1.5 

Samostatný ústní projev na téma (U: 1.1, 1.2, 1.3) 

 Clothes and hairstyles, materials 

 Teenagers, TV shows 

 Food and drinks, medical problems, teenage food 

 Character – good and bad qualities, Famous people 

 A green quiz 

 Giving advice 

1.3, 1.4, 1.5 

Písemný projev na téma (U: 1.2, 1.3, 1.4) 

 Present tenses, past tenses, used to, too/enough, describing 

clothes 

 Present perfect, Time expressions 

 Food in my country, rules for living a healthy life, druha, should, 

relative pronouns 

 Describing people – personal qualities, There is 

 Entertainment, TV and me, My favourite programme, Present 

perfect and Past simple 

 Passive, a poster – environmental problems 

 First conditional, describing a problem 

1.8, 1.9, 1.10 
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9. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Poslech na téma (U: 1.1, 1.2) 

 Interesting experiences - bullying 

 Returning things in a shop 

 Problems of The Freedom Ship 

 Making appointments 

 Are you a survivor? 

 Different kind of jobs 

 A place to stay 

 Protest, asking for information 

1.1, 1.2 

Čtení na téma (U: 1.1, 1.2, 1.3) 

 A party, magazine article on bullying 

 The Freedom Ship, body clock 

 Spending time 

 Supervolcano, articles from magazines 

 Job advert, Murder at the theatre 

 The story of money, unusual hotel, magazines 

 Civil rights in the USA 

 Romeo and Juliet, magazines 

1.6, 1.7 

Rozhovory na téma (U: 1.1, 1.2, 1.3) 

 A discussion on bullying 

 Complaining about something 

 Living on a ship, making appointment 

 Things you would or wouldn´t do 

 Asking questions, interviewing 

 Talking about a job 

 Describing a hotel, dialogues at a station 

 Asking polite questions 

1.3, 1.4, 1.5 

Samostatný ústní projev na téma (U: 1.1, 1.2, 1.3) 

 Today´s pop music 

 Bullying 

 Biology - insects 

 Regions of England 

 Social studies - TV 

 The English language 

 Politics - government 

 The USA 

1.3, 1.4, 1.5 

Písemný projev na téma (U: 1.2, 1.3, 1.4) 

 Dialogues from a story 

 Project - Bullying 

 Project – Education in my country 

 Project – The regions of my coutry 

 Teenage life in my country 

 How people spend their money? 

 A famous historical incident 

 What do I think about my magazine? 

1.8, 1.9, 1.10 
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Standardy 
 

Očekávané výstupy – 2. stupeň Indikátory 

Poslech s porozuměním   

 rozumí informacím v jednoduchých poslechových 

textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně  

 zachytí konkrétní informace číselné i nečíselné povahy (např. o osobách, prostředí, 

v němž žije, každodenních činnostech a potřebách, způsobu života) v pomalu a 

zřetelně pronášeném jednoduchém projevu, který se vztahuje k osvojovaným 

tématům 

 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované 

promluvy či konverzace, která se týká osvojovaných 

témat  

 porozumí tématu/obsahu krátkého a jednoduchého projevu zřetelně pronášeného 

jednou či více osobami, který se vztahuje k osvojovaným tématům (např. vybere, 

přiřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující téma nebo obsah 

daného textu) 

Mluvení   

 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje 

v běžných formálních i neformálních situacích  

 zapojí se pomocí slovních spojení a vět do krátkého, jasně strukturovaného 

rozhovoru, který se týká jeho samotného, dalších osob, prostředí, v němž žije, 

každodenních činností a potřeb a způsobu života, je-li mu partner v komunikaci 

ochoten v případě nutnosti pomoci 

 zapojí se pomocí slovních spojení a vět do krátkých, jasně strukturovaných 

rozhovorů, ve kterých formuluje pozvání a na pozvání reaguje 

 zapojí se pomocí slovních spojení a vět do krátkých, jasně strukturovaných 

rozhovorů, ve kterých se domluví na tom, co bude dělat, kam půjde, a na podobné 

výpovědi reaguje 

 zapojí se pomocí slovních spojení a vět do krátkých, jasně strukturovaných 

rozhovorů, ve kterých sdělí, co se mu líbí/nelíbí, co si přeje/nepřeje, a na podobné 

výpovědi reaguje 

 poskytne a zjistí informace týkající se běžných témat v každodenních situacích 

(např. kde si co koupit a kolik co stojí, jakým prostředkem se dostane na určité 

místo, kde se co nalézá) za použití slovních spojení a vět 

 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a 

dalších osvojovaných tématech 

 krátce pohovoří na osvojené téma (např. podle předem připravené osnovy nebo s 

vizuální oporou) 
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 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, 

místa a věci ze svého každodenního života  

 popíše sebe samého, další osoby, prostředí, v němž žije, každodenní činnosti a 

potřeby a způsob života za použití jednoduchých vět 

 vypráví jednoduchý příběh jako sled jednotlivých událostí za použití vět řazených 

za sebou nebo propojených např. spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci 

nejdříve, potom, nakonec 

 popíše událost za použití vět řazených za sebou nebo propojených např. spojkami 

a, ale, nebo, protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec  

 popíše své plány za použití vět řazených za sebou nebo propojených např. 

spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec 

Čtení s porozuměním   

 vyhledá požadované informace v jednoduchých 

každodenních autentických materiálech  

 najde konkrétní informace číselné i nečíselné povahy (např. o prostředí, v 

němž  žije, každodenních činnostech a potřebách, osobách ve svém okolí, způsobu 

života) v jednoduchém textu vztahujícím se k tématům, se kterými se může běžně 

setkat ve svém životě 

 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá 

v nich požadované informace  

 porozumí obsahu 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 jednoduchém 

textu 

 porozumí běžným označením a nápisům na veřejných místech, které se týkají např. 

orientace, upozornění, varování, zákazu, časových údajů 
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Psaní   

 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 
 zapíše/doplní informace, slovní spojení nebo jednoduché věty, které se týkají jeho 

osoby, rodiny a kamarádů, předmětů nebo činností, které běžně vykonává 

 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, 

rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných 

témat 

 sestaví/napíše krátký jednoduchý 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, 

potom, nakonec 

 napíše jednoduchý text (např. dopis, e-mail, vzkaz) vyjadřující např. poděkování, 

pozvání, prosbu nebo omluvu za použití jednoduchých vět 

 napíše jednoduchý příběh jako sled jednotlivých událostí za použití vět řazených 

za sebou nebo propojených např. spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci 

nejdříve, potom, nakonec 

 popíše událost za použití vět řazených za sebou nebo propojených např. spojkami 

a, ale, nebo, protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec 

 popíše své plány za použití vět řazených za sebou nebo propojených např. 

spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec 

 reaguje na jednoduché písemné sdělení  

 odpoví písemně s použitím jednoduchých slovních spojení a vět na krátké sdělení 

či otázky, které se týkají např. jeho samotného, dalších osob, prostředí, v němž 

žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života 
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ČESKÝ JAZYK 
 

1. Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. 

 

Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka k získání dobré úrovně jazykové kultury a 

mateřského jazyka, které patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa základního 

vzdělávání, a vybavit žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá 

jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého 

poznávání. Dále vytvořit předpoklady k efektivní mezilidské komunikaci tím, že se žáci učí 

interpretovat své reakce a pocity tak, aby dovedli pochopit svoji roli v různých komunikačních situacích 

a aby se uměli orientovat při vnímání okolního světa i sebe sama. 

 

 

2. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk má komplexní charakter, ale pro přehlednost je 

rozdělen do tří specifických složek: komunikační a slohová výchova, jazyková výchova a literární 

výchova. Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých specifických složek vzájemně prolíná. 

 

V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s 

porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu 

různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. Ve 

vyšších ročnících se učí posuzovat také formální stránku textu a jeho výstavbu. 

 

V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby 

českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede žáky k přesnému 

a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného 

vyjadřování. Při rozvoji potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné 

intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat různé jevy, jejich shody a odlišnosti, třídit je podle 

určitých hledisek a dospívat k zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen 

nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání. 

 

V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich 

specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí 

se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky 

i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým 

poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a 

obohatit jejich duchovní život. 

 

Pro vyučovací předmět Český jazyk je na 1. stupni v 1. – 5. ročníku určeno celkem 40 hodin, v 1. ročníku 

9 hodin, ve 2. – 4. ročníku 8 hodin, v 5. ročníku 7 hodin. Z tohoto počtu je 5 hodin využito z disponibilní 

hodinové dotace. V 6. až 9. ročníku se pak vyučuje ve  čtyřhodinové týdenní dotaci. Dle finančních 

možností a při vyšším počtu žáků ve třídě lze dělit jednu hodinu týdně v daném ročníku do dvou skupin 

dle schopností žáků tak, aby mohly být v daných skupinách rozvíjeny individuální schopnosti žáků 

včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v oblasti čtenářské gramotnosti. 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání podporuje i zohledňování specifických 

vzdělávacích potřeb žáků. Průřezová témata jsou realizována formou různě dlouhých projektů. 
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Výuka je organizována zpravidla v budově školy. Filmová, divadelní představení, besedy apod. se 

realizují mimo budovu u pořádajících organizací. 

 

 

3. Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Český jazyk 

 

Učitel:  

 volí cestu ke konkretizovaným výstupům vyučovacího předmětu bez ostrých hranic mezi 

jazykovou, literární, komunikační a slohovou výchovou 

 podporuje zvyšování čtenářské gramotnosti žáků 

 využívá dostupných materiálů blízkých každodennímu životu žáků 

 volí metody a formy (prezentace, výpočetní technika, poster, vlastní výpisky apod.) práce 

podporující zájem žáků o mateřský (český) jazyk, vytváří dostatek stimulů pro aktivní práci 

žáků 

 vede žáky k používání jazykových příruček 

 při zadávání slohových prací a výběru témat literární výchovy přihlíží k zájmům žáků a 

k aktuálním otázkám regionu 

 nepřeceňuje význam pravopisu, volí jevy základní 

 vede žáky ke zdokonalování jejich vyjadřovacích schopností a dovedností 

 rozhoduje o výběru a zařazení doplňujícího učiva 

 zařazuje průřezová témata dle organizace jednotlivých projektů 

 

Žák:  

 podílí se na výstavbě některých vyučovacích hodin, dle možností vyhledává informační 

zdroje mimo školu, prezentuje svou snahu 

 prezentuje své myšlenky a názory v písemné (počítačové) i ústní podobě 

 své výroky promýšlí, plynule se vyjadřuje v mezích slušného chování 

 ovládá práci s výukovými počítačovými programy 

 pracuje s vlastními chybami 

 využívá automatické opravy textu prostřednictvím ICT a zná jejich omezení 

 

 

Kompetence k učení rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Český jazyk tím, že: 

 

 vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich „budoucnost“ - připravujeme 

je na celoživotní učení 

 ve výuce rozlišujeme základní učivo a učivo rozšiřující 

 učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace nejen v dostupné 

literatuře, ale i na internetu 

 

 

Kompetence k řešení problémů rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Český jazyk tím, že: 

 

 na modelových příkladech ve svých předmětech naučíme žáky algoritmu řešení problémů 

 podporujeme netradiční způsoby řešení problémů 

 při řešení problémů učíme žáky používat metodu „brainstorming“ 

 ve škole i při akcích mimo školu průběžně sledujeme, jak žáci řešení problémů prakticky 

zvládají 
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Kompetence komunikativní rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Český jazyk tím, že: 

 

 podporujeme různé formy komunikace  

 klademe důraz na kulturní úroveň komunikace 

 vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty 

 učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky  

 vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřejnosti 

 připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících 

situacích 

 

 

Kompetence sociální a personální rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Český jazyk tím, že: 

 

 učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku 

efektivní spolupráce 

 rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role 

 učíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci (význam) v týmu i práci 

(význam) ostatních členů týmu 

 podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují 

 odporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektiv 

 

 

Kompetence občanské rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Český jazyk tím, že: 

 

 netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců 

školy i rodičů 

 na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy 

chování lidí 

 podporujeme různé formální i neformální způsoby spolupráce s obcí, policií, občanskými 

sdruženími, poradnami apod. 

 

 

Kompetence pracovní rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Český jazyk tím, že: 

 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. Žádnou prací netrestáme. Kvalitně odvedenou 

práci vždy pochválíme 

 při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí, měníme pracovní podmínky, 

žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky 

 různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi – 

cíleně ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě 

vhodného dalšího studia 
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1. Komunikační a slohová výchova 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 

1.1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí 

otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 

1.2 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru 

1.3 rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj 

1.4 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou 

komunikační situaci 

1.5 odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky 

vzhledem ke svému komunikačnímu záměru 

1.6 v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních a 

nonverbálních prostředků řeči 

1.7 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu 

1.8 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 

1.9 uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním 

pravidel mezivětného navazování 

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 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 čte plynule s porozuměním, reprodukuje text 

 komunikuje v běžných situacích, v komunikaci ve škole užívá spisovný jazyk 

 píše běžné písemnosti, podle předlohy sestaví vlastní životopis a napíše žádost, popíše 

děje, jevy, osoby, pracovní postup, vypráví podle předem připravené osnovy, s vhodnou 

podporou pedagogického pracovníka písemně zpracuje zadané téma 

 

Učivo (U): 

1.1 čtení - praktické (pozorné, přiměřeně rychlé, znalost orientačních prvků v textu), věcné 

(studijní, čtení jako zdroj informací, vyhledávací), kritické (analytické, hodnotící), 

prožitkové 

1.2 naslouchání - praktické (výchova k empatii, podnět k jednání), věcné (soustředěné, aktivní), 

kritické (objektivní a subjektivní sdělení, komunikační záměr mluvčího, manipulativní 

působení projevu, zvukové prostředky souvislého projevu a prostředky mimojazykové), 

zážitkové 

1.3 mluvený projev - zásady dorozumívání (komunikační normy, základní mluvené žánry podle 

komunikační situace), zásady kultivovaného projevu (technika mluveného projevu, 

prostředky nonverbální); komunikační žánry: připravený i nepřipravený projev na základě 

poznámek nebo bez poznámek, referát, diskuse 

1.4 písemný projev - na základě poznatků o jazyce a stylu, o základních slohových postupech a 

žánrech; vyjádření postoje ke sdělovanému obsahu, vlastní tvořivé psaní (komunikační 

žánry: výpisek, žádost, soukromý a úřední dopis, objednávka, teze, strukturovaný životopis, 

pozvánka, charakteristika, subjektivně zabarvený popis, výklad, úvaha) 
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2. Jazyková výchova 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 

2.1 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova 

2.2 rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a 

zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech 

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

slovníky a příručkami 

2.4 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné 

komunikační situaci 

2.5 využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle 

komunikační situace 

2.6 rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí 

2.7  v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve 

větě jednoduché i souvětí 

2.8 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití   

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 orientuje se v Pravidlech českého pravopisu 

 pozná a určí slovní druhy, skloňuje podstatná jména a přídavná jména, pozná osobní 

zájmena, časuje slovesa 

 rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk 

 rozezná větu jednoduchou od souvětí 

 správně píše slova s předponami a předložkami 

 ovládá pravopis vyjmenovaných slov 

 zvládá pravopis podle shody přísudku s podmětem 

 

Učivo (U): 

2.1 zvuková stránka jazyka - zásady spisovné výslovnosti, modulace souvislé řeči (přízvuk 

slovní a větný), intonace, členění souvislé řeči (pauzy, frázování) 

2.2 slovní zásoba a tvoření slov - slovní zásoba a její jednotky, slohové rozvrstvení slovní 

zásoby, význam slova, homonyma, synonyma, obohacování slovní zásoby, způsoby tvoření 

slov 

2.3 tvarosloví - slovní druhy, mluvnické významy a tvary slov 

2.4 skladba - výpověď a věta, stavba věty, pořádek slov ve větě, rozvíjející větné členy, souvětí, 

přímá a nepřímá řeč, stavba textu 

2.5 pravopis - lexikální, morfologický, syntaktický 

2.6 obecné poučení o jazyce - čeština (jazyk národní, jazyk mateřský), skupiny jazyků 

(slovanské - především slovenština - a jiné, jazyky menšinové), rozvrstvení národního 

jazyka (spisovné a nespisovné útvary a prostředky), jazyk a komunikace (jazyková norma 

a kodifikace, kultura jazyka a řeči, původ a základy vývoje češtiny, jazykové příručky) 
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3. Literární výchova 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 

3.1 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a 

vlastními slovy interpretuje smysl díla 

3.2 rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora 

3.3 formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového 

představení a názory na umělecké dílo 

3.4 tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů 

literární teorie 

3.5 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty 

3.6 rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné 

představitele 

3.7 uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře 

3.8 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování 

3.9 vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních 

zdrojích 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 orientuje se v literárním textu, nachází jeho hlavní myšlenku 

 ústně formuluje dojmy z četby, divadelního nebo filmového představení 

 rozezná základní literární druhy a žánry 

 dokáže vyhledat potřebné informace v oblasti literatury 

 má pozitivní vztah k literatuře 

 

Učivo (U): 

3.1 tvořivé činnosti s literárním textem - přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce 

přečteného nebo slyšeného textu, záznam a reprodukce hlavních myšlenek, interpretace 

literárního textu, dramatizace, vytváření vlastních textů, vlastní výtvarný doprovod k 

literárním textům 

3.2 způsoby interpretace literárních a jiných děl 

3.3 základy literární teorie a historie - struktura literárního díla (námět a téma díla, literární 

hrdina, kompozice literárního příběhu), jazyk literárního díla (obrazná pojmenování; 

zvukové prostředky poezie: rým, rytmus; volný verš), literatura umělecká a věcná 

(populárně-naučná, literatura faktu, publicistické žánry) 

3.4 literární druhy a žánry - poezie, próza, drama, žánry lyrické, epické, dramatické v 

proměnách času - hlavní vývojová období národní a světové literatury, typické žánry a jejich 

představitelé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, 

Jiráskovo náměstí 1166, 500 02 
 

 

Školní vzdělávací program pro základní školy – „Umím, chápu, rozumím“ 

 

163 

6. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Komunikační a slohová výchova (U: 1.1) 

 sloh – slohové útvary 

 vypravování 

 člověk ve společnosti – telefonování, vzkazy, formy 

společenského styku 

 výpisky, výtah 

 zpráva, oznámení 

 popis 

 dopis 

1.3, 1.4 

Jazyková výchova (U: 2.1, 2.2, 2.3) 

 jazykověda – složky jazyka                                                              

- jazykové příručky       

- zvuková stránka slova a věty 

 stavba slova, pravopis 

 podstatná jména 

 přídavná jména 

 zájmena, číslovky 

 větná skladba 

2.1, 2.3, 2.4, 2.7, 2.8 

Literární výchova (U: 3.1, 3.3) 

 lidová slovesnost 

 poezie 

 pohádky 

 pověsti a mýty 

 balady 

 povídky 

 literárně výchovné aktivity 

3.1, 3.3 
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7. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Komunikační a slohová výchova (U: 1.3) 

 vypravování 

 popis – uměleckého díla                                                           

- pracovního postupu  

- charakteristika                                                                   

- líčení 

 životopis 

 administrativní žánry 

1.3, 1.4,1.5 

Jazyková výchova (U: 2.2, 2.3, 2.4) 

 tvarosloví – ohebné a neohebné slovní druhy 

 psaní velkých písmen 

 význam slov 

 slovní zásoba a tvoření slov 

 skladba – větné členy                                                                      

- věta jednočlenná a dvojčlenná          

- věta hlavní a vedlejší 

2.2, 2.3, 2.4, 2.7 

Literární výchova (U: 3.2, 3.3) 

 moderní pohádka 

 mýty, eposy 

 bajka 

 pověsti 

 setkání s poezií 

 setkání s prózou 

3.3, 3.5 
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8. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Komunikační a slohová výchova (U: 1.3, 1.4) 

 charakteristika literárních postav 

 subjektivně zabarvený popis (líčení) 

 výklad 

 výtah 

 úvaha 

 řečnická cvičení 

1.1, 1.2,1.8 

Jazyková výchova (U: 2.4, 2.5, 2.6) 

 český jazyk jako slovanský jazyk 

 slovní zásoba a její obohacování 

 tvarosloví 

- podstatná jména 

- skloňování cizích slov 

- slovesa (slovesný vid, slovesná třída, slovesný vzor) 

 skladba – souvětí podřadná a souřadná 

2.2, 2.5, 2.6 

Literární výchova (U: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) 

 nejstarší literatura – kroniky 

 životopisná literatura 

 renesanční literatura 

 pobělohorské období 

 Národní obrození 

 světová literatura 

 česká literatura 19. století 

 literárně výchovné aktivity 

3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.9 
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9. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Komunikační a slohová cvičení (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) 

 vypravování 

 popis 

 úvaha 

 diskuse 

 proslov 

 výklad, výtah 

 publicistické útvary 

 shrnutí o slohu 

 řečnická cvičení 

1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 

1.9, 1.10 

Jazyková výchova (U: 2.3, 2.4, 2.5, 2.6) 

 český jazyk – vývoj 

 skladba – odchylky od větné stavby 

- složitá souvětí 

 přechodníky 

 shrnutí učiva 6. – 9. ročníku 

 

2.2, 2.3, 2.6, 2.7, 2.8 

Literární výchova (U: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) 

 česká předválečná literatura 

 česká dramatická tvorba 

 česká literatura po 2. světové válce 

 exilová a samizdatová tvorba 

 současná literární tvorba 

 pohledy do světové literatury 

 literárně výchovné aktivity 

 

3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 

3.7, 3.8, 3.9 
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Standardy 
 

Očekávané výstupy – 2. stupeň Indikátory 

Komunikační a slohová výchova  

 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od 

názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo 

porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 

 po přečtení textu si 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 

 sám 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 

 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) 

 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 

 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 

 v mluveném projevu připraveném i improvizovaném 

vhodně užívá verbálních, stejně tak i nonverbálních 

nebo 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 



Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, 

Jiráskovo náměstí 1166, 500 02 
 

 

Školní vzdělávací program pro základní školy – „Umím, chápu, rozumím“ 

 

168 

 pojmenuje běžné rozdíly mezi tím, jak se vyjadřuje soukromě a jak je vhodné 

mluvit na veřejnosti  

 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 

 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  

 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. 

 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/jiných zdrojů 

 rozpozná, zda předložený text nese převážně znaky stylu odborného, 

publicistického (žurnalistického), uměleckého, či prostě sdělovacího 

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

svoje tvrzení doloží konkrétními jazykovými prostředky užitými v textu 
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Očekávané výstupy – 2. stupeň Indikátory 

Jazyková výchova  

 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova  umí spisovně vyslovit česká a běžně užívaná cizí slova 

 rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější 

způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření 

českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, 

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 

 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 

 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) 

 využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě 

vhodných jazykových projevů podle komunikační 

situace 

 využívá spisovný jazyk v projevu psaném i mluveném 

 rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve 

větě i 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) 

 vybere z několika vzorců ten, který odpovídá zadanému souvětí; žák vybere k 

zadanému vzorci z několika souvětí to, které je jím znázorněno 
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 v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, 

slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě 

jednoduché i souvětí 

 píše bez pravopisných chyb  

 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. 
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Očekávané výstupy – 2. stupeň Indikátory 

Literární výchova  

 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) 

 rozpoznává základní rysy výrazného individuálního 

stylu autora 

 rozpozná výrazné rysy vypravěčského stylu, kterými se úryvek liší od 

neutrálního, neprofesionálního podání nějaké situace 

 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  

 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 

 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor 

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

 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) 
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 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. Ke zjištění přidá 

jako příklad jméno některého autora píšícího podobně a uvede přibližné 

období jeho působení (určí půlstoletí) 

 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, 

dramatickém i filmovém zpracování 

 uvede, proč upřednostňuje filmové zpracování díla nebo literární četbu, 

případně proč přijímá obojí 
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DĚJEPIS 

 
1. Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Důležité pro žáka 

je zejména poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a naši 

budoucnost. Důraz je kladen na hlubší poznání dějin vlastního národa v kontextu se světovým a 

evropským vývojem. Zde se jedná především o dějiny 19. a 20. století, kde leží kořeny většiny 

současných společenských jevů. Žák se připravuje na život v integrované Evropě, v Evropské unii. 

Žák si rozvíjí časové a prostorové představy, které mu pomohou lépe pochopit historické jevy a děje. 

Je veden k poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí, ale že minulé činy, jednání a závěry mají 

vliv na naši současnost a budoucnost. 

 

Obecné historické problémy jsou konkretizovány do dějin našeho města a regionu. 

 

 

2. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 
 

Dějepis je povinným vyučovacím předmětem pro žáky II. stupně ZŠ v 6. – 9. ročníku. Navazuje na 

základy, které žáci získali ve vlastivědě ve 4. a 5. ročníku. Vyučuje se ve 2 hodinové týdenní dotaci 

(celkem 8 hodin). Učivo je doplněno poznávacími vycházkami, exkurzemi. Výuka dějepisu podporuje 

používání audiovizuální techniky a internetu. 

 

 

Výuka dějepisu směřuje k: 

 rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, 

utváření a upevňování vědomí sounáležitosti k evropské kultuře 

 vytvoření představy historického času 

 seznámení se s významnými událostmi a osobnostmi minulosti 

 získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU a ve světě 

 hledání podobných minulých a současných událostí a jejich porovnávání 

 poznání a pochopení hospodářských, sociálních, politických a kulturních změn v národních 

i světových dějinách a jejich důsledků pro současnost i budoucnost 

 poznání a pochopení principů demokratické společnosti, práva a povinnosti občanů 

 vytvoření pocitu hrdosti a úcty k duchovním a materiálním výtvorům minulosti, k úctě 

k vlastnímu národu i k jiným národům 

 k rozvíjení respektu ke kulturním či jiným odlišnostem (zvláštnostem) lidí, skupin 

 rozpoznávání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujících 

základním principům demokratického soužití 

 pochopení potřeby žít v míru 

 přípravě žáka na současný život spojený s Evropou – vytvoření vědomí evropské 

sounáležitosti 

 aktivnímu využívání cizího jazyka a různých informačních a komunikačních technologií při 

vyhledávání, výběru a zpracovávání informací 
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3. Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Dějepis 

 

Kompetence k učení rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Dějepis tím, že: 

 

 podporujeme rozvíjení aktivního zájmu žáka o poznávání historie své vlasti, Evropy a světa 

 učíme žáky metodám poznávání duchovních, kulturních a materiálních výtvorů minulosti 

 učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnost 

 učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na 

internetu 

 učíme žáky zpracovávat informace z hlediska důležitosti a objektivity a využívat je 

k dalšímu učení 

 podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky 

 umožňujeme žákovi pozorovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry 

 při hodnocení používáme prvky pozitivní motivace 

 jdeme příkladem – neustále si dalším vzděláváním v oboru Dějepis rozšiřujeme své znalosti 

      

 

Kompetence k řešení problémů rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Dějepis tím, že: 

 

 vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit 

 učíme žáky chápat vzájemné souvislosti a zákonitosti historických faktů 

 učíme žáky základům logického vyvozování a předvídání specifických závěrů historických 

faktů 

 rozvíjíme schopnost objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení 

 podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení 

 podporujeme týmovou spolupráci, diskusi o problému 

 podporujeme využívání moderní techniky při řešení problému 

 učíme žáky obhájit svůj názor, případně přijmout kritiku 

 jdeme příkladem – učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové 

situace ve škole 

 

 

Kompetence občanské rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Dějepis tím, že: 

 

 vedeme žáky k poznání možností praktického využití znalostí z historie pro život 

v současném světě 

 rozvíjíme zájem o veřejné záležitosti, vedeme žáky k aktivnímu zapojení se do života 

společnosti, učíme je poznávat a chránit svá práva a respektovat práva ostatních 

 vedeme žáky k ochraně duchovních, kulturních a materiálních výtvorů minulosti 

 vytváříme a upevňujeme v žácích pocit zodpovědnosti za předávání duchovního, kulturního 

a materiálního bohatství dalším generacím 

 netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy žáků 

 netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci. 

 učíme žáky správně jednat v různých mimořádných život ohrožujících situacích 

 podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují 

 důsledně vyžadujeme dodržování pravidel chování ve škole a na mimoškolních akcích 

 jdeme příkladem – respektujeme právní předpisy, vnitřní normy školy, plníme své 

povinnosti, respektujeme osobnost žáka a jeho práva, podporujeme přátelskou otevřenou 

atmosféru ve třídě i ve škole 
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Kompetence pracovní rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Dějepis tím, že: 

 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci 

 učíme žáky optimálně plánovat a provádět jejich pracovní činnosti a získaná data 

zpracovávat a vyhodnocovat 

 učíme žáky při práci využívat moderní techniku, internet, cizí jazyk 

 seznamujeme žáky se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a důsledně 

vyžadujeme jejich dodržování 

 vedeme žáky k dodržování a plnění jejich povinností a závazků 

 při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí 

 různými formami (film, exkurze apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi s blízkým 

vztahem k dějepisu 

 seznamujeme žáky s podmínkami a možnostmi jejich pracovního uplatnění v rámci 

Evropské unie 

 jdeme příkladem – příkladně si plníme své pracovní povinnosti 

      

 

Kompetence komunikativní rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Dějepis tím, že: 

 

 vedeme žáky k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování 

 učíme žáky stručně, přehledně a objektivně sdělovat (ústně i písemně) postup, výsledky a 

závěry svých zjištění 

 klademe důraz na „kulturní úroveň“ mluveného i písemného projevu 

 ve výuce podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky 

 vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor, podporujeme kritiku i sebekritiku 

 podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky a vyučujícími a mezi žáky navzájem 

 připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících 

situacích 

 důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených v učebnách a na mimoškolních 

akcích 

 jdeme příkladem – „profesionálním“ přístupem ke komunikaci se žáky, rodiči, zaměstnanci 

školy a širší veřejností 

 

 

Kompetence sociální a personální rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Dějepis tím, že: 

 

 učíme žáky pracovat v týmech, volíme různé formy práce, do kterých se každý člen 

kolektivu může zapojit a prokázat své znalosti a schopnosti 

 rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role 

 učíme žáky kriticky hodnotit práci týmu, svoji práci v týmu i práci ostatních členů týmu 

 podporujeme vzájemnou pomoc žáků 

 upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle 

 podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů 

 netolerujeme projevy rasismu a nacionalismu 

 učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky a mezi 

žáky a učiteli 

 jdeme příkladem – podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru, 

respektujeme práci, roli, povinnosti i odpovědnost ostatních 
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1. Člověk v dějinách 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 

1.1 uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků 

1.2 uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje 

shromažďovány 

1.3 orientuje se na časové ose, řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 chápe význam dějin jako možnost poučit se z minulosti 

 

Učivo (U): 
1.1 význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách, historické prameny 

 

 

2. Počátky lidské společnosti 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 
2.1 charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, jejich materiální a duchovní kulturu 

2.2 objasní význam zemědělství, dobytkářství a zpracování kovů pro lidskou společnost 

2.3 uvede příklady archeologických kultur na našem území 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 rozliší základní rozdíly ve způsobu života pravěkých a současných lidí 

 podle obrázků popíše pravěká zvířata, způsob jejich lovu, zbraně, předměty denní potřeby 

a kultovní předměty 

 

Učivo (U): 
2.1 člověk a lidská společnost v pravěku 

 

 

3. Nejstarší civilizace 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 
3.1 rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních zemědělských 

civilizací 

3.2 uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního dědictví 

3.3 demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky 

důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství 

3.4 porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí 

podstatu antické demokracie 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 uvědomuje si souvislosti mezi přírodními podmínkami a vývojem starověkých států 

 popíše život v době nejstarších civilizací 
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Učivo (U): 
3.1 nejstarší starověké civilizace a jejich kulturní odkaz 

3.2 antické Řecko a Řím 

 

 

4. Křesťanství a středověká Evropa  
 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 
4.1 popíše změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, 

christianizace a vzniku států 

4.2 porovná základní rysy západoevropské, byzantské a islámské kulturní oblasti 

4.3 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vývoj českého státu a postavení těchto státních 

útvarů v evropských souvislostech 

4.4 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka, konflikty mezi světskou a 

církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství 

4.5 porovná postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti, uvede příklady románské a 

gotické kultury 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 uvede první státní útvary na našem území 

 uvede základní informace z období počátků českého státu 

 popíše úlohu a postavení církve ve středověké společnosti 

 charakterizuje příčiny, průběh a důsledky husitského hnutí 

 rozeznává období rozkvětu českého státu v době přemyslovské a lucemburské 

 uvede nejvýraznější osobnosti přemyslovského a lucemburského státu 

 

Učivo (U): 
4.1 nový etnický obraz Evropy 

4.2 utváření států ve východoevropském a západoevropském kulturním okruhu, jejich vývoj 

4.3 islám a islámská říše ovlivňující Evropu (Arabové, Turci) 

4.4 Velká Morava a český stát, jejich vnitřní vývoj a postavení v Evropě 

4.5 křesťanství, křížové výpravy 

4.6 struktura středověké společnosti, funkce jednotlivých vrstev 

4.7 kultura středověké společnosti – románské a gotické umění a vzdělanost 

 

 

5. Objevy a dobývání, počátky nové doby 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 
5.1 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu, nové myšlenky žádající reformu církve 

5.2 vymezí význam husitské tradice pro český politický a kulturní život 

5.3 popíše průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky 

5.4 objasní postavení českého státu uvnitř habsburské monarchie, v rámci Evropy 

5.5 objasní příčiny vzniku třicetileté války 

5.6 na příkladech evropských dějin konkretizuje absolutismus, konstituční monarchie, 

parlament 

5.7 rozpozná znaky jednotlivých kulturních stylů a uvede jejich představitele a příklady 

významných kulturních památek 
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Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 popíše důsledky objevných cest a poznávání nových civilizací pro Evropu 

 uvede zásadní historické události v naší zemi v daném období 

 pojmenuje nejvýraznější osobnosti českých dějin v novověku 

 

Učivo (U): 
5.1 renesance, humanismus, husitství, reformace a jejich šíření Evropou 

5.2 zámořské objevy a počátky dobývání světa 

5.3 český stát a velmoci v 15. - 18. století 

5.4 barokní kultura a osvícenství 

 

 

6. Modernizace společnosti  

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 
6.1 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny ve vybraných zemích a 

u nás, které charakterizují modernizaci společnosti 

6.2 objasní souvislost mezi událostmi francouzské revoluce a napoleonských válek na jedné 

straně a rozbitím starých společenských struktur v Evropě na straně druhé 

6.3 porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého národa v souvislosti s národními 

hnutími vybraných evropských národů 

6.4 uvede požadavky formulované ve vybraných evropských revolucích 

6.5 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých 

částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým vedla tato nerovnoměrnost, charakterizuje 

soupeření mezi velmocemi a popíše význam kolonií 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 uvede základní historické události v naší zemi v 19. století 

 vyjmenuje nejvýznamnější osobnosti českých dějin 19. století 

 rozlišuje rozdíly ve způsobu života společnosti jednotlivých historických etap 

 

Učivo (U): 
6.1 Velká francouzská revoluce a napoleonské období, jejich vliv na Evropu a svět, vznik USA 

6.2 industrializace a její důsledky pro společnost, sociální otázka 

6.3 národní hnutí velkých a malých národů, utváření novodobého českého národa 

6.4 revoluce 19. století jako prostředek řešení politických, sociálních a národnostních problémů 

6.5 politické proudy, ústava, politické strany, občanská práva 

6.6 konflikty mezi velmocemi, kolonialismus 

 

 

7. Moderní doba 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 
7.1 vysvětlí příčiny světových válek a jejich důsledky 

7.2 vysvětlí podstatu demokratických a totalitních režimů 

7.3 na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus  

7.4 zhodnotí postavení Československa v evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, 

politické, hospodářské a kulturní prostředí 



Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, 

Jiráskovo náměstí 1166, 500 02 
 

 

Školní vzdělávací program pro základní školy – „Umím, chápu, rozumím“ 

 

179 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 uvede příčiny a politické, sociální a kulturní důsledky 1. světové války 

 uvede základní informace o vzniku samostatné Československé republiky 

 

Učivo (U): 
7.1 první světová válka a její politické, sociální a hospodářské důsledky 

7.2 nové politické uspořádání Evropy a úloha USA ve světě, vznik Československa, jeho 

hospodářský, politický, sociální a kulturní vývoj, národnostní problémy 

7.3 mezinárodně politická a hospodářská situace ve 20. a 30. letech totalitní systémy – 

komunismus, fašismus, nacismus – jejich důsledky pro Československo a svět 

7.4 druhá světová válka, holocaust, domácí a zahraniční odboj  

 

 

8. Rozdělený a integrující se svět  

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 
8.1 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku dvou mocenských bloků 

8.2 popíše hospodářské a vojenské soupeření mezi nimi 

8.3 posoudí postavení rozvojových zemí 

8.4 orientuje se v problematice současného světa 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 popíše průběh a důsledky 2. světové války a politický a hospodářský vývoj v poválečné 

Evropě 

 chápe význam událostí v roce 1989 a vítězství demokracie v naší vlasti 

 

Učivo (U): 
8.1 studená válka, rozdělení světa do vojenských bloků reprezentovaných supervelmocemi – 

jejich politické, hospodářské a ideologické soupeření 

8.2 vnitřní situace v zemích východního bloku 

8.3 Československo od únorového převratu do roku 1989, vznik České republiky 

8.4 rozpad koloniálního systému, mimoevropský svět 

8.5 problémy současnosti 

8.6 věda, technika a vzdělání jako faktory vývoje, sport a zábava 
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6. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Lidé, jejich přítomnost a minulost (U:1.1) 

 význam dějin pro jedince i současnou společnost 

 čas v dějinách 

 hlavní úkoly archivů, muzeí a knihoven, poslání archeologie 

1.1, 1.2, 1.3 

Pravěk – nejstarší období lidské společnosti (U: 2.1) 

 doba kamenná 

 způsob života lidí v době kamenné 

 počátky zemědělství a řemesel 

 projevy duchovního života lidí 

 doba bronzová 

 Evropa v pravěku 

2.1, 2.2, 2.3 

Starověk (U: 3.1) 
 oblasti Předního východu a jejich charakteristické rysy 

 počátky písma, věd a první zákony, kulturní přínos starověkých 

civilizací 

 Starověký Egypt, Indie a Čína 

 Střední Evropa v období nejstarších států 

3.1, 3.2 

Starověké Řecko (3.2) 
 kořeny řecké civilizace 

 archaické a klasické období řeckých států 

 doba homérská 

 městské státy 

 řecká kolonizace 

 Atény za Solona 

 Peloponéská válka 

 Řecká vzdělanost, věda a umění 

 Makedonie 

3.3, 3.4 

Starověký Řím (U: 3.2) 
 vývoj Říma do ovládnutí Itálie 

 římské císařství 

 počátky křesťanství 

 římská kultura 

 krize a rozpad říše západořímské 

3.3, 3.4 

Evropa v době železné (U: 2.1) 
 Keltové 

2.2, 2.3 
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7. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Raný středověk (U: 4.1, 4.2, 4.3, 4.5) 

 Byzantská říše 

 arabský svět 

 křesťanství 

 Franská říše 

4.1, 4.2 

První státní útvary na našem území (U: 4.4) 

 Sámova říše 

 Velká Morava 

 český stát v době knížectví 

4.3 

Formování prvních státních celků v Evropě (U: 4.1, 4.2, 4.5, 4.7) 
 slovanské státy 

 vznik středověké Anglie a Francie 

 boj mezi světskou a církevní mocí 

 křížové výpravy 

 románská kultura 

4.3, 4.4, 4.5 

Vrcholný středověk (U: 4.4, 4.6, 4.7) 
 rozvoj řemesel a obchodu, vznik měst a jejich význam 

 český stát za vlády posledních Přemyslovců, nástup 

Lucemburků 

 vláda Karla IV. a její přínos pro český stát 

 gotická kultura 

 konflikt mezi Anglií a Francií 

 kritika poměrů v církvi a husitství v Čechách 

4.5, 5.1, 5.2 

Pozdní středověk (U: 5.1, 5.3) 
 doba poděbradská, jednota bratrská 

 jagellonský stát 

 hospodářský a technický rozvoj v našich zemích a v západní  

Evropě 

 cesta ke vzniku středoevropského soustátí 

 kultura v době pozdního středověku 

5.1, 5.2 

PT Středověký Hradec 

Raný novověk (U: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4) 
 renesance a humanismus 

 objevné cesty a jejich společenské důsledky 

 náboženská reformace 

 počátky absolutních monarchií 

 český stát v předbělohorské době 

 třicetiletá válka 

 počátky kapitalismu v Anglii, první období kolonialismu 

 Anglická revoluce 

 absolutismus v Evropě – Francie, Rusko, Prusko, Anglie 

 upevňování vlády Habsburků po třicetileté válce 

 česká barokní kultura 

5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 

5.6,5.7 

 

V 7. ročníku se zaměříme na projekt Středověký Hradec k PT Mediální výchova. 

 



Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, 

Jiráskovo náměstí 1166, 500 02 
 

 

Školní vzdělávací program pro základní školy – „Umím, chápu, rozumím“ 

 

182 

8. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Období do konce 18. století (U: 5.3, 5.4) 

 počátky novověku v Evropě 

 zrod moderní vědy, průmyslová společnost 

 rozvoj vzdělanosti v době osvícenství 

 české země za vlády Marie Terezie a Josefa II. 

 vznik USA 

 státy na konci 18. století 

5.4, 5.6, 5.7, 6.1 

Novověk od konce 18. století do r. 1918 (U: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5) 
 Velká francouzská revoluce 

 napoleonské války a jejich důsledky 

 průmyslová revoluce, modernizace společnosti, změna sociální 

struktury 

 národní a osvobozenecké hnutí v Evropě 

 utváření novodobého českého národa 

 rok 1848 v Evropě a v Čechách 

 postavení českých zemí v habsburské monarchii ve 2. polovině  

19. století, základní rysy české politiky, její představitelé 

 procesy sjednocování v Německu a Itálii 

6.2, 6.3, 6.4, 6.5 

Imperiální doba (U: 6.6) 
 imperialismus a kolonialismus, konflikty mezi velmocemi 

 občanská válka v USA 

 Rusko za posledních Romanovců 

 věda a kultura na přelomu století 

 české země před první světovou válkou 

6.5, 6.6 

První světová válka (U: 7.1, 7.2) 

 průběh první světové války 

 situace v Rusku, ruské revoluce 

 vznik ČSR, hospodářsko-politický rozvoj republiky, sociální          

a národnostní problémy 

6.6, 7.1 
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9. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Evropa ve 20. letech (U: 7.3, 7.4) 

 mezinárodně politická situace Evropy ve 20. letech 

 počátky fašistického hnutí 

 SSSR v meziválečném období 

 světová hospodářská krize a její důsledky 

 první projevy fašistické agrese, vznik válečných ohnisek 

 kultura, věda a technika před vypuknutím druhé světové války 

 cesta k Mnichovu, Mnichovská dohoda a její důsledky 

 Protektorát Čechy a Morava 

 druhá světová válka, domácí a zahraniční odboj 

 poválečné uspořádání světa 

 poválečné Československo 

 únorový převrat 1948 v Československu 

7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1 

Dějiny od poloviny 20. st. do současnosti (U: 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6) 

 postavení Československa 

 studená válka 

 rozpad koloniálního systému, mimoevropský svět 

 vnitřní situace v zemích východního bloku (krizové projevy) 

 charakteristika západních zemí 

 krize sovětského impéria („perestrojka“) 

 obnova demokracie ve východní Evropě a „sametová revoluce“ 

1989 

 rozpad Československa, vznik České republiky1993 

 Česká republika na přelomu století 

 technika, věda a kultura ve 2. polovině 20. století 

 evropská integrace 

8.1, 8.2, 8.3 
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FYZIKA 
 

1. Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Vyučovací předmět Fyzika je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP  (Fyzika, Chemie, Přírodopis, 

Zeměpis), který žákovi umožňuje poznávání přírody jako systému, chápání důležitosti udržování 

přírodní rovnováhy, uvědomování si užitečnosti přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém 

životě.  

 

Předmět rozvíjí dovednosti žáků objektivně a spolehlivě pozorovat, měřit, experimentovat, vytvářet a 

ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich závěry a ty ústně i písemně interpretovat. Osvojením si základních 

fyzikálních pojmů, veličin a zákonitostí vede žáky k porozumění fyzikálních jevů a procesů, 

vyskytujících se v přírodě, běžném životě i v technické či technologické praxi.  

 

Předmět Fyzika seznamuje žáky s možnostmi a perspektivami moderních technologií, učí žáky 

rozlišovat příčiny fyzikálních dějů, souvislosti a vztahy mezi nimi, předvídat je, popř. ovlivňovat, a to 

hlavně v souvislosti s řešením praktických problémů.  

   

Výuka směřuje:  

 k podchycení a rozvíjení  zájmu  o  poznávání  základních  fyzikálních  pojmů  a  zákonitostí,  

s využíváním  jednoduchých  fyzikálních  pokusů,  řešení  problémů  a  zdůvodňování 

správného jednání v praktických situacích 

 k  osvojení  si  základních  poznatků  z  vybraných  okruhů  učiva  (látky  a  tělesa, pohyb 

těles, síly,  mechanické  vlastnosti  tekutin,  energie,  zvukové  děje, elektromagnetické a 

světelné děje, vesmír) 

 k vytváření potřeb objevovat a vysvětlovat fyzikální jevy, zdůvodňovat vyvozené závěry a 

získané poznatky využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů 

 k získávání a upevňování dovedností pracovat podle pravidel bezpečné práce při provádění 

fyzikálních pozorování, měření a experimentů 

 

 

2. Obsahové,  časové a organizační vymezení předmětu   

 

Fyzika se vyučuje na II. stupni  ZŠ v 6. až 9. ročníku jako povinný předmět a to s jeden a půl hodinovou 

dotací za týden v 6. ročníku a dvouhodinovou dotací týdně v 7., 8. a 9. ročníku. Vyučovací předmět 

Fyzika je zpravidla vyučován v odborné učebně fyziky a chemie.  Výuka Fyziky ve vhodných případech 

může probíhat i v jiných prostorách školy i mimo budovu školy.  

 

Ve vyučovacím předmětu Fyzika je naplňována část vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru RVP ZV  

Výchova ke zdraví. Předmět svým charakterem (a vzdělávacím obsahem) velmi často přesahuje do 

dalších vzdělávacích oborů RVP ZV (Chemie, Přírodopis, Zeměpis, Člověk a svět práce aj.) a do 

povinně vyučovaného tématu „Ochrana člověka za mimořádných situací". 
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3. Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu  Fyzika 

 

Kompetence k učení rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Fyzika tím, že: 

 

 vedeme žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožňujeme žákům osvojit si strategii 

učení a motivujeme je pro celoživotní učení 

 učíme žáky různým metodám poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů 

 učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti 

 učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na 

internetu 

 učíme žáky zpracovávat informace a umět je využívat k dalšímu učení 

 podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky 

 umožňujeme žákovi pozorovat, měřit a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat 

závěry 

 učíme žáky správně zaznamenat a zdokumentovat experiment 

 uplatňujeme individuální přístup k žákovi  

 motivujeme k učení- snažíme se vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení 

 při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace 

 učíme trpělivosti, povzbuzujeme 

 sami se dál vzděláváme a rozšiřujeme si svůj „ pedagogický obzor“ 

 

 

Kompetence k řešení problému rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Fyzika tím, že: 

 

 podněcujeme žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů 

 vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit 

 na modelových příkladech naučíme žáky algoritmu řešení problémů 

 učíme žáky přecházet od smyslového poznávání k poznávání založenému na pojmech, 

prvcích teorií a modelech a chápat vzájemné souvislosti či zákonitosti přírodních faktů 

 učíme žáky poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života 

 učíme žáky základům logického vyvozování a předvídání specifických závěrů 

z přírodovědných zákonů 

 rozvíjíme schopnost objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení 

 podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů 

 podporujeme využívání moderní techniky a moderních technologií při řešení problémů 

 učíme se některým problémům předcházet 

 sami se také snažíme s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace odborného 

i interpersonálního charakteru 

 

 

Kompetence komunikativní rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Fyzika tím, že: 

 

 vedeme žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci   

 vedeme je k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování či argumentaci   

 učíme žáky stručně, přehledně i objektivně sdělovat (ústně i písemně) postup a výsledky 

svých pozorování a experimentů  

 klademe důraz na „kulturní úroveň“ mluveného i písemného projevu  

 ve výuce podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky   

 vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty   
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 podporujeme kritiku a sebekritiku   

 učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky   

 podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky a vyučujícím a mezi žáky navzájem   

 připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících 

situacích   

 důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených v řádu učebny fyziky a chemie  

 důsledně vyžadujeme dodržování pravidel pro zacházení s chemickými látkami   

 sami otevřeně komunikujeme na „odborné a kulturní úrovni“, své názory opíráme o logické 

argumenty   

 

 

Kompetence sociální a personální rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Fyzika tím, že: 

 

 rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci 

vlastní i druhých 

 vedeme žáky k osvojování dovednosti kooperace a společného hledání optimálních řešení 

problémů 

 minimalizujeme používání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku a 

kooperativní vyučování 

 podporujeme „začlenění“ - volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako 

mozaiku 

 vzájemně se doplňujících kvalit, umožňujících vzájemnou inspiraci a učení s cílem 

dosahování osobního maxima každého člena třídního kolektivu 

 učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku 

efektivní spolupráce   

 rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role   

 učíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci (význam) v týmu i práci 

(význam) ostatních členů týmu   

 podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují a 

pomáhají si 

 upevňujeme v žácích vědomí, že ve vzájemné spolupráci lze lépe naplňovat osobní i 

společné cíle  

 podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů   

 netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu  

 ve výuce podporujeme koedukovanou výchovu dětí 

 průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině  

 učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky, (mezi 

žáky a učiteli)  

 důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž 

formulaci se žáci sami podíleli   

 podporujeme spolupráci všech  členů  pedagogického  sboru  i  spolupráci  pedagogických  

a  nepedagogických pracovníků školy, respektujeme práci, povinnosti i odpovědnost 

ostatních, upřednostňujeme  zájmy  školy,  zájmy  žáků  a  oprávněné  zájmy  rodičů   před  

svými  osobními  zájmy,   pomáháme  svým spolupracovníkům, učíme se od nich, 

vyměňujeme si s nimi zkušenosti 
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Kompetence občanské rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Fyzika tím, že: 

 

 vychováváme žáky jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a 

respektující práva druhých, jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své 

životní prostředí, jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých 

situacích 

 vedeme žáky k poznání možností rozvoje i zneužití fyziky 

 vedeme žáky k odpovědnosti za jejich zdraví a zachování životního prostředí 

 vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví a k aktivní ochraně životního prostředí 

 netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci 

 netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků 

 netolerujeme žádnou podobu (aktivní, pasivní, otevřenou, skrytou) podpory výše uvedených 

negativních jevů 

 učíme žáky správně jednat v různých mimořádných život ohrožujících situacích 

 podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují 

 učíme žáky preventivně předcházet úrazům a nemocem 

 učíme žáky účinně poskytnout první pomoc 

 důsledně vyžadujeme dodržování stanovených pravidel (pravidla bezpečné práce při 

fyzikálních měřeních, pozorováních a experimentech, pravidla chování ve škole, v učebně 

fyziky, dodržování stanovených pracovních postupů apod.… 

 neustále sledujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření 

 rovněž respektujeme závazné předpisy, plníme příkladně své povinnosti, respektujeme 

osobnost žáka a jeho práva, budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole 

 

 

Kompetence pracovní rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Fyzika tím, že: 

 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci, naučíme je používat při práci vhodné materiály, 

nástroje a technologie, naučíme žáky chránit své zdraví při práci, pomáháme při volbě jejich 

budoucího povolání 

 učíme žáky optimálně plánovat a provádět soustavná pozorování a experimenty a získaná 

data zpracovávat a vyhodnocovat 

 v rámci možností a podmínek školy učíme žáky při práci využívat moderní technologie, 

postupy pomůcky a techniku 

 podporujeme využívání výpočetní techniky, internetu a cizích jazyků 

 seznamujeme žáky se zásadami bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a důsledně 

vyžadujeme jejich dodržování 

 vedeme žáky k dodržování jejich povinností a závazků 

 při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí, měníme pracovní podmínky, 

žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky 

 různými formami (exkurze, film, beseda) seznamujeme žáky s různými profesemi 

s blízkým vztahem k fyzice 

 sami řádně plníme své pracovní povinnosti, prohlubujeme si odbornou a pedagogickou 

kvalifikaci, v rámci celoživotního vzdělávání se neustále seznamujeme s novými poznatky 

a technologiemi v oboru fyzika a s novými poznatky v oborech pedagogika, psychologie a 

v oboru didaktika fyziky, důsledně dodržujeme zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci 

 

 



Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, 

Jiráskovo náměstí 1166, 500 02 
 

 

Školní vzdělávací program pro základní školy – „Umím, chápu, rozumím“ 

 

188 

1. Látky a tělesa 
 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 
1.1. změří vhodně zvolenými měřidly důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa 

1.2. uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně 

na sebe působí 

1.3. předpoví, jak se změní délka či objem tělesa přidané změně jeho teploty  

1.4. využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických 

problémů   

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 změří v jednoduchých konkrétních případech vhodně zvolenými měřidly důležité 

fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa - délku, hmotnost, čas 

 

Učivo (U): 

1.1 měřené veličiny  - délka, objem, hmotnost, teplota a její změna, čas 

1.2 skupenství látek  - souvislost skupenství látek s jejich částicovou stavbou; difuze   

 

 

2. Pohyb těles, síly 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 

2.1. rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu 

2.2. využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u 

rovnoměrného pohybu těles, změří velikost působící síly a graficky ji znázorní 

2.3. určí v konkrétní situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici, 

aplikuje poznatky o třecích silách a tlaku ve vybraných situacích z praxe 

2.4. využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání změn pohybu těles při působení 

stálé výsledné síly v jednoduchých situacích 

2.5. aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení praktických problémů  

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 rozeznává, že je těleso v klidu, či pohybu vůči jinému tělesu 

 zná vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného přímočarého pohybu těles při 

řešení jednoduchých problémů 

 rozezná, zda na těleso v konkrétní situaci působí síla 

 předvídá změnu pohybu těles při působení síly 

 aplikuje poznatky o jednoduchých strojích při řešení jednoduchých praktických problémů 

 

Učivo (U): 
2.1 pohyby těles  - pohyb rovnoměrný a nerovnoměrný; pohyb přímočarý a křivočarý 

2.2 gravitační pole a gravitační síla  - přímá úměrnost mezi gravitační silou a hmotností tělesa 

2.3 skládání sil - výslednice dvou sil stejných a opačných směrů, rovnováha sil 

2.4 Newtonovy zákony  - první, druhý (kvalitativně), třetí 

2.5 tlaková síla a tlak  - vztah mezi tlakovou silou, tlakem a obsahem plochy, na niž síla působí 

2.6 třecí síla  - smykové tření, ovlivňování velikosti třecí síly v praxi 

2.7 moment síly - rovnováha na páce a pevné kladce 
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3. Mechanické vlastnosti tekutin a plynů 
 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 

3.1 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách a plynech (atmosféře) pro 

řešení konkrétních praktických problémů 

3.2 předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné tekutině nebo v plynu (atmosféře) 

chování tělesa v ní 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení jednoduchých 

praktických problémů 

 

Učivo (U): 

3.1 Pascalův zákon – hydraulická zařízení 

3.2 hydrostatický a atmosférický tlak – souvislost mezi hydrostatickým tlakem, hloubkou a 

hustotou kapaliny, souvislost atmosférického tlaku s některými procesy v atmosféře 

3.3 Archimédův zákon - vztlaková síla, potápění, vznášení se a plování těles v klidných 

tekutinách 

 

 

4. Energie 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 

4.1 určí v jednoduchých příkladech práci vykonanou silou a z ní určí změnu energie těles 

4.2 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem 

4.3 využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při 

řešení problémů a úloh 

4.4 určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem 

4.5 zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na 

životní prostředí 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 uvede vzájemný vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem (bez vzorců) 

 rozpozná vzájemné přeměny různých forem energie, jejich přenosu a využití 

 rozezná v jednoduchých příkladech teplo přijaté či odevzdané tělesem 

 pojmenuje výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu 

na životní prostředí 

 

Učivo (U): 

4.1 formy energie – pohybová a polohová energie, vnitřní energie tělesa, elektrická energie a 

výkon, výroba a přenos elektrické energie, jaderná energie, štěpná reakce, jaderný reaktor, 

jaderná elektrárna, ochrana lidí před radioaktivním zářením 

4.2 přeměny skupenství – tání a tuhnutí, skupenské teplo tání, vypařování a kapalnění, hlavní 

faktory ovlivňující vypařování a teplotu varu kapaliny 

4.3 obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie 
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5. Počasí 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 

5.1 orientuje se v předpovědi počasí 

5.2 chápe problematiku znečišťování atmosféry 

 

 

Učivo (U): 

5.1  atmosféra 

5.2  meteorologie 

5.3  problémy se znečišťováním atmosféry 

 

 

6. Zvukové děje 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 
6.1 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí 

pro šíření zvuku 

6.2 posoudí možnost zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní prostředí 

6.3 rozpozná jev rezonance, určí přijímače zvuku 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 rozpozná zdroje zvuku, jeho šíření a odraz 

 posoudí vliv nadměrného hluku na životní prostředí a zdraví člověka 

 

Učivo (U): 

6.1 vlastnosti zvuku – látková prostředí jako podmínka pro šíření zvuku, rychlost zvuku 

v různých prostředích, odraz zvuku na překážce, ozvěna, pohlcování zvuku, výška 

zvukového tónu 

 

 

7. Elektromagnetické a světelné děje 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 
7.1 sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma reálného 

obvodu 

7.2 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí 

7.3 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností, rozumí pojmům 

zelektrování a polarizace 

7.4 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických problémů 

7.5 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 

7.6 zapojí správně polovodičovou diodu, rozumí problematice vedení proudu v rozdílných 

podmínkách 

7.7 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí a zákona 

odrazu světla při řešení problémů a úloh 

7.8 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  
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Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 sestaví podle schématu jednoduchý elektrický obvod 

 vyjmenuje zdroje elektrického proudu 

 rozliší vodiče od izolantů na základě jejich vlastností, zná zásady bezpečnosti při práci s 

elektrickými přístroji a zařízeními, zná druhy magnetů a jejich praktické využití, 

rozpozná, zda těleso je, či není zdrojem světla 

 zná způsob šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí, rozliší spojnou čočku od 

rozptylky a zná jejich využití 

 

Učivo (U): 
7.1 elektrický obvod  - zdroj napětí, spotřebič, spínač, metody měření elektrického proudu a 

napětí 

7.2 elektrické a magnetické pole  - elektrická a magnetická síla; elektrický náboj; tepelné účinky 

elektrického proudu; elektrický odpor; stejnosměrný elektromotor;  transformátor; bezpečné 

chování při práci s elektrickými přístroji a zařízeními 

7.3 vlastnosti světla  - zdroje světla; rychlost světla ve vakuu a v různých prostředích; stín, 

zatmění Slunce a Měsíce; zobrazení odrazem na rovinném, dutém a vypuklém zrcadle 

(kvalitativně); zobrazení lomem tenkou spojkou a rozptylkou (kvalitativně);  rozklad bílého 

světla hranolem   

 

 

8. Vesmír 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 
8.1  objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a 

měsíců planet 

8.2 odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností   

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 objasní pohyb planety Země kolem Slunce a pohyb Měsíce kolem Země 

 odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností 

 zná planety sluneční soustavy a jejich postavení vzhledem ke Slunci 

 osvojí si základní vědomosti o Zemi jako vesmírném tělese a jejím postavení ve vesmíru 

 

Učivo (U): 

8.1 sluneční soustava  - její hlavní složky; měsíční fáze   

8.2  hvězdy  - jejich složení 
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6. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Stavba látek (U: 1.2, 7.2) 

 látka a těleso 

 vlastnosti látek 

 částicová stavba látek, difuze 

 model atomu, atomy různých prvků, ionty, elektrování těles 

1.2 

Fyzikální veličiny a jednotky (U: 1.1) 

 mezinárodní veličiny - SI 

 mezinárodní jednotky - SI 

 doplňkové a odvozené jednotky a veličiny 

 cizí jednotky a veličiny 

 převody jednotek 

1.1 

Fyzikální veličiny, převádění jednotek (U: 1.1) 

 jednotky délky a obsahu 

 jednotky objemu 

 jednotky hmotnosti 

 jednotky času 

 teplota 

 síla 

 hustota 

1.1, 1.3, 1.4 

Magnetické vlastnosti látek (U: 7.2) 

 magnety přírodní a umělé 

 póly magnetu 

 magnetické pole 

 magnetizace látky 

 indukční čáry magnetického pole 

 magnetické pole Země 

7.5 
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7. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Pohyb tělesa (U: 2.1, 1.1) 

 klid a pohyb tělesa 

 trajektorie a dráha 

 druhy pohybu 

 rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb 

 rychlost rovnoměrného pohybu 

 dráha při rovnoměrném pohybu tělesa 

 průměrná rychlost nerovnoměrného pohybu 

2.1, 2.2 

Síla a její měření (U: 2.2) 

 síla a její znázornění 

 jednotky síly 

 gravitační síla a hmotnost tělesa 

 měření síly 

 siloměr 

2.2 

Skládání a rozkládání sil (U: 2.2,2.3) 

 skládání dvou sil stejného směru 

 skládání dvou sil opačného směru 

 skládání dvou a více sil různého směru 

 rovnováha sil 

 rozdíl mezi tíhou a gravitační silou tělesa 

 těžiště tělesa 

2.3 

Účinky síly na těleso, pohybové zákony (U: 2.4) 

 První Newtonův zákon 

 Druhý Newtonův zákon 

 Třetí Newtonův zákon 

2.4 

Otáčivé účinky síly (U: 2.7) 

 účinek síly na těleso otáčivé kolem pevné osy 

 páka 

 rovnovážná poloha páky 

 užití páky 

 rovnoramenné váhy 

 pevná kladka 

 nakloněná rovina 

2.5 

Deformační účinky síly (U: 2.5) 

 tlaková síla 

 tlak 

 tlak v praxi 

2.3 

Tření (U: 2.6) 

 třecí síla 

 měření třecí síly 

 tření v praxi 

2.3 

Mechanické vlastnosti kapalin (U: 1.2, 3.1, 3.2, 3.3) 

 vlastnosti kapalin 

 Pascalův zákon 

 Hydraulické zařízení 

3.1, 3.2 
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 účinky gravitační síly Země na kapalinu 

 hydrostatický tlak 

 vztlaková síla působící na těleso v kapalině 

 Archimédův zákon 

 potápění, plování a vznášení stejnorodého tělesa v kapalině 

Mechanické vlastnosti plynů (U 1.2, 3.1, 3.2, 3.3)  

 vlastnosti plynů, atmosféra Země 

 atmosférický tlak 

 měření a změny atmosférického tlaku 

 vztlaková síla působící na těleso v atmosféře Země 

 tlak plynu v uzavřené nádobě, manometr 

3.1, 3.2 
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8. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Práce, energie (U: 4.1) 

 mechanická práce, výkon 

 mechanická práce při zvedání tělesa na pevné kladce  

 pohybová a polohová energie tělesa 

 přeměna pohybové a polohové energie tělesa  

4.1, 4.2, 4.3 

Vnitřní energie (U: 4.1) 

 částicová stavba látek 

 vnitřní energie tělesa 

 změna vnitřní energie tělesa při konání práce a při tepelné 

výměně 

 měrná tepelná kapacita 

4.3, 4.4 

Teplo, změna skupenství (U: 4.2) 

 teplota, teplo, teplo přijaté a odevzdané, kalorimetr 

 tání a tuhnutí 

 vypařování a zkapalnění, var 

 sublimace a desublimace 

 var za sníženého a zvýšeného tlaku 

 anomálie vody 

 spalovací motory 

4.3, 4.4, 4.5 

Počasí kolem nás (U: 5.1, 5.2, 5.3) 

 meteorologie 

 atmosféra Země a její složení 

 základní meteorologické jevy a jejich měření 

 problémy znečišťování atmosféry 

5.1, 5.2 

Zvukové jevy (U: 6.1) 

 periodické děje, kmitavý pohyb 

 zvuk, zdroje zvuku, šíření zvuku 

 tón, výška a kmitočet 

 hlasitost zvuku, odraz zvuku 

6.1, 6.2 

Elektrické vlastnosti látek, elektrostatický náboj (U: 7.2) 

 elektrické pole zelektrovaného tělesa, velikost zelektrování 

 elementární elektrický náboj 

 elektroskop 

 elektrostatická indukce a polarizace izolantu 

 siločáry elektrického pole 

7.3, 7.7 

Vedení elektrického proudu (U: 7.2) 

 podmínky vedení elektrického proudu v látce 

 vedení elektrického proudu v kovech, ve vlastních 

polovodičích, v příměsových polovodičích, v roztoku 

elektrolytu v plynech 

7.3, 7.6, 7.8 

Elektrický proud v kovech (U: 7.1, 7.2) 

 sestavení elektrického obvodu 

 elektrický proud a napětí a jeho měření 

 zdroje elektrického napětí a jeho měření 

 směr elektrického proudu v elektrickém obvodu 

7.1, 7.2, 7.4 
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9. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Zákony elektrického proudu v obvodech (U: 7.1, 7.2) 

 Ohmův zákon 

 elektrický odpor vodiče 

 sériové a paralelní zapojení elektrických obvodů 

 rezistor s plynule proměnným odporem 

 tepelné účinky elektrického proudu 

 tepelné elektrické spotřebiče, pojistky 

 elektrická práce 

 elektrický výkon a příkon 

7.1, 7.2, 7.4 

Elektromagnetické jevy (U: 7.1, 7.2) 

 magnetické pole cívky s elektrickým proudem 

 elektromagnet 

 elektrický zvonek 

 galvanometr 

 feromagnetický ampérmetr a voltmetr 

 otáčivý účinek stejnorodého magnetického pole na cívku s 

elektrickým proudem 

 stejnosměrný elektromotor 

 elektromagnetická indukce 

7.1, 7.2, 7.5 

Střídavý proud (U: 7.1, 7.2) 

 vznik střídavého proudu 

 veličiny střídavého proudu a střídavého napětí 

 transformátor 

 transformační poměr 

7.1, 7.2, 7.5 

Zvukové jevy (U: 6.1) 

 periodické děje, kmitavý pohyb 

 rezonance 

 zdroje zvuku, šíření zvuku 

 přijímače zvuku 

6.1, 6.2, 6.3 

Přímočaré šíření světla (U: 7.3) 

 světelné zdroje, optické prostředí 

 světelný paprsek, stín, měsíční fáze 

 zatmění Slunce a Měsíce 

 rychlost světla 

7.7 

Odraz světla na rozhraní dvou prostředí (U: 7.3) 

 zobrazení zrcadlem 

 odraz světla na rovinném rozhraní dvou prostředí 

 zobrazení předmětu rovinným zrcadlem 

 kulová zrcadla 

 odraz paprsků význačného směru na kulovém zrcadle 

 zobrazení předmětu kulovým zrcadlem 

7.7 

Lom světla na rozhraní dvou optických prostředí (U: 7.3) 

 zobrazení tenkou čočkou 

 lom světla na rovinném rozhraní dvou optických prostředí 

 úplný odraz světla 

7.8 
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 čočky 

 průchod paprsků význačného směru 

 zobrazení předmětu tenkou čočkou 

 optické vlastnosti oka, optické přístroje 

 rozklad světla optickým hranolem 

Jaderná energie (U: 4.1) 

 už víme o atomech, atomová jádra 

 radioaktivita 

 využití jaderného záření  

 jaderná reakce 

 uvolňování jaderné energie 

 jaderný reaktor 

 ochrana před zářením 

4.3 

Vesmír (U: 8.1, 8.2) 

 sluneční soustava 

 pohyby těles sluneční soustavy 

 Slunce, Země, Měsíc 

 orientace na obloze 

 hvězdy 

8.1, 8.2 
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HUDEBNÍ VÝCHOVA 
 

1. Charakteristika vyučovacího předmětu 

  

Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Dává 

žákům příležitost, aby projevovali a uspokojovali svou přirozenou potřebu setkávání s hudbou. Tuto 

potřebu předmět podněcuje, rozvíjí a kultivuje. Hudební výchova by měla být předmětem uvolnění, 

radosti, citového prožitku, seberealizace, zábavy, týmové práce, při které se žáci budou učit rozpoznávat 

krásu umění, ctít schopnosti a výkony druhých lidí, vystupovat před spolužáky i dospělými, organizovat 

společenské akce, rozvíjet svou fantazii a tvůrčí schopnosti. Vyučovací předmět Hudební výchova 

usiluje o to, aby se z žáků stali budoucí návštěvníci koncertních síní a divadelních sálů, aby poznali 

souvislosti všech druhů umění a aby vhodně využívali celý komplex hudebních činností v různých 

oblastech svého života a obohatili tak své estetické vnímání a prožívání světa. 

 

Hudebně výchovné činnosti jsou rozděleny v ŠVP na: Vokální činnosti, Instrumentální činnosti, 

Hudebně pohybové činnosti a Poslechové činnosti. 

 

Obsahem Vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého i mluvního 

projevu v souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků. Tyto poznatky 

mohou žáci ještě více rozvinout a prohloubit v pěveckém sboru. 

 

Obsahem Instrumentálních činností je hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební reprodukci i 

produkci. Jedná se o jednoduché hudební nástroje a doprovodné rytmické nástroje. 

 

Obsahem Hudebně pohyb. činností je ztvárňování hudby, reagování na ni pomocí pohybu, tance a gest. 

 

Obsahem Poslechových činností je aktivní vnímání (percepce) znějící hudby, při níž žák poznává hudbu 

ve všech jejích žánrových, stylových i funkčních podobách, učí se hudbu analyzovat a „interpretovat“ 

a to nejen v rámci klasické vyučovací hodiny, ale i v pěveckých sborech.  

 

 

2. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

 

Vyučovací předmět hudební výchova je povinný vyučovací předmět, který se vyučuje v 1. až 9. ročníku 

v 1 hodinové týdenní dotaci (celkem 9 hodin). Učební osnovy předmětu umožňují konkretizovat učivo 

i jeho náročnost na základě učitelovy znalosti úrovně hudebního rozvoje jednotlivých žáků a podmínek 

ve škole. Volba vhodných didaktických prostředků je zcela závislá na učitelově rozhodnutí. 

 

Výuka Hudební výchovy probíhá ve specializované učebně hudební výchovy (pro žáky 2. stupně), ve 

vhodných kmenových třídách (pro žáky 1. stupně) a také na jevišti ve školní jídelně, kde je umístěno 

speciální ozvučovací zařízení (zvláště určeno pro veřejnou produkci). Hudba je osvojována nejen při 

vyučování, ale i návštěvou výchovných koncertů, na besedách o hudbě i samostatně v mimoškolních 

hudebních aktivitách a to i v pěveckém sboru a při jednotlivých vystoupeních, kde se žáci učí pracovat 

se základní zvukařskou technikou. Žáci se o hudbě a svých zážitcích z ní učí hovořit. Používají při tom 

pojmy a hudebně naukové poznatky, které jsou vyvozovány ze znějící hudby a aplikovány ve všech 

hudebních aktivitách. Při hodnocení výsledků práce žáků přihlíží vyučující především k jejich přístupu 

k celému komplexu hudebních činností, ke snaze spolupracovat s ostatními a k úsilí o co nejlepší 

výsledek. Je možné zohlednit i případnou jednostrannou zaměřenost žáka na určitý typ hudebních 

činností. 
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3. Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Hudební výchova  

 

Kompetence k učení rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Hudební výchova tím, že: 

 

 vedeme žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožňujeme žákům osvojit si strategii 

učení a motivovat je pro celoživotní učení 

 vedeme žáky ke kultivaci své hudebnosti v oblasti hudebního sluchu, zpěvního hlasu, 

smyslu pro rytmus, melodického a harmonického cítění, hudební paměti, představivosti a 

fantazie 

 rozvíjíme u žáků receptivní, reprodukční a částečně i produkční schopnosti a dovednosti 

aktivitami vokálními, instrumentálními, poslechovými a hudebně pohybovými 

 ve výuce zřetelně rozlišujeme základní (nezbytné, klíčové, kmenové) učivo a učivo 

rozšiřující (doplňující). 

 

 

Kompetence k řešení problémů rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Hudební výchova tím, že: 

 

 podněcujeme žáky k tvořivému myšlení 

 učíme žáky různým vyjadřovacím hudebním technikám a použití vhodných prostředků k 

vyjádření svého záměru 

 podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení hudebního vyjadřování 

 ve škole i při mimoškolních akcích průběžně stále monitorujeme, jak žáci posuzují hudební 

dění 

 

 

Kompetence komunikativní rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Hudební výchova tím, že: 

 

 vedeme žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci 

 učíme žáky porozumění hudebně vyjadřovacím prostředkům a společenským funkcím 

hudby, jednotlivých uměleckých epoch 

 vedeme žáky k pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka 

umění jako svébytného prostředku komunikace 

 učíme žáky naslouchat hudbě a vnímat hudební projevy druhých, jako nezbytný prvek 

účinné mezilidské komunikace 

 

 

Kompetence sociální a personální rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Hudební výchova tím, že: 

 

 rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci 

vlastní i druhých 

 pomáháme žákům získat vhled do hudební kultury české i jiných národů 

 vedeme k pochopení emocionálního působení hudby a jejím vlivem k vytváření mostů mezi 

lidmi 

 neustále prohlubujeme u žáků jejich vztah k hudebnímu umění v celé oblasti hudební 

kultury 

 učíme žáky kriticky hodnotit práci svou i ostatních 

 



Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, 

Jiráskovo náměstí 1166, 500 02 
 

 

Školní vzdělávací program pro základní školy – „Umím, chápu, rozumím“ 

 

200 

Kompetence občanské rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Hudební výchova tím, že: 

 

 vychováváme žáky  jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a 

respektující práva druhých, jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své 

životní prostředí, jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých 

situacích 

 vedeme žáky k zaujímání vhodných a pozitivních postojů k hudbě ve všech jejích oblastech 

a podobách 

 vedeme žáky k chápání procesu umělecké tvorby jako způsobu nalézání a vyjadřování 

osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v mnohotvárném světě 

 vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem a toleranci k jejich hudebním projevům 

 jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku. 

 

 

Kompetence pracovní rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Hudební výchova tím, že: 

 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci, učíme žáky obsluhovat jednoduché hudební  

nástroje, učíme žáky chránit své zdraví v rámci hlasové hygieny, pomáháme žákům při 

volbě jejich budoucího povolání a trávení volnočasových aktivit 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k aktivním hudebním činnostem 

 při výuce hudební výchovy vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí 

 učíme žáky vhodně využívat psychohygienický účinek hudby 

 vedeme žáky správnému zacházení s dostupnými hudebními nástroji, k jejich údržbě 

 různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi v 

hudební oblasti 

 pomáháme hudebně nadaným žákům ve volbě vhodného povolání, ve kterém svůj talent 

mohou uplatnit 

 zúčastňujeme se různých pěveckých soutěží a pořádáme vystoupení při různých 

společenských i školních akcích 
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Očekávané výstupy (OVO) žáka: 

1.1 využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách 

1.2 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 jednohlasu i vícehlasu, 

dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého 

1.3 reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé 

motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché 

hudební improvizace 

1.4 orientuje se v zápise písní a skladeb různých stylů a žánrů, tyto písně či skladby na základě 

individuálních schopností a získaných dovedností svým způsobem realizuje 

1.5 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 

1.6 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 

1.7 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 

1.8 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 doprovází písně pomocí ostinata 

 interpretuje vybrané lidové a umělé písně 

 rozeznává různé hudební žánry 

 pozorně vnímá znějící hudbu skladeb většího rozsahu 

 rozpozná vybrané hudební nástroje symfonického orchestru 

 uvede některá jména hudebních skladatelů a název některého z jejich děl 

 

 

1. Vokální činnosti 
 

Učivo (U): 

1.1 pěvecký a mluvní projev - rozšiřování hlasového rozsahu, hlasová hygiena, hlasová 

nedostatečnost a některé způsoby její nápravy, mutace, vícehlasý a jednohlasý zpěv, 

deklamace, techniky vokálního projevu (scat, falset apod.), jejich individuální využití při 

zpěvu i při společné vokálně instrumentálních aktivitách 

1.2 intonace a vokální improvizace - diatonické postupy v durových a mollových tóninách, 

improvizace jednoduchých hudebních forem 

1.3 hudební rytmus - odhalování vzájemných souvislostí, využívání rytmických zákonitostí při 

vokálním projevu 

1.4 orientace v notovém (grafickém) záznamu melodie, reprodukce zapsané melodie 

1.5 rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti - reprodukce tónů, převádění melodií z 

nezpěvné do zpěvné polohy, zachycování rytmu popřípadě i melodie zpívané (hrané) písně 

pomocí notového (grafického) záznamu 

1.6 reflexe vokálního projevu - vlastní vokální projev a vokální projev ostatních, hledání 

možností nápravy hlasové nedostatečnosti (transpozice melodie, využití jiné hudební 

činnosti) 
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2. Instrumentální činnosti 
 

Učivo (U): 

2.1 hra na hudební nástroje - nástrojová reprodukce melodií (písní, motivků, témat, 

jednoduchých skladeb), hra a tvorba doprovodů s využitím nástrojů Orffova instrumentáře 

2.2 záznam hudby – noty a další způsoby záznamu hudby 

2.3 vyjadřování hudebních i nehudebních představ a myšlenek pomocí hudebního nástroje - 

představy rytmické, melodické, tempové, dynamické, formální 

2.4 tvorba doprovodů pro hudebně dramatické projevy 

 

 

3. Hudebně pohybové činnosti 

 

Učivo (U): 

3.1 pohybový doprovod znějící hudby - taktování, taneční kroky, vlastní pohybové ztvárnění 

3.2 pohybové vyjádření hudby v návaznosti na sémantiku hudebního díla - pantomima, 

improvizace 

3.3 pohybové reakce na změny v proudu znějící hudby - tempové, dynamické rytmicko- 

metrické, harmonické 

3.4 orientace v prostoru - pamětné uchování a reprodukce pohybů prováděných při tanci či 

pohybových hrách 

 

 

4. Poslechové činnosti 

 

Učivo (U): 

4.1 orientace v hudebním prostoru a analýza hudební skladby - postihování hudebně 

výrazových prostředků, významné sémantické prvky užité ve skladbě (zvukomalba, 

dušemalba, pohyb melodie, pravidelnost a nepravidelnost hudební formy) a jejich význam 

pro pochopení hudebního díla 

4.2 hudební dílo a její autor - hudební skladba v kontextu s jinými hudebními i nehudebními 

díly, dobou vzniku, životem autora, vlastními zkušenostmi (kýč, módnost a modernost, 

stylová provázanost) 

4.3 hudební styly a žánry - chápání jejich funkcí vzhledem k životu jedince i společnosti, 

kulturním tradicím a zvykům 

4.4 interpretace znějící hudby - slovní charakterizování hudebního díla (slohové a stylové 

zařazení apod.), vytváření vlastní soudů 
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6. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Vokální činnost (U:1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6) 

 pěvecký projev, intonace 

 hlasová hygiena 

 rytmus 

 orientace v notovém zápisu 

1.2, 1.3 

Instrumentální činnost (U: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4) 

 předvede hru na jednoduché Orffovy nástroje při produkci 

jednoduchých rytmických motivů 

1.1, 1.3 

Hudebně pohybová činnost (U: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) 

 taktování 

 předvede jednoduché taneční kroky 
1.4, 1.5 

Poslechová činnost (U: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4) 

 kvalita tónu 

 vztahy mezi tóny 

 struktura hudebního díla 

 hudební styly a žánry (sonáta, komorní hudba, kantáta, 

melodram,    homofonie x polyfonie, opera, opereta ...) 

1.4, 1.6, 1.7 

 

 

 

 

 

 

7. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Vokální činnost (U:1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6) 

 použije větší hlasový rozsah 

 rozezná rytmus při vokálním projevu 

1.2, 1.3 

Instrumentální činnost (U: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4) 

 hudební nástroje, doprovodné rytmické nástroje 

 ověřuje a upevňuje poznatky z hudební teorie 

1.1, 1.3 

Hudebně pohybová činnost (U: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) 

 pohybové vyjádření hudby 

 pohybový doprovod 
1.4, 1.5 

Poslechová činnost (U: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4) 

 vztahy mezi tóny, hudební a výrazové prostředky 

 hudební dílo a jeho autor 

1.4, 1.6, 1.7 
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8. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Vokální činnost (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6) 

 pěvecký projev 

 orientace v notovém záznamu 

 rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti 

1.2, 1.3 

Instrumentální činnost (U: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4) 

 instrumentální doprovody 

 použije hudební nástroje k doprovodu pěveckých projev 

1.1, 1.3 

Hudebně pohybová činnost (U: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) 

 pohybové vyjádření hudby v návaznosti na sémantiku 

hudebního díla 

 choreografie 

1.4, 1.5 

Poslechová činnost (U: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4) 

 hudební dílo a jeho autor 

 vývojová období - starověk, středověk, antika, renesance, 

baroko, klasicismus, romantismus, hudba 20. století 

(impresionismus, expresionismus) 

 interpretace znějící hudby 

1.4, 1.6, 1.7, 1.8 

 

 

 

 

 

 

 

9. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Vokální činnost (U:1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6) 

 intonování melodií 
1.2, 1.3 

Instrumentální činnost (U: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4) 

 doprovod pro hudebně dramatické projevy 

 poznatky z hudební teorie 

1.1, 1.3 

Hudebně pohybová činnost (U: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) 

 orientace v prostoru 

 reprodukuje pohyby prováděné při tanci nebo pohybových 

hrách 

1.4, 1.5 

Poslechová činnost (U: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4) 

 hudební styly a žánry (jazz, blues, rock, pop, folklór, hudební 

divadlo a film) v ČR i v zahraničí 

 rozpozná funkci stylů a žánrů k životu jedince ve společnosti, 

kulturním tradicím a zvykům 

1.4, 1.6, 1.7, 1.8 
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CHEMIE 
 

1. Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Vyučovací předmět Chemie je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP (Fyzika, Chemie, Přírodopis, 

Zeměpis), který žákovi umožňuje poznávání přírody jako systému, chápání důležitosti udržování 

přírodní rovnováhy, uvědomování si užitečnosti přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém 

životě, rozvíjení dovedností objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat, vytvářet a ověřovat 

hypotézy, vyvozovat z nich závěry a ty ústně i písemně interpretovat. Učí žáky rozlišovat příčiny 

chemických dějů, souvislosti a vztahy mezi nimi, předvídat je, popř. ovlivňovat, a to hlavně v souvislosti 

s řešením praktických problémů.  

 

Výuka směřuje k: 

 podchycení a rozvíjení zájmu o poznávání základních chemických pojmů a zákonitostí na 

příkladech směsí, chemických látek a jejich reakcí s využíváním jednoduchých 

 chemických pokusů, řešení problémů a zdůvodňování správného jednání v praktických 

situacích 

 vytváření potřeb objevovat a vysvětlovat chemické jevy, zdůvodňovat vyvozené závěry a 

získané poznatky využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů 

 získávání a upevňování dovedností pracovat podle pravidel bezpečné práce s chemikáliemi 

a dovednosti poskytnout první pomoc při úrazech s vybranými nebezpečnými látkami 

 

 

2. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

 

Chemie je povinným vyučovacím předmětem pro žáky II. stupně ZŠ v 8. a 9. ročníku. Vyučuje se v 2 

hodinové týdenní dotaci. Vyučovací předmět Chemie může být vyučován v učebně chemie s chemickou 

laboratoří i v  kmenových třídách. Ve vyučovacím předmětu Chemie je naplňována část vzdělávacího 

obsahu vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. Předmět svým charakterem (a vzdělávacím obsahem) 

velmi často přesahuje do dalších vzdělávacích oborů (Fyzika, Přírodopis, Zeměpis aj.) a do povinně 

vyučovaného tématu „Ochrana člověka za mimořádných situací".  

 

 

3. Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Chemie 

 

Kompetence k učení rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Chemie tím, že: 

 

 vedeme žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání 

  umožňujeme žákům osvojit si strategii učení a motivujeme je pro celoživotní učení 

 učíme žáky různým metodám poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů 

 učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti 

 učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na 

internetu 

 učíme žáky zpracovávat informace z hlediska důležitosti a objektivity a využívat je k 

dalšímu učení 

 podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky 

 umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry 

 učíme žáky správně zaznamenat a zdokumentovat experiment 
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 uplatňujeme individuální přístup k žákovi, výsledky posuzujeme vždy z pohledu „přidané 

hodnoty“ 

 motivujeme k učení – snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost 

z učení 

 při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace 

 učíme trpělivosti, povzbuzujeme 

 

 

Kompetence k řešení problémů rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Chemie tím, že: 

 

 podněcujeme žáky k tvořivému myšlení, logickém u uvažování a k řešení problémů 

 vytváříme praktické problémové úlohy a situace a učíme žáky prakticky problémy řešit 

 na modelových příkladech naučíme žáky algoritmu řešení problémů 

 učíme žáky přecházet od smyslového poznávání k poznávání založeném na pojmech, 

prvcích teorií a modelech a chápat vzájemné souvislosti či zákonitosti přírodních faktů 

 učíme žáky poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života 

 učíme žáky základům logického vyvozování a předvídání specifických závěrů z 

přírodovědných zákonů 

 rozvíjíme schopnost objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení 

 podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů 

 podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení 

 podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů 

 podporujeme využívání moderní techniky  

 učíme, jak některým problémům předcházet 

 průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají 

 

 

Kompetence komunikativní rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Chemie tím, že: 

 

 vedeme žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci 

 vedeme žáky k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování či argumentaci 

 učíme žáky stručně, přehledně i objektivně sdělovat (ústně i písemně) postup a výsledky 

svých pozorování a experimentů 

 klademe důraz na „kulturní úroveň“ mluveného i písemného projevu 

 ve výuce podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky 

 vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty 

 podporujeme kritiku a sebekritiku 

 učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky 

 podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky a vyučujícím a mezi žáky navzájem 

 připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících 

situacích 

 důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených v řádu učebny chemie a školní 

chemické laboratoři 

 důsledně vyžadujeme dodržování pravidel pro zacházení s chemickými látkami 

 jdeme příkladem – „profesionálním“ přístupem ke komunikaci s žáky, rodiči, zaměstnanci 

školy a širší veřejností 
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Kompetence sociální a personální rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Chemie tím, že: 

 

 rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci 

vlastní i druhých 

 vedeme žáky k osvojování dovednosti kooperace a hledání optimálních řešení problémů 

 minimalizujeme používání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku a 

kooperativní vyučování 

 podporujeme „inkluzi“ („začlenění“) - volíme formy práce, které pojímají různorodý 

kolektiv třídy jako mozaiku vzájemně se doplňujících kvalit, umožňujících vzájemnou 

inspiraci a učení s cílem dosahování osobního maxima každého člena třídního kolektivu 

 učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku 

efektivní spolupráce 

 rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role 

 učíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci (význam) v týmu i práci 

(význam) ostatních členů týmu 

 podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují 

 upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle 

 podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů 

 netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu 

 ve výuce podporujeme koedukovanou výchovu dětí 

 průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině 

 učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky a učiteli 

 důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž 

formulaci se žáci sami podíleli 

 

 

Kompetence občanské rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Chemie tím, že: 

 

 vychováváme žáky jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a 

respektující práva druhých 

 vychováváme žáky jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své životní 

prostředí, jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých situacích 

 vedeme žáky k poznání možností rozvoje i zneužití chemie 

 vedeme žáky k odpovědnosti za jejich zdraví a za zachování životního prostředí 

 vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví, a k aktivní ochraně životního prostředí 

 vedeme žáky k odmítavému postoji k drogám, alkoholu, kouření, zneužívání (a 

nadměrnému užívání) léků 

 netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků 

 netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci 

 netolerujeme žádnou podobu (aktivní, pasivní, otevřenou, skrytou) podpory výše uvedených 

negativních jevů 

 učíme žáky správně jednat v různých mimořádných život ohrožujících situacích 

 podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují 

 učíme žáky preventivně předcházet nemocem a úrazům 

 učíme žáky poskytnout účinnou první pomoc 

 důsledně vyžadujeme dodržování stanovených pravidel (manipulace s chemickými látkami, 

pravidla chování ve škole, v učebně chemie, v chemické laboratoři) a dodržování 

stanovených pracovních postupů 

 neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření 
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Kompetence pracovní rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Chemie tím, že: 

 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci 

 naučíme žáky používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie 

 naučíme žáky chránit své zdraví při práci 

 pomůžeme žákům při volbě jejich budoucího povolání 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci 

 učíme žáky optimálně plánovat a provádět soustavná pozorování a experimenty a získaná 

data zpracovávat a vyhodnocovat 

 v rámci možností a podmínek školy učíme žáky při práci využívat moderní technologie, 

postupy, pomůcky a techniku 

 podporujeme využívání výpočetní techniky, internetu a používání cizího jazyka 

 seznamujeme žáky se zásadami bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a důsledně 

vyžadujeme jejich dodržování 

 vedeme žáky k dodržování a plnění jejich povinností a závazků 

 při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí, měníme pracovní podmínky, 

žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky 

 různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi v 

oblasti chemické výroby 
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1. Pozorování, pokus a bezpečnost práce 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 

1.1 určí společné a rozdílné vlastnosti látek 

1.2 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými nebezpečnými látkami a 

hodnotí jejich rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných dostupných látek, se kterými 

zatím pracovat nesmí 

1.3 objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s únikem nebezpečných 

látek 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 rozliší společné a rozdílné vlastnosti látek 

 pracuje bezpečně s vybranými běžně používanými nebezpečnými látkami 

 reaguje na případy úniku nebezpečných látek 

 rozpozná přeměny skupenství látek 

 

Učivo (U): 

1.1 vlastnosti látek - hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na 

vlastnosti a stav látek 

1.2 zásady bezpečné práce - ve školní pracovně (laboratoři), zásady bezpečné práce v běžném 

životě 

1.3 nebezpečné látky a přípravky - R-věty, S-věty, varovné značky, význam varovných 

značek 

1.4 mimořádné události - havárie chemických provozů, úniky nebezpečných látek 

 

 

2. Směsi 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 

2.1 rozlišuje směsi a chemické látky 

2.2 vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok daného složení 

2.3 vysvětlí základní faktory ovlivňující rozpouštění pevných látek 

2.4 navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek směsí o známém složení; uvede 

příklady oddělování složek v praxi 

2.5 rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich výskytu a použití 

2.6 uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne 

nejvhodnější preventivní opatření a způsoby likvidace znečištění 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 pozná směsi a chemické látky 

 rozezná druhy roztoků a jejich využití v běžném životě 

 rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich použití 

 uvede zdroje znečišťování vody a vzduchu ve svém nejbližším okolí 
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Učivo (U) 

2.1 směsi - různorodé, stejnorodé roztoky; hmotnostní zlomek a koncentrace složek  roztoku; 

koncentrovanější, zředěnější, nasycený a nenasycený roztok; vliv teploty, míchání a 

plošného obsahu pevné složky na rychlost jejího rozpouštění do roztoku; oddělování složek 

směsí (usazování, filtrace, destilace, krystalizace, sublimace) 

2.2 voda - destilovaná, pitná, odpadní; výroba pitné vody; čistota vody 

2.3 vzduch - složení, čistota ovzduší, ozónová vrstva 

 

 

3. Částicové složení látek a chemické prvky 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 

3.1 používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech 

3.2 rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech 

i v praktickém životě 

3.3 orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a 

usuzuje na jejich možné vlastnosti 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 uvede nejobvyklejší chemické prvky a jednoduché chemické sloučeniny a jejich značky 

 rozpozná vybrané kovy a jejich možné vlastnosti 

 

Učivo (U): 

3.1 částicové složení látek - molekuly, atomy, atomové jádro, protony, neutrony, elektronový 

obal a jeho změny v chemických reakcích, elektrony 

3.2 prvky - názvy, značky, vlastnosti a použití vybraných prvků, skupiny a periody v periodické 

soustavě chemických prvků; protonové číslo 

3.3 chemické sloučeniny - chemická vazba, názvosloví jednoduchých anorganických a 

organických sloučenin 

 

 

4. Chemické reakce 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 

4.1 rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky důležitých 

chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich využívání 

4.2 přečte chemické rovnice a s užitím zákona zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí 

látky nebo produktu 

4.3 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemických reakcí v praxi a při 

předcházení jejich nebezpečnému průběhu 

 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 pojmenuje výchozí látky a produkty nejjednodušších chemických reakcí 
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Učivo (U): 

4.1 chemické reakce - zákon zachování hmotnosti, chemické rovnice, látkové množství, 

molární hmotnost 

4.2 klasifikace chemických reakcí - slučování, neutralizace, reakce exotermní a endotermní 

4.3 faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí - teplota, plošný obsah povrchu 

výchozích látek, katalýza 

4.4 chemie a elektřina - výroba elektrického proudu chemickou cestou 

 

 

5. Anorganické sloučeniny 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 

5.1 porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a 

solí a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na životní prostředí 

5.2 vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv na životní prostředí a uvede opatření, 

kterými jim lze předcházet 

5.3 orientuje se na stupnici pH, změří reakci roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a 

uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 popíše vlastnosti a použití vybraných prakticky využitelných oxidů, kyselin, hydroxidů a 

solí a zná vliv těchto látek na životní prostředí 

 orientuje se na stupnici pH, změří pH roztoku univerzálním indikátorovým papírkem 

 poskytne první pomoc při zasažení pokožky kyselinou nebo hydroxidem 

 

Učivo (U): 

5.1 oxidy - názvosloví, vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů 

5.2 kyseliny a hydroxidy - kyselost a zásaditost roztoků; vlastnosti, vzorce, názvy a použití 

vybraných prakticky významných kyselin a hydroxidů 

5.3 soli kyslíkaté a nekyslíkaté - vlastnosti, použití vybraných solí, oxidační číslo, názvosloví, 

vlastnosti a použití vybraných prakticky významných halogenidů 

 

 

6. Organické sloučeniny 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 

6.1 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití 

6.2 zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady 

produktů průmyslového zpracování ropy 

6.3 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití 

6.4 orientuje se ve výchozích látkách a produktech fotosyntézy a koncových produktů 

biochemického zpracování, především bílkovin, tuků, sacharidů 

6.5 určí podmínky postačující pro aktivní fotosyntézu 

6.6 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů 
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Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 zhodnotí užívání paliv jako zdrojů energie 

 vyjmenuje některé produkty průmyslového zpracování ropy 

 uvede příklady bílkovin, tiků, sacharidů a vitamínů v potravě z hlediska obecně 

uznávaných zásad správné výživy 

 

Učivo (U): 

6.1 uhlovodíky - příklady v praxi významných alkanů, uhlovodíků s vícenásobnými vazbami a 

aromatických uhlovodíků 

6.2 paliva - ropa, uhlí, zemní plyn, průmyslově vyráběná paliva 

6.3 deriváty uhlovodíků - příklady v praxi významných alkoholů a karboxylových kyselin 

6.4 přírodní látky - zdroje, vlastnosti a příklady funkcí bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů v 

lidském těle 

 

 

7. Chemie a společnost 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 

7.1 zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje 

na Zemi 

7.2 aplikuje znalosti o principech hašení požárů na řešení modelových situací z praxe 

7.3 orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí 

a zdraví člověka 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 uvede příklady využívání prvotních a druhotných surovin 

 zhodnotí využívání různých látek v praxi vzhledem k životnímu prostředí a zdraví 

člověka 

 

Učivo (U): 

7.1 chemický průmysl v ČR - výrobky, rizika v souvislosti s životním prostředím, recyklace 

surovin, koroze 

7.2 průmyslová hnojiva 

7.3 tepelně zpracovávané materiály - cement, vápno, sádra, keramika 

7.4 plasty a syntetická vlákna - vlastnosti, použití, likvidace 

7.5 detergenty a pesticidy, insekticidy 

7.6 hořlaviny - význam tříd nebezpečnosti 

7.7 léčiva a návykové látky 
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8. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Úvod do chemie (U: 1.1, 1.4, 7.1) 

 vymezení předmětu chemie 

 látky a tělesa 

 chemické děje 

 chemická výroba 

1.3, 7.3 

Vlastnosti látek (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) 

 (barva, skupenství, rozpustnost ve vodě, kujnost, tepelná a 

elektrická vodivost, hustota) 

1.1, 1.2, 1.3 

Bezpečnost při experimentální činnosti (U: 1.2, 1.3, 1.4) 

 zásady bezpečné práce v laboratoři 

 první pomoc při úrazu v laboratoři 

1.1, 1.2, 1.3 

Směsi (U: 2.1, 2.2, 2.3) 

 různorodé a stejnorodé směsi (roztoky) 

 složky směsi 

 složení roztoků 

 hmotnostní zlomek 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 

Oddělování složek směsí (U: 2.1) 

 usazování, filtrace, destilace 

 krystalizace 

 sublimace 

2.4 

Částicové složení látek (U: 3.1) 

 molekuly, atomy, protony, neutrony, atomové jádro, elektrony, 

elektronový obal, valenční elektrony, ionty 

3.1, 3.2, 3.3 

Protonové číslo, chemické prvky (U: 3.1, 3.2) 3.1, 3.2, 3.3 

Chemická vazba, chemické sloučeniny (U: 3.1, 3.2, 3.3) 3.1, 3.2, 3.3 

Chemické prvky a periodická soustava chem. prvků (U: 3.1, 3.2, 3.3) 

 kovy a nekovy (vlastnosti, využití) 
3.2, 3.3 

Chemické reakce (U: 1.2, 1.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 7.1) 

 výchozí látky a produkty 

 chemický děj 

1.2, 4.1, 4.2, 4.3, 7.3 

Voda a vzduch (U: 2.2, 2.3) – průřezové téma 2.5, 2.6, 5.2 

Oxidy (U: 5.1) 

 (siřičitý, sírový, uhličitý, uhelnatý, vápenatý, dusnatý, dusičitý, 

křemičitý) 

 oxidační číslo 

 

5.1, 5.2 

Sulfidy (U: 5.3) 

 (olovnatý, zinečnatý) 
5.1 

Halogenidy (U: 5.3) 

 fluoridy, chloridy, bromidy, jodidy 
5.1 

Kyselost a zásaditost roztoků, pH (U: 5.2) 5.1, 5.3 

Hydroxidy (U: 1.2, 1.3, 5.2) 

 (sodný, draselný, vápenatý, amonný) 
1.2, 5.1 

Kyseliny (U: 1.2, 1.3, 1.4, 5.2) 

 (sírová, chlorovodíková, dusičná) 

 bezkyslíkaté a kyslíkaté kyseliny 

1.2, 5.1, 5.2, 5.3 
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Neutralizace (U: 1.2, 1.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.2, 5.3) 1.2, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 

5.2, 5.3 

Soli, průmyslová hnojiva, stavební pojiva (U: 7.1, 7.2, 7.3) 

 průmyslová hnojiva 

 vápenná malta, sádra, beton 

 keramika 

7.1, 7.3 
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9. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Zákon zachování hmotnosti, chemické rovnice (U: 4.1, 4.2, 4.3) 

 látkové množství 

 molární hmotnost 

 úpravy (vyčíslení) chemických rovnic 

4.1, 4.2, 4.3 

Energie a chemické reakce (U: 4.1, 4.2, 4.3, 6.2, 7.6) 

 exotermické a endotermické reakce 

 obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie 

 fosilní a průmyslově vyráběná paliva 

4.1, 4.2, 4.3, 6.2, 7.1, 

7.2, 7.3 

Uhlovodíky (U: 6.1) 

 alkany, alkeny, alkiny, areny (methan, ethan, propan, butan, 

ethylen, propylen, acetylen, benzen, naftalen a jejich zdroje) 

6.1 

Deriváty uhlovodíků (U: 6.3) 

 halogenové deriváty 

 alkoholy a fenoly 

 aldehydy a ketony 

 karboxylové kyseliny 

 estery, esteryfikace, ethylester kyseliny octové 

6.3 

Přírodní látky (U: 6.4) 

 sacharidy, tuky, bílkoviny, vitaminy 

 fotosyntéza 

6.4, 6.5, 6.6 

Plasty a syntetická vlákna (U: 7.4) 

 (polyethylen, polypropylen, polystyren, polyvinylchlorid, 

polyamidová a polyesterová vlákna) 

7.3 

Chemie a společnost (U: 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 

7.7) 

 chemické výroby 

 otravné látky 

 pesticidy 

 biotechnologie, enzymy 

 léčiva 

 drogy 

 detergenty 

 potraviny 

 chemie a životní prostředí 

 ochrana člověka za mimořádných situací 

1.3, 2.6, 4.3, 7.1, 7.2, 7.3 

Redoxní reakce (U: 4.1, 4.2, 4.4, 7.1) 

 oxidace a redukce 

 výroba železa a oceli 

 koroze 

 galvanický článek 

 elektrolýza 

4.1, 4.2, 4.3 
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INFORMATIKA 
 

1. Charakteristika vyučovacího předmětu   

 

Cílem vyučovacího předmětu Informatika je naplňování vzdělávacího obsahu stanoveného ve 

výstupech vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie. Připravuje žáky  na  využívání  

ICT  v jiných  vyučovacích  předmětech  a  umožňuje  jim  dosáhnout  základní  úrovně  informační  

gramotnosti  (získat  elementární  dovednosti  v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních 

technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším 

vzdělávání i v  praktickém  životě).  Vzhledem  k narůstající  potřebě  osvojení  si  základních  

dovedností  práce  s výpočetní  technikou  je  vzdělávací  předmět  zařazen  jako  povinná  součást  

základního  vzdělávání  na  1.  a  2.  stupni.  Získané  dovednosti  jsou  v  informační  společnosti  

nezbytným  předpokladem  uplatnění  na  trhu  práce i  podmínkou  k efektivnímu rozvíjení profesní i 

zájmové  činnosti. 

   

Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných informací 

pomocí internetu a jiných digitálních médií, vede k žádoucímu odlehčení paměti při současné možnosti 

využít mnohonásobně většího počtu dat a informací než dosud, urychluje aktualizaci  poznatků a vhodně 

doplňuje standardní učební texty a pomůcky.  

  

Dovednosti získané ve vzdělávacím předmětu Informatika umožňují žákům aplikovat výpočetní 

techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních zdrojů ve  všech  vzdělávacích  

oblastech  celého  základního  vzdělávání.  Tato  aplikační  rovina  přesahuje  rámec  vzdělávacího  

obsahu  vzdělávací  oboru  Informační  a  komunikační  technologie, a stává se součástí všech 

vzdělávacích oblastí základního vzdělávání.  

 

 

2. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu   
   

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu pomáhá žákovi orientovat se ve struktuře a  činnosti počítače, 

poznat možnosti jeho využití, zacházet s počítačem a jeho přídavnými  zařízeními uživatelským 

způsobem, pracovat s hotovými didaktickými programy, osvojit si základy práce s grafikou a 

databázemi a e-learningovým vzděláváním. Žáci se učí  třídit informace, kriticky je posuzovat a 

aplikovat v praktickém životě v souladu se zákony o duševním vlastnictví. Osvojují si základy 

elektronické komunikace a její zásady.   

 

Informatika je povinný předmět s hodinovou dotací 1 hodina týdně ve 4. a 5. ročníku na 1. stupni a v 6. 

ročníku na 2. stupni. Výuka probíhá v budově školy ve dvou odborných učebnách vybavených stolními 

počítači a netbooky. Žáci mají k dispozici pracoviště se žákovskou počítačovou stanicí, kromě toho 

mohou využívat sluchátka, datavideoprojektor – připojeno na řídící pracoviště, zálohovací zařízení 

(flash disk, CD a DVD disk). V některých odborných učebnách je k dispozici i interaktivní tabule. 
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3. Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Informatika 

 

Kompetence k učení rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Informatika tím, že: 

 

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

informačních a komunikačních technologií, k porozumění toku informací, počínaje jejich 

vznikem, uložením na médium, přenosem, zpracováním, vyhledáváním a praktickým 

využitím 

 učíme žáky porovnávat informace a poznatky z většího množství alternativních 

informačních zdrojů (za účelem dosahování větší věrohodnosti všech vyhledaných 

informací) 

 vedeme žáky k pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a 

modelování přírodních a sociálních jevů a procesů 

 učíme žáky v praxi využívat korekci textu pomocí vnitřních nástrojů softwaru 

 neustále se dalším vzděláváním seznamujeme s dalšími možnostmi využívání informační 

technologie 

 

 

Kompetence k řešení problémů rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Informatika tím, že: 

 

 učíme žáky nebát se problémů 

 učíme žáky problémy prakticky řešit a to tak, že záměrně vytváříme  praktické problémové 

úlohy 

 podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů 

 podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení 

 podporujeme společnou spolupráci 

 sami se také učíme řešit s nadhledem a rozumem různé problémové situace 

 

 

Kompetence komunikativní rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Informatika tím, že: 

 

 vedeme žáky  tomu, aby  co nejvíce využívali při práci s počítačem logické a algoritmické 

myšlení 

 vedeme žáky k tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při 

prezentaci výsledků své práce 

 v komunikaci pomocí informačních a komunikačních technologií se prioritně zaměřujeme 

na správné užívání českého (cizího) jazyka s ohledem na gramatiku a syntaxi 

 podporujeme formy komunikace na mezinárodní úrovni v rámci Evropy i světa využíváním 

internetové sítě 

 klademe důraz na „ kulturní úroveň“ komunikace 

 učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (školní časopis, místní tisk, 

web, ppt. prezentace apod.) 

 Sami se snažíme o profesionální přístup ke komunikaci se žáky, rodiči a širší veřejností. 

Dodržujeme základní typologická pravidla, dbáme na estetický vzhled výstupního 

materiálu. 

 

 

 

 



Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, 

Jiráskovo náměstí 1166, 500 02 
 

 

Školní vzdělávací program pro základní školy – „Umím, chápu, rozumím“ 

 

218 

Kompetence sociální a personální rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Informatika tím že: 

 

 podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují   

 žáky se speciálními vzdělávacími potřebami učíme výhodám využívání informačních 

technologií   

 důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, tak aby se 

vzájemně žáci nevyrušovali při tvořivé práci  

 vlastní zkušenosti žáků podporujeme a využíváme je při výuce žáků ostatních.   

 dovedeme se učit od zkušenějších žáků, kteří mají širší rozhled v oblasti ICT  

 

 

Kompetence občanské rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Informatika tím, že: 

 

 netolerujeme záliby žáků v informacích, které mohou vést k sociálně patologickým jevům  

 nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity jako protipól nežádoucím sociálně patologickým 

jevům   

 na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy 

chování lidí   

 neustále monitorujeme chování žáků (především při práci s internetem), včas přijímáme 

účinná opatření   

 využíváme pomoci a zkušeností odborníků - výchovných poradců, PPP a uplatňujeme 

individuální přístup k žákům   

 rozumně a zodpovědně využíváme informačních zdrojů – s ohledem na jejich účinnost a 

vliv na osobnost jedince   

 v hodnocení žáků (ve zřetelné převaze) uplatňujeme prvky pozitivní motivace   

 jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku   

 respektujeme právní předpisy, zákony o duševním vlastnictví 

 respektujeme osobnost žáka, jeho práva a záliby 

 budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru při vyučování    

 

 

Kompetence pracovní rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Informatika  tím, že: 

 

 vedeme žáky využíváním výpočetní techniky, aplikačního i výukového softwaru, ke zvýšení 

efektivnosti jejich  učební  činnosti a k racionálnější organizaci jejich práce   

 vedeme žáky k dodržování zásad bezpečnosti při práci s technikou napojenou na elektrickou 

síť  

 učíme žáky provádět základní údržbu hardwarového zařízení, vedeme je k šetrné práci s 

výpočetní technikou  

 písemné informace určené ke zveřejnění vytváříme na počítači. Ve své učitelské profesi  v 

maximální míře využíváme možnosti, které nám poskytují dostupné informační a 

komunikační technologie 
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1. Základy práce s počítačem 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 

1.1 ovládá všechny funkce počítače a jeho nejběžnějších periferií 

1.2 respektuje pravidla bezpečné práce s hardwarem i softwarem a postupuje poučeně v případě 

jejich závady 

1.3 chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení 

 

Učivo (U): 

1.1 základní pojmy informační činnosti - informace, informační zdroje, informační instituce 

1.2 struktura, funkce a popis počítače a přídavných zařízení 

1.3 jednoduchá údržba počítače, postupy při běžných problémech s hardwarem a softwarem 

1.4 využívání počítačů 

1.5 zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik spojených s dlouhodobým 

využíváním výpočetní techniky 

1.6 operační systémy 

1.7 aplikační programy 

1.8 paměť počítače, jednotky kapacity paměti 

1.9 složka jako prostor pro ukládání informací 

1.10 seznámení s formáty spustitelných souborů a nejběžnějších souborů  

 

 

2. Vyhledávání informací a komunikace 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 
2.1 ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a 

vzájemnou návaznost 

2.2 komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení 

2.3 umí chránit počítač proti virům 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 vyhledává potřebné informace na internetu, dodržuje pravidla zacházení s výpočetní 

technikou, osvojí si základy elektronické komunikace 

 

Učivo (U): 

2.1 internet 

2.2 elektronická pošta 

2.3 viry a antiviry  
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3. Zpracování a využití informací 

       

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 
3.1  ovládá práci s nejběžnějšími aplikačními programy – textovým editorem, tabulkovým 

procesorem, grafickým programem a prezentačním programem 

3.2 uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem používá 

informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji 

3.3 je schopen své znalosti prezentovat na uživatelské úrovni tvorbou a tiskem dokumentů či 

multimediální prezentace 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 ovládá základy psaní na klávesnici, na uživatelské úrovni práci s textovým editorem, 

využívá vhodné aplikace, zvládá práci s výukovými programy 

 vyhledává potřebné informace na internetu  

 dodržuje pravidla bezpečného zacházení s výpočetní technikou 

 

Učivo (U): 

3.1 textový editor MS Word 

3.2 tabulkový editor MS Excel, vytváření tabulek, porovnávání dat, jednoduché vzorce, tvorba 

grafů 

3.3 počítačová grafika, rastrové a vektorové programy 

3.4 prezentace informací (webové stránky, prezentační programy, multimédia) 
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6. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Základy práce s počítačem (U: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7,1.8, 1.9, 1.10) 

 bezpečnost a hygiena práce, prevence zdravotních rizik 

 struktura, funkce a popis počítače (jeho částí) a přídavných 

zařízení: počítač (skříň počítače, základní deska, procesor), 

monitor, klávesnice, myš, skener, tiskárna, modem, flash disk, 

vypínač počítače, tlačítko Reset, disketová jednotka, jednotka 

CR-ROM nebo DVD, USB port, přídavné karty 

 pojem: hardware, software 

 jednotky používané k měření objemu dat nebo místa na disku 

(kB, MB, GB) 

 operační systémy, jejich základní funkce 

 formáty souborů (docx, gif, jpg, xls, pptx, pdf, rtf) 

 OS Windows, základní obrazovka 

 hlavní nabídka, příslušenství (kalkulačka, průzkumník, ….) 

 základy práce se soubory, složkami 

 schránka, práce se schránkou 

1.1, 1.2, 1.3 

Vyhledávání informací a komunikace (U: 2.4, 2.5, 4.1, 4.2) 

 informatika jako vědní obor 

 věrohodnost informací a informačních zdrojů, závažnost a 

vzájemné návaznosti informací 

 internet – celosvětová počítačová síť 

 elektronická pošta 

 uložení informace z internetu a jejich další zpracování, tisk  

 viry a antivirové programy 

 metody a nástroje ověřování informací (řízený rozhovor, 

porovnávání a analýza informací) 

2.1, 2.2, 2.3 

Zpracování a využití informací (U: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) 

 aplikační programy - MS WORD – dokonalý textový editor 

- zobrazení a nastavení stránky 

- práce se schránkou 

- formáty odstavce 

- tabulátory a jejich užití 

- vkládání a úpravy obrázků 

- grafické prvky, písmo 

- tabulky 

- tisk a úpravy před tiskem  

 tabulkový editor  - MS EXCEL – spouštění, základní obrazovka 

- základní pojmy (buňka, list, formát dat) 

- vytvoření tabulky 

- vkládání a editace dat 

- jednoduché výpočty 

- jednoduché vzorce (suma, průměr) 

- prezentace výsledků v podobě grafu 

 bitmapové a vektorové grafické editory 

- vytvoření a úprava obrázku  

3.1, 3.2, 3.3 
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- propojení aplikací 

 prezentace informací - MS PowerPoint 

- způsoby prezentace informací – webové stránky, 

prezentační programy, multimédia 

- prezentační program: ukázka, použití, vytvoření vlastní 

prezentace 

- ochrana práv k duševnímu vlastnictví, informační etika 

- estetická a typografická pravidla 
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MATEMATIKA 
 

1. Charakteristika vyučovacího předmětu  

 

Vyučovací předmět Matematika je předmět, který by měl být chápán jako odraz reálných vztahů 

v hmotném světě. V základním vzdělávání je především založen na aktivních činnostech, které jsou 

typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. Poskytuje 

vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou 

gramotnost.  

 

Žáci v něm mají získat početní dovednosti v oboru přirozených a racionálních čísel, aby si uměli poradit 

s praktickými úlohami denní potřeby ve všech oblastech bez problémů rozpoznat příčiny a důsledky, 

odvodit nové skutečnosti, naučit se rýsovat, pracovat s tabulkami a grafy, vyhledávat informace, 

ověřovat pravdivost svých tvrzení. Vzdělání v tomto předmětu by mělo směřovat k rozvíjení vlastních 

zkušeností, potřebě počítat, kreslit a hrát si. Práce by měla být zajímavá a povzbuzující.  

 

Vzdělání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům 

matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, 

terminologii, symboliku a způsoby jejich užití.  

 

 

2. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika je na 2. stupni rozdělen na čtyři tematické okruhy 

(Číslo a proměnná, Závislosti, vztahy a práce s daty, Geometrie v rovině a v prostoru, Nestandardní 

aplikační úlohy a problémy).  

 

V tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty žáci rozpoznávají určité typy změn a závislostí, 

které jsou projevem běžných jevů reálného světa, seznamují se s jejich prezentacemi. Uvědomují si 

změny a závislosti známých jevů, docházejí k pochopení, že změnou může být růst i pokles a že změna 

může mít také nulovou hodnotu. Tyto změny a závislosti žáci analyzují z tabulek, diagramů a grafů, 

v jednoduchých případech je konstruují a vyjadřují matematickým předpisem nebo je podle možností 

modelují s využitím vhodných počítačových aplikací. Zkoumání těchto závislostí směřuje k pochopení 

pojmu funkce. 

 

V tematickém okruhu Geometrie v rovině a v prostoru žáci určují a znázorňují geometrické útvary a 

geometricky modelují reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, které se vyskytují všude 

kolem nás, uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině i v prostoru, učí se porovnávat, odhadovat, 

měřit délku, velikost úhlu, obvod a obsah, povrch a objem, zdokonalovat svůj grafický projev. 

Zkoumání tvaru a prostoru vede žáky k řešení polohových a metrických úloh a problémů, které 

vycházejí z běžných životních situací.  

 

Součástí matematického vzdělávání jsou Nestandardní aplikační úlohy a problémy, jejichž řešení 

může být do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské matematiky, ale při němž je 

nutné uplatnit logické myšlení. Tyto úlohy by měly prolínat všemi tematickými okruhy v průběhu 

celého základního vzdělávání. Žáci se učí řešit problémové situace a úlohy z běžného života, pochopit 

a analyzovat problém, utřídit údaje a podmínky, provádět situační náčrty, řešit optimalizační úlohy. 

Řešení logických úloh, jejichž obtížnost je závislá na míře rozumové vyspělosti žáků, posiluje vědomí 
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žáka ve vlastní schopnosti logického uvažování a může podchytit i ty žáky, kteří jsou v matematice 

méně úspěšní. 

 

Pro vyučovací předmět Matematika je na 2. stupni 4hodinová týdenní dotace pro 6. a 7. ročník a 

4,5hodinová dotace pro 8. a 9. ročník. Dle finančních možností a při vyšším počtu žáků ve třídě lze dělit 

jednu hodinu týdně v daném ročníku do dvou skupin dle schopností žáků tak, aby mohly být v daných 

skupinách rozvíjeny individuální schopnosti žáků včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 

žáků nadaných v oblasti matematické gramotnosti. 

 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání podporuje i zohledňování specifických 

vzdělávacích potřeb žáků. Průřezová témata jsou realizována formou různě dlouhých projektů. Žáci 

využívají prostředků výpočetní techniky (především kalkulátorů, vhodného počítačového softwaru, 

určitých typů výukových programů). Účastní se různých matematických soutěží (Pythagoriáda, 

Matematická olympiáda, Matematický klokan…), řeší přijímací zkoušky nanečisto.  Všechny své 

matematické dovednosti se pak snaží uplatnit ve školních projektech.  

 

 

3. Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Matematika 

 

Kompetence k učení rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Matematika tím, že: 

 

 vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich „budoucnost“ – připravujeme 

je na celoživotní učení 

 vedeme sebe, žáky a rodiče k tomu, že důležitější jsou získané dovednosti a znalosti, než 

známka na vysvědčení 

 na počátku hodiny vždy žáky seznámíme s cílem vyučovací hodiny, na konci vždy 

zhodnotíme jeho dosažení 

 uplatňujeme individuální přístup k žákovi 

 učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech – 

odhady, měření a porovnávání velikostí a vzdáleností, orientace ve finanční problematice 

 rozvíjíme paměť žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si nezbytných 

matematických vzorců a algoritmů 

 u žáků rozvíjíme abstraktní a exaktní myšlení osvojováním si využíváním základních 

matematických pojmů a vztahů 

 

 

Kompetence k řešení problémů rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Matematika tím, že: 

 

 učíme žáky nebát se problémů 

 podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů 

 podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů 

 podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů 

 rozvíjíme kombinatorické a logické myšlení při řešení problémových úloh 

 při řešení problémových úloh učíme žáky provádět rozbor problémů a plánu řešení, 

odhadování výsledku, volbě správného postupu k řešení problému a vyhodnocování 

správnosti výsledku vzhledem k podmínkám úlohy nebo problému 

 

 

 



Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, 

Jiráskovo náměstí 1166, 500 02 
 

 

Školní vzdělávací program pro základní školy – „Umím, chápu, rozumím“ 

 

225 

Kompetence komunikativní rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Matematika tím, že: 

 

 klademe důraz na „kulturní úroveň“ komunikace 

 vedeme žáky k vyjádření svého názoru podpořeného logickými argumenty 

 učíme žáky naslouchat druhým jako nezbytný prvek mezilidské komunikace 

 při komunikaci v rámci vyučovacího předmětu Matematika, vedeme žáky k tomu, aby 

využívali vhodné matematické symboliky, početních operací, algoritmů a správných metod 

řešení 

 při komunikaci v rámci vyučovacího předmětu učíme žáky vnímat složitosti reálného světa 

a porozumět jim z hlediska matematizace reálné situace, která vede k sestavení 

matematického modelu 

 

 

Kompetence sociální a personální rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Matematika tím, že: 

 

 učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku 

efektivní spolupráce 

 rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role 

 učíme žáky kriticky hodnotit práci týmu, svoji práci v týmu, ale i práci ostatních členů týmu 

 podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují a 

pomáhají si 

 upevňujeme v žácích vědomí, že ve společné spolupráci lze lépe naplňovat osobní a 

společné cíle 

 

 

Kompetence občanské rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Matematika tím, že: 

 

 netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků 

 kázeňské přestupky řešíme individuálně 

 vedeme žáky k věcnému řešení problémů 

 

 

Kompetence pracovní rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Matematika tím, že: 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci, žádnou práci netrestáme, kvalitně odvedenou 

práci vždy pochválíme 

 při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí 

 důsledně žáky vedeme k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých 

povinností  

 cíleně motivujeme žáky k dosažení jimi vhodně zvoleného budoucího povolání 
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1. Číslo a proměnná 
 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 
1.1 provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel, užívá ve výpočtech druhou 

mocninu a odmocninu 

1.2 zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor 

1.3 modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel 

1.4 užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek – část  

1.5 řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem, pracuje s měřítky map a plánů 

1.6 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je větší než celek) 

1.7 matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných, určí hodnotu výrazu, sčítá, 

odčítá, násobí a dělí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin 

1.8 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav 

1.9 analyzuje a řeší jednoduché problémy a situace s využitím matematického aparátu  

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 písemně sčítá, odčítá, násobí a dělí víceciferná čísla, dělí se zbytkem 

 pracuje se zlomky a smíšenými čísly, používá vyjádření vztahu celek - část (zlomek, 

desetinné číslo, procento) 

 čte desetinná čísla, zná jejich zápis a provádí s nimi základní početní operace 

 provádí odhad výsledku, zaokrouhluje čísla 

 píše, čte, porovnává a zaokrouhluje čísla v oboru do 1 000 000 

 používá měřítko mapy a plánu 

 řeší jednoduché úlohy na procenta 

 zvládá orientaci na číselné ose 

 

Učivo (U): 

1.1. dělitelnost přirozených čísel – prvočíslo, číslo složené, násobek, dělitel, nejmenší společný 

násobek, největší společný dělitel, znaky dělitelnosti 

1.2. celá čísla – čísla navzájem opačná, číselná osa, početní operace s celými čísly 

1.3. desetinná čísla, zlomky – rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě, převrácené číslo, 

smíšené číslo, početní operace se zlomky a desetinnými čísly, složený zlomek 

1.4. poměr – měřítko, úměra, trojčlenka 

1.5. procenta – procento, základ, procentová část, počet procent, jednoduché úročení 

1.6. mocniny a odmocniny – druhá a třetí mocnina a odmocnina 

1.7. výrazy – číselný výraz a jeho hodnota, proměnná, výrazy s proměnnými, mnohočleny 

1.8. rovnice – lineární rovnice, soustava dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými 

 

 

2. Závislosti, vztahy a práce s daty 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka 
2.1 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data 

2.2 porovnává soubory dat 

2.3 určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti 

2.4 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem 

2.5 matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů 

2.6 základní orientace ve finanční matematice 
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Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 vyhledává a třídí data 

 porovnává data 

 vypracuje jednoduchou tabulku 

 užívá a ovládá převody jednotek délky, hmotnosti, času, obsahu, objemu 

 zvládá početní úkony s penězi 

 

Učivo (U): 
2.1 závislosti a data – příklady závislostí z praktického života a jejich vlastnosti, nákresy, 

schémata, diagramy, grafy, tabulky, četnost znaku, aritmetický průměr 

2.2 funkce – pravoúhlá soustava souřadnic, lineární funkce, nepřímá úměrnost, kvadratická fce 

2.3 finanční matematika v praxi 
 

 

3. Geometrie v rovině a v prostoru 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 
3.1 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení 

úloh a jednoduchých praktických problémů, využívá potřebnou matematickou symboliku 

3.2 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary 

3.3 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem 

3.4 odhaduje a vypočítává obsah a obvod základních rovinných útvarů 

3.5 využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení 

polohových a nepolohových konstrukčních úloh 

3.6 načrtne a sestrojí základní rovinné útvary 

3.7 užívá k argumentaci a při výpočtech věty a shodnosti a podobnosti trojúhelníků 

3.8 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, určí osově a 

středově souměrný útvar 

3.9 určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti 

3.10 odhaduje a vypočítává objem a povrch těles 

3.11 načrtne a sestrojí sítě základních těles 

3.12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině 

3.13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 vyznačuje, rýsuje a měří úhly, provádí jednoduché konstrukce 

 vypočítává obvod a obsah trojúhelníka, čtverce, obdélníka, kruhu 

 provádí jednoduché konstrukce 

 rozeznává a rýsuje základní rovinné útvary 

 sestrojí základní rovinné útvary ve středové a osové souměrnosti 

 vypočítá povrch a objem kvádru, krychle a válce 

 sestrojí sítě základních těles 

 načrtne základní tělesa 

 zobrazuje jednoduchá tělesa 

 odhaduje délku úsečky, určí délku lomené čáry, graficky sčítá a odčítá úsečky 

 umí zacházet s rýsovacími pomůckami a potřebami 

 používá technické písmo 

 čte a rozumí jednoduchým technickým výrazům 
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Učivo (U): 
3.1 rovinné útvary – přímka, polopřímka, úsečka, kružnice, kruh, trojúhelník, čtyřúhelník, 

pravidelné mnohoúhelníky, vzájemná poloha přímek v rovině (typy úhlů), shodnost a 

podobnost 

3.2 metrické vlastnosti v rovině – druhy úhlů, vzdálenost bodu od přímky, Pythagorova věta 

3.3 prostorové útvary – kvádr, krychle, rotační válec, jehlan, rotační kužel, koule, kolmý 

hranol 

3.4 konstrukční úlohy – množiny všech bodů dané vlastnosti (osa úsečky, osa úhlu, Thaletova 

kružnice), osová souměrnost, středová souměrnost 

 

 

4. Nestandardní aplikační úlohy a problémy  

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 
4.1 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 

předkládaných nebo zkoumaných situací 

4.2 řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti 

z různých tematických a vzdělávacích oblastí 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 samostatně řeší praktické úlohy 

 hledá různá řešení předložených situací 

 aplikuje poznatky a dovednosti z jiných vzdělávacích oblastí 

 využívá prostředky výpočetní techniky při řešení úloh 

 

Učivo (U): 

4.1 číselné a logické řady 

4.2 číselné a obrázkové analogie 

4.3 logické a netradiční geometrické úlohy 
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6. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Základní pravidla rýsování (U: 3.1, 3.4) 

 druhy a užití čar 

 rýsování kolmic, rovnoběžek 

 přímka, polopřímka, střed úsečky, osa úsečky 

3.1, 3.2,3.5, 3.6,3.13 

Úhel a jeho velikost (U: 3.1, 3.2, 3.4) 

 úhel a jeho přenášení 

 jednotka velikosti úhlů (stupně, minuty) 

 měření velikosti úhlů 

 osa úhlu – konstrukce kružítkem 

 rýsování úhlů 

 úhel ostrý, přímý, tupý 

 úhly vedlejší, vrcholové 

3.1, 3.3, 3.5, 3.6, 3.13 

Desetinná čísla (U: 1.3) 

 čtení a zápis desetinného čísla 

 zlomky, znázorňování desetinných čísel 

 porovnávání a zaokrouhlování desetinných čísel 

 sčítání a odčítání desetinných čísel 

 násobení a dělení desetinného čísla 10, 100… 

 převody jednotek délky a hmotnosti, užívání měřidel 

 násobení desetinných čísel číslem přirozeným a číslem 

desetinným 

 dělení desetinného čísla číslem přirozeným a číslem desetinným 

 slovní úlohy 

 počítání se závorkami 

 využití kalkulátoru při početních operacích s desetinnými čísly 

1.1, 1.2, 1.4, 1.8, 1.9, 

2.1, 2.2, 2.5 

Trojúhelníky (U: 3.1, 3.2) 

 druhy trojúhelníků 

 součet úhlu v trojúhelníku 

 rýsování trojúhelníků (sss) 

 těžnice, výšky a střední příčky v trojúhelníku 

3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.13 

Dělitelnost přirozených čísel (U: 1.1) 

 násobek a dělitel 

 znaky dělitelnosti 

 prvočísla a čísla složená 

 rozklad čísel na prvočinitele 

 čísla soudělná a nesoudělná 

 nejmenší společný násobek 

 největší společný dělitel 

1.3, 1.9 

Celá čísla (U: 1.2) 

 čísla celá – kladná, záporná, nula, číselná osa 

 čísla navzájem opačná 

 absolutní hodnota čísla 

 porovnávání celých čísel 

 početní operace s celými čísly 

 

1.1, 1.8, 1.9 
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Obvod a obsah obrazce (U: 3.1) 

 jednotky obsahu, převody 

 obvod trojúhelníka, obdélníka a čtverce 

 obsah obdélníka a čtverce 

 obsah složitějších obrazců 

 slovní úlohy na výpočet obvodu, obsahu 

3.1, 3.2, 3.4, 3.6,3.13 

Tělesa (U: 3.3) 

 jednotky objemu, převody 

 krychle, kvádr – povrch, objem, sítě těles 

 hranoly  

3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 

3.13 

Osová souměrnost (U: 3.4) 

 osová souměrnost 

 osově souměrné útvary 

3.8 
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7. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Zlomky (U: 1.3) 

 pojem zlomku 

 celek, část 

 vyjádření části celků pomocí zlomků 

 převádění zlomků na desetinné číslo a naopak 

 základní tvar zlomku 

 smíšené číslo 

 převádění smíšených čísel na zlomky a nepravých zlomků na 

smíšená čísla 

 rozšiřování a krácení zlomků 

 porovnávání zlomků 

1.1, 1.2, 1.4, 1.7, 1.9 

Početní operace se zlomky (U: 1.3) 

 sčítání a odčítání zlomků a smíšených čísel 

 násobení zlomků číslem celým 

 násobení a dělení zlomků 

 složený zlomek 

 slovní úlohy 

1.1, 1.2, 1.4, 1.7, 1.9 

Shodnost trojúhelníků (3.1) 

 shodné útvary v rovině 

 shodnost trojúhelníků – věty sss, sus, usu 

3.1, 3.5, 3.6, 3.7, 3.13 

Středová souměrnost (U: 3.4, 4.8) 
 středová souměrnost 

 středově souměrné útvary 

3.8, 4.11 

Čtyřúhelníky (U: 3.1, 3.2, 3.4) 

 třídění čtyřúhelníků 

 rovnoběžníky a jejich vlastnosti 

 lichoběžník a jeho vlastnosti 

 výšky, úhlopříčky, střední příčka 

 rýsování čtyřúhelníků 

 obvody a obsahy čtyřúhelníků 

 slovní úlohy 

3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 

3.13 

Trojúhelníky (U: 3.1) 

 obsah trojúhelníka 
3.1, 3.4, 3.6 

Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka (U: 1.4, 2.2) 

 poměr, postupný poměr 

 rozšiřování a krácení poměru 

 užití poměru při řešení slovních úloh 

 měřítko plánu, mapy 

 přímá úměrnost 

 nepřímá úměrnost 

 trojčlenka 

1.4, 1.5, 1.9, 2.1, 2.3, 

2.4, 2.5 

Tělesa – objemy, povrchy a sítě (U: 3.3) 
 hranoly a jejich sítě 

 povrch a objem hranolu 

 slovní úlohy z praxe na objem a povrch 

3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 

3.13 
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Procenta (U: 1.5, 2.6) 

 procento – zavedení 

 výpočet procent pomocí trojčlenky 

 procenta kolem nás 

 finanční gramotnost - úroková míra, úrok 

 promile 

 slovní úlohy 

1.4, 1.6, 1.9, 2.3 
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8. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Mocniny (U: 1.6) 

 druhá mocnina racionálního čísla 

 určování druhé mocniny pomocí tabulek a kalkulačky 

 druhá odmocnina 

 určování druhé odmocniny pomocí tabulek a kalkulačky 

 třetí mocnina a odmocnina 

1.1, 1.2, 1.9 

Pythagorova věta (U: 3.2) 

 Pythagorova věta 

 výpočet přepony, odvěsny 

 Pythagorova věta v planimetrii  

 Pythagorova věta ve stereometrii 

 praktické úlohy s využitím Pythagorovy věty 

1.1, 3.2, 3.13 

Kruh, kružnice, válec (U: 3.1, 3.3) 

 vzájemná poloha přímky a kružnice – tečna, sečna 

 vzájemná poloha dvou kružnic 

 obvod kružnice 

 obsah kruhu 

 Thaletova kružnice 

 válec a jeho síť 

 objem a povrch válce 

 slovní úlohy z praxe 

3.1, 3.2, 3.4, 3.9, 3.10, 

3.11, 3.12, 3.13 

Mocniny s přirozeným mocnitelem (U: 1.6) 

 n-tá mocnina čísla 

 sčítání a odčítání mocnin s přirozeným mocnitelem 

 násobení a dělení mocnin s přirozeným mocnitelem 

 mocnina součinu, podílu 

 umocňování mocnin 

 zápis čísla ve tvaru a.10n  

1.1, 1.2, 1.9 

Výrazy (U: 1.7) 

 výrazy číselné, jejich hodnota 

 výraz s proměnou, určování hodnoty 

 jednočlen, mnohočlen 

 sčítání a odčítání mnohočlenů 

 násobení mnohočlenu jednočlenem 

 násobení mnohočlenů 

 druhá mocnina dvojčlenu 

 užití vzorců (a+b)2, (a-b)2, a2-b2  

 rozklad mnohočlenu na součin  

1.1, 1.7, 1.9 

Lineární rovnice (U: 1.8) 
 lineární rovnice s jednou neznámou, kořen (řešení) lin. rovnice 

 ekvivalentní úpravy lineárních rovnic 

 řešení jednoduchých i složitějších lineárních rovnic  

 provádění zkoušky správnosti řešení 

 řešení slovních úloh – úlohy o pohybu, o společné práci 

 výpočet neznámé ze vzorce 

1.8, 1.9 
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Konstrukční úlohy (U: 3.4, 4.8) 

 množiny bodů daných vlastností 

 konstrukce trojúhelníků 

 konstrukce čtyřúhelníků 

 konstrukce kružnice s požadovanými vlastnostmi 

 konstrukce tečen ke kružnici 

3.1, 3.5, 3.6, 

3.13, 4.11 

Statistika (U: 2.1)  

 statistický soubor, statistické šetření 

 jednotka, znak, četnost 

 aritmetický průměr 

 grafy, diagramy (bodové, sloupcové, kruhové…) 

 statistika v praxi 

2.1, 2.2, 2.5 
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9. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Výrazy (U: 1.7) 

 sčítání a odčítání mnohočlenů 

 násobení a dělení mnohočlenů 

 vzorce (a+b)2, (a-b)2, a2-b2   

 úprava mnohočlenů pomocí vzorců 

 rozklad výrazů na součin pomocí vzorců a vytýkání 

1.7, 1.9 

Lomené algebraické výrazy (U: 1.7) 

 lomený výraz 

 podmínky lomeného výrazu 

 rozšiřování a krácení lomených výrazů 

 sčítání a odčítání lomených výrazů 

 násobení a dělení lomených výrazů 

1.7, 1.9 

Rovnice a soustavy dvou rovnice o dvou neznámých (U: 1.8) 

 rovnice se závorkami, se zlomky 

 rovnice s neznámou ve jmenovateli 

 slovní úlohy  

 řešení soustavy dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými 

 slovní úlohy řešené pomocí soustav dvou lineárních rovnic se 

dvěma neznámými 

1.8, 1.9 

Funkce (U: 2.1, 2.2) 

 pravoúhlá soustava souřadnic 

 definice funkce 

 lineární funkce a její vlastnosti 

 graf lineární funkce 

 praktické příklady na lineární funkci 

 nepřímá úměrnost a její graf 

 kvadratická funkce a její graf 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 

Goniometrické funkce ostrého úhlu  

 goniometrické funkce – sin α, cos α, tg α, cotg α 

 užití goniometrických funkcí v planimetrii a stereometrii 

 určování hodnot goniometrických funkcí pomocí kalkulátoru 

3.1, 3.3,3.4, 3.13 

Objem a povrch tělesa (U: 3.3) 

 jehlan a komolý jehlan 

 kužel a komolý kužel 

 koule a její části 

 slovní úlohy a praktické příklady 

3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 

3.13 

Podobnost a její užití v praxi (U: 3.1, 3.4) 

 podobnost útvarů, zvětšení, zmenšení 

 poměr podobnosti 

 podobnost v praxi 

3.1, 3.5, 3.7, 3.13 

Finanční matematika (U: 2.1, 2.2, 2.3) 

 počítání s procenty, úrok 

 jednoduché úročení 

 složené úročení 

 finanční matematika v praxi 

2.1, 2.2, 2.5, 2.6 
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Standardy 
 

Očekávané výstupy – 2. stupeň Indikátory 

Číslo a proměnná  

 provádí početní operace v oboru celých a 

racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou 

mocninu a odmocninu 

 provádí základní početní operace se zlomky a desetinnými čísly 

 dodržuje pravidla pro pořadí početních operací v oboru celých a racionálních   

čísel, využívá vlastnosti operací sčítání a násobení (komutativnost, asociativnost, 

distributivnost) při úpravě výrazů 

 vyznačí na číselné ose racionální číslo a číslo k němu opačné 

 zná zpaměti druhé mocniny celých čísel od 1 do 10 a využívá je při výpočtech (i 

ke stanovení odpovídajících druhých odmocnin) 

 určí rozvinutý zápis přirozeného čísla v desítkové soustavě 

 provádí základní úpravy zlomků (rozšiřuje a krátí zlomek, vyjádří zlomek v 

základním tvaru, převádí zlomek na smíšené číslo a naopak) 

 určí absolutní hodnotu celého čísla 

 zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, 

účelně využívá kalkulátor 

 zaokrouhluje čísla s danou přesností 

 využívá pro kontrolu výsledku odhad 

 účelně a efektivně využívá kalkulátor 

 modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru 

přirozených čísel 

 rozlišuje pojmy prvočíslo a číslo složené; společný dělitel a společný násobek 

 využívá kritéria dělitelnosti (2, 3, 5, 10) 

 rozloží dvojciferné číslo na součin prvočísel 

 užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu 

celek – část (přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, 

desetinným číslem, procentem) 

 užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek – část: přirozeným 

číslem, poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem 

 řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené 

poměrem; pracuje s měřítky map a plánů 

 využívá daný poměr v reálných situacích 

 stanoví poměr ze zadaných údajů 

 využívá měřítko mapy nebo plánu k výpočtu 
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 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 

 matematizuje jednoduché reálné situace s využitím 

proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí 

mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin 

pomocí vzorců a vytýkáním 

 vypočte hodnotu výrazu pro dané hodnoty proměnných 

 využívá při úpravě výrazů vytýkání a vzorce (a + b)2, (a – b)2, a2 – b2 

 vybere odpovídající výraz, který popisuje jednoduchou reálnou situaci 

 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich 

soustav 

 vyřeší rovnici a soustavu dvou jednoduchých lineárních rovnic pomocí 

ekvivalentních úprav 

 ověří správnost řešení slovní úlohy 

 analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje 

konkrétní situace, v nichž využívá matematický 

aparát v oboru celých a racionálních čísel 

 řeší jednoduché úlohy v oboru celých čísel 

 popíše konkrétní situace s využitím racionálních čísel 
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Očekávané výstupy – 2. stupeň Indikátory 

Závislosti, vztahy a práce s daty  

 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data 

 vyhledá potřebné údaje v tabulce, diagramu a grafu 

 vyhledá a vyjádří vztahy mezi uvedenými údaji v tabulce, diagramu a grafu 

(četnost, aritmetický průměr, nejmenší a největší hodnota) 

 pracuje s časovou osou 

 převádí údaje z textu do tabulky, diagramu a grafu a naopak 

 samostatně vyhledává data v literatuře, denním tisku a na internetu 

 porovnává soubory dat 
 porovná kvantitativní vztahy, které jsou uvedeny v různých tabulkách nebo v 

tabulce a diagramu 

 určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti 
 vytvoří tabulku pro přímou a nepřímou úměrnost na základě textu úlohy 

 rozliší přímou a nepřímou úměrnost z textu úlohy 

 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem  

 pozná funkční závislost z textu úlohy, z tabulky, z grafu a z rovnice 

 přiřadí funkční vztah vyjádřený tabulkou k příslušnému grafu a naopak 

 vyčte z grafu podstatné informace (např. nejmenší a největší hodnota, růst, 

pokles) 

 matematizuje jednoduché reálné situace s využitím 

funkčních vztahů 
 vybere odpovídající funkční vztah, který popisuje jednoduchou reálnou situaci 
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Očekávané výstupy - 2. stupeň Indikátory 

Geometrie v rovině a v prostoru  

 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti 

základních rovinných útvarů při řešení úloh a 

jednoduchých praktických problémů; využívá 

potřebnou matematickou symboliku 

 využívá při analýze praktické úlohy náčrtky, schémata, modely 

 využívá polohové a metrické vlastnosti (Pythagorova věta, trojúhelníková 

nerovnost, vzájemná poloha bodů a přímek v rovině, vzdálenost bodu od přímky) 

k řešení geometrických úloh 

 řeší geometrické úlohy početně 

 využívá matematickou symboliku 

 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary 

 pozná základní rovinné útvary: přímka, polopřímka, úsečka, úhel, trojúhelník, 

čtyřúhelník, pravidelné mnohoúhelníky, kružnice, kruh 

 rozliší typy úhlů (ostrý, tupý, pravý, přímý), typy trojúhelníků a čtyřúhelníků  

 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem 

 sčítá a odčítá úhly, určí násobek úhlu (bez převodu stupňů a minut) 

 využívá při výpočtech součet vnitřních úhlů v trojúhelníku 

 určuje velikost úhlu pomocí úhloměru 

 odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních 

rovinných útvarů 

 odhaduje obsah i obvod útvarů pomocí čtvercové sítě 

 určí výpočtem obsah (v jednodušších případech) trojúhelníku, čtverce, obdélníku, 

rovnoběžníku, lichoběžníku, kruhu 

 určí výpočtem obvod trojúhelníku, čtverce, obdélníku, rovnoběžníku, 

lichoběžníku, kruhu 

 používá a převádí jednotky délky 

 používá a převádí jednotky obsahu 

 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 (osa úhlu, osa rovinného 

pásu, osa úsečky, kružnice, Thaletova kružnice) 
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 načrtne a sestrojí rovinné útvary 

 načrtne rovinný útvar podle slovního zadání  

 provede jednoduché konstrukce (např. osa úsečky, čtverec se zadanou stranou, 

trojúhelník se zadanými stranami, úhel dané velikosti, rovnoběžka a kolmice 

daným bodem) 

 ověří, zda výsledný útvar odpovídá zadání 

 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti 

a podobnosti trojúhelníků 

 vyhledá z nabídky trojúhelníků dvojice shodných trojúhelníků 

 vyhledá z nabídky trojúhelníků dvojice podobných trojúhelníků 

 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 rovinného útvaru 

 rozhodne, zda je útvar středově souměrný 

 určí střed souměrnosti 

 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti 

 určuje a charakterizuje základní prostorové útvary 

(tělesa), analyzuje jejich vlastnosti 

 rozpozná mnohostěny (krychle, kvádr, kolmý hranol, jehlan) a rotační tělesa 

(válec, kužel, koule) 

 používá pojmy podstava, hrana, stěna, vrchol, tělesová a stěnová úhlopříčka 

 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles  

 odhaduje a vypočítá povrch krychle, kvádru a válce 

 odhaduje a vypočítá objem krychle, kvádru a válce 

 používá a převádí jednotky objemu  

 načrtne a sestrojí sítě základních těles 

 používá pojmy síť tělesa, plášť, podstava 

 rozpozná sítě základních těles (krychle, kvádr, kolmý hranol, jehlan, válec, kužel) 

 načrtne a sestrojí síť krychle 

 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině 

 rozpozná, z jakých základních těles je zobrazené těleso složeno 

 načrtne krychli a kvádr ve volném rovnoběžném promítání 

 sestrojí krychli ve volném rovnoběžném promítání 

 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s 

využitím osvojeného matematického aparátu 

 vyhledá v textu úlohy potřebné údaje a vztahy 

 řeší jednoduchou úlohu 

 ověří výsledek úlohy 
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Očekávané výstupy – 2. stupeň Indikátory 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy  

 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení 

úloh a problémů, nalézá různá řešení předkládaných 

nebo zkoumaných situací 

 vyhledá v textu úlohy potřebné údaje a vztahy 

 řeší jednoduchou úlohu 

 ověří výsledek úlohy 

 řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a 

kombinuje poznatky a dovednosti z různých 

tematických a vzdělávacích oblastí 

 určí reálnou podobu jednoduchého trojrozměrného útvaru z jeho obrazu v rovině 

 využívá představu o podobě trojrozměrného útvaru při řešení jednoduchých úloh 

z běžného života  
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NĚMECKÝ  JAZYK 

 
1. Charakteristika předmětu 
 

Německý jazyk je vyučovací předmět, který nabízí škola od 1. 9. 2013 jako součást vzdělávací oblasti 

Jazyk a jazyková komunikace v oboru Další cizí jazyk.  Jako Další cizí jazyk nabízíme vedle německého 

i jazyk ruský.  

 

Jeho postupné osvojování pomáhá žákům snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility 

žáků v jejich osobním životě, v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje žákovi 

poznávat odlišnosti a způsob života v jiných zemích i jejich odlišné kulturní tradice. Učivo prohlubuje 

žákovo vědomí vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance a vytváří podmínky pro spolupráci 

škol na mezinárodních projektech.  

 

 

2. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 
 

Německý jazyk je žákům předkládán od 6. ročníku s dotací 2 hod. týdně. 

 

Cílem výuky německého jazyka je směřování používání jazyka jako komunikačního prostředku a 

prostředku získávání dalších poznatků. Podporujeme také další rozvíjení komunikačních dovedností 

žáků navazováním kontaktů s rodilými mluvčími (zájezdy, partnerství škol) a účastí žáků v různých 

soutěžích (olympiády) případně účastí na školních a jiných vystoupeních. 

 

Výuka jazyka probíhá ve skupinách o max. počtu žáků 24. Skupiny vznikají zpravidla ze tříd 

stejného ročníku. Skupiny pracují v jazykových učebnách, učebně PC a učebnách vybavených 

audiovizuální technikou. Výuka směřuje k praktickým dovednostem komunikativního charakteru. 

Náročnost a rozsah učiva použitého jako prostředku k dosažení těchto dovedností volí vyučující 

s ohledem na schopnosti a možnosti žáků. Výuka neustále směřuje k praktickému  využívání jazyka 

jako komunikačního prostředku. Získávání praktických dovedností žáka je zaměřeno na 5 základních 

oblastí: poslech a čtení s porozuměním, rozhovory, samostatný ústní projev, čtení a psaní. Dle 

finančních možností a při vyšším počtu žáků ve třídě lze dělit jednu hodinu týdně v daném ročníku do 

dvou skupin dle schopností žáků tak, aby mohly být v daných skupinách rozvíjeny individuální 

schopnosti žáků včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v oblasti cizích 

jazyků.  

 

 

3. Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Německý jazyk 

 

Kompetence k učení rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Německý jazyk tím, že:  

 

 vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich „budoucnost“, připravujeme 

je na celoživotní učení 

 na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětlujeme smysl a cíl učení a posilujeme 

pozitivní vztah k učení a vzdělávání  

 učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na 

internetu 

 při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace  



Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, 

Jiráskovo náměstí 1166, 500 02 
 
 

Školní vzdělávací program pro základní školy – „Umím, chápu, rozumím“ 

 

243 

 učíme práci s chybou 

 učíme trpělivosti, povzbuzujeme 

  jdeme příkladem -neustále si dalším vzděláváním v německém jazyce rozšiřujeme svůj 

„pedagogický obzor“ 

 

 

Kompetence k řešení problémů  rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Německý jazyk tím, že: 

 

 podněcujeme žáky k tvořivému myšlení, logickém u uvažování a k řešení problémů  

 učíme žáky nebát se problémů   

 vytvářením různých praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky 

problémy řešit  

 podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problému 

 podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení 

 podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů  

 podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů 

 jdeme příkladem -učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové 

situace ve škole 

 

 

Kompetence komunikativní rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Německý jazyk tím, že: 

 

 podporujeme různé formy komunikace na „mezinárodní úrovni“ v rámci Evropy i světa 

 klademe důraz na „kulturní úroveň“ komunikace 

 podporujeme integrované používání cizího jazyka a výpočetní techniky 

 učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (školní časopis, místní tisk, 

web, ppt. prezentace apod 

 vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřejnosti 

 připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících 

situacích 

 učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace 

 učíme žáky nonverbální komunikaci“ 

 Jdeme příkladem sami otevřeně komunikujeme na „kulturní úrovni“, své názory opíráme o 

logické argumenty. Pozitivně svoji školu a učitelskou profesi prezentujeme ve škole i na 

veřejnosti.  

 

 

Kompetence sociální a personální rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Německý jazyk tím, že: 

 

 minimalizujeme používání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku a 

kooperativní vyučování 

 podporujeme „inkluzi“ („začlenění“) -volíme formy práce, které pojímají různorodý 

kolektiv třídy jako mozaiku vzájemně se doplňujících kvalit, umožňujících vzájemnou 

inspiraci a učení s cílem dosahování osobního maxima každého člena třídního kolektivu 

 učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku 

efektivní spolupráce 

 rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role 

 učíme žáky kriticky hodnotit práci týmu, svoji práci v týmu i práci  ostatních členů týmu  

 podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují 
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 upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle  

 podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů 

 netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu 

 ve výuce podporujeme koedukovanou výchovu dětí 

 Jdeme příkladem – podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru i spolupráci 

pedagogických a nepedagogických pracovníků školy. Respektujeme práci, roli, povinnosti 

i odpovědnost ostatních. Nedělíme sbor na první a druhý stupeň. Upřednostňujeme zájmy 

školy, zájmy žáků a oprávněné zájmy rodičů před svými osobními zájmy. Pomáháme svým 

spolupracovníkům, učíme se od nich, vyměňujeme si s nimi zkušenosti.  

 

 

Kompetence občanské rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Německý jazyk tím, že: 

 

 netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu 

 vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem 

 neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření 

 vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví, a k ochraně životního prostředí 

 nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační apod.) jako 

protipól nežádoucím sociálně respektující práva druhých, patologickým jevům 

 v hodnocení žáků (ve zřetelné převaze) uplatňujeme prvky pozitivní motivace 

 jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku 

 Jdeme příkladem – respektujeme právní předpisy, vnitřní normy školy, plníme příkladně 

své povinnosti. Respektujeme osobnost žáka a jeho práva. Budujeme přátelskou a otevřenou 

atmosféru ve třídě i ve škole. 

 

 

Kompetence pracovní rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Německý jazyk tím, že: 

 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci 

 při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, 

žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky 

 cíleně posilujeme (motivujeme) žáky k dosažení jimi vhodně zvoleného dalšího studia 

(budoucího povolání) 

 na konkrétních příkladech (inzeráty v tisku a na internetu) demonstrujeme lepší možnosti 

pracovního uplatnění při ovládání vyučovaného cizího jazyka 

 Jdeme příkladem – příkladně si plníme své pracovní povinnosti (nástupy do hodin, příprava 

na vyučování …). Dodržujeme dané slovo. Vážíme si své profese. Svůj vyučovací předmět, 

svoji profesi a svoji školu pozitivně prezentujeme před žáky, rodiči i širší veřejností doma i 

v zahraničí. 
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1. Receptivní řečové dovednosti 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 

1.1 vyslovuje a čte nahlas foneticky správně jednoduché texty, které jsou složené ze známé 

slovní zásoby 

1.2 rozumí obsahu jednoduchých textů, základním frázím a obsahu autentických materiálů 

s využitím vizuální podpory 

1.3 rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě, případně konverzaci 

1.4 odvodí pravděpodobný význam nových slov, hlavně složenin z kontextu a osvojené slovní 

zásoby 

1.5 používá různé druhy slovníků 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 
 je seznámen se zvukovou podobou německého jazyka 

 rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování 

 rozumí jednoduchým slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně 

setkal (zejména má-li k dispozici vizuální oporu) 

 rozumí otázkám, které se týkají základních osobních údajů (zejména jména a věku) 

 rozumí jednoduchým pokynům učitele 

 

 

2. Produktivní řečové dovednosti 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 

2.1 sestaví jednoduché (ústní nebo písemné) sdělení související s probíranými tematickými 

okruhy 

2.2 písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty 

2.3 stručně reprodukuje obsah přiměřeně těžkého textu, promluvy a jednoduché konverzace 

2.4 vyžádá si jednoduchou informaci 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 pozdraví a poděkuje 

 sdělí své jméno a věk 

 

 

3. Interaktivní řečové dovednosti 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 

3.1 jednoduchým způsobem se domluví v běžných situacích 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho osoby 
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Učivo (U): 
1.1 základní pravidla komunikace v každodenních situacích - pozdrav, poděkování, prosba,  

představování, souhlas, nesouhlas, omluva 

1.2 základní vztahy : Wer? Wo? Wohin? Wann? Wie? Wie viel? 

1.3 tematické okruhy: Zu Hause, Familie, Schule, Wohnen, Freizeit, Kleidung, Einkaufen, 

Natur, Bräuche, D-sprachige Länder, Essen, Trinken, Reisen, Tschechien, Gesundheit, 

Sport, Tageesablauf usw. 

1.4 slovní zásoba a slovotvorba 
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6. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Ich heiße, Ich wohne (U: 1.2, 1.3, 1.4) 

 Wer ist das? 

 Wer wohnt wo? 

 Projekt“Ich“ 

1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2.1, 

2.2, 2.4 

- Meine Familie (U:1.1, 1.2, 1.3, 1.4) 

 Bei uns zu Hause 

 Familienfoto 

 Bildergeschichte 

1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.3 

Meine Freunde (U:1.2, 1.3, 1.4) 

 Personen beschreiben 

 Freizeit 

 Meine Freunde, meine Clique 

 Projekt „Mein Freund“ 

1.2, 1.4, 1.5, 2.1, 2.3 

Schule, Schule (U:1.2, 1.3, 1.4) 

 Schulsachen 

 Bilder aus Deutschland 

 Wir spielen Schule  

1.4, 1.5, 2.2, 2.4 

 

 

 

7. ročník 
 

- Mein Hobby (U:1.1, 1.2, 1.3) 

 Hobbys 

 E-Mail 

 Post nach Deutschland 

 Meine Woche 

 Telefongespräch 

1.3, 2.1, 2.2, 2.4, 3.1 

- Ich habe einen Computer (U:1.1, 1.2, 1.3, 1.4) 

 Telefonieren 

 Einkaufen 

 Fotografieren 

 Tiere 

 Wien  

1.2, 1.3, 1.5, 2.1, 2.2, 

2.4, 3.1 

- Wo und wann?(U:1.1, 1.2, 1.3, 1.4) 

 Einladungen 

 Uhrzeit 

 Jahreszeiten, Monate 

 Geburtstagsfeier 

1.2, 1.4, 1.5, 2.1, 2.4 

In den Ferien (U:1.1, 1.2, 1.3) 

 Briefe schreiben 

 Traumreise 

 Urlaub 

 Urlaubsgrüße 

 Steckbrief 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 

2.4, 3.1 
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8. ročník 
 

 

9. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Was tut dir weh? (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) 

 Oto ist krank 

 Was salt der Arzt? 

 Märchen 

 Projekt Mein Körper 

1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 

2.2, 2.4, 3.1 

In der Stadt, Auf dem Lande (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) 

 Die Touristin fragt 

 Wohin geht Markus? 

 Der Stadtplan 

 Wir fahren zur Schule 

 Projekt Mein Schulweg 

1.2, 1.4, 2.1, 2.4, 3.1 

Das Wetter heute (U: 1.2, 1.3, 1.4) 

 Jahreszeiten und monate 

 Mode  

 Projekt Kleidung 

1.2, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.4 

Wieder Ferien (U: 1.2, 1.3, 1.4) 

 Stefan erzählt 

 Traumferien  

 Klaras Tag 

 Projekt- Reisebüro 

1.2, 1.4, 1.5, 2.1, 2.3 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Bei uns (U: 1.2, 1.3, 1.4) 

 Mein Zuhause 

 In der Schule 

 Das Haus 

 Projekt Mein Traumzimmer 

1.1, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4 

Wie komme ich…? (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) 

 Gehen wir ins Kino? 

 Wohin fahrt ihr in den Ferien? 

 Unser Programm 

 Wie komme ich? 

1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.4, 

3.1 

Mein Tag (U: 1.3, 1.4) 

 Tinas Tag 

 Was musst du machen? 

 Interviews 

 Im Supermarkt 

 Wir zahlen 

 Projekt Mein Tag 

1.2, 1.4, 1.5, 2.1 

Meine Woche (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) 

 Reisebericht 

 Umfrage 

 Der Stundenplan 

1.2, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 

2.4 
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Standardy 
 

Očekávané výstupy – 2. stupeň Indikátory 

Poslech s porozuměním   

 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, 

které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou 

výslovností, a reaguje na ně 

 řídí se jednoduchými verbálními pokyny učitele (např. při práci s učebnicí, 

pohybu ve třídě, řešení jazykových úkolů) 

 porozumí jednoduchým otázkám souvisejícím s osvojovanými tématy, jsou-li mu 

pokládány pomalu a s pečlivou výslovností (např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže 

znak nebo obrázek, doplní odpověď, vykoná činnost) 

 rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou 

pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných 

témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu  

 rozpozná známá slova a slovní spojení (např. předměty, osoby, zvířata, činnosti 

nebo číselné a časové údaje) v pomalém a zřetelném projevu, který se vztahuje k 

osvojovaným tématům 

 porozumí významu slov a slovních spojení vztahujících se k osvojovaným 

tématům v projevu, který je pronášen pomalu a zřetelně, má-li k dispozici vizuální 

oporu (např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text 

znázorňující význam daného slova nebo slovního spojení, vykoná činnost) 

 porozumí smyslu jednoduchých vět vztahujících se k osvojovaným tématům v 

projevu, který je pronášen pomalu a zřetelně, má-li k dispozici vizuální oporu 

(např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující 

význam daného slova nebo slovního spojení, vykoná činnost) 

 rozumí základním informacím v krátkých 

poslechových textech týkajících se každodenních 

témat  

 zachytí konkrétní informace (např. o předmětech, osobách, zvířatech, činnostech 

nebo číselných a časových údajích) v krátkém jednoduchém poslechovém textu, 

který se vztahuje ke každodenním tématům 

 porozumí tomu, o čem pojednává velmi krátký a jednoduchý poslechový text, 

který se vztahuje ke každodenním tématům (např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní 

znak, obrázek nebo text znázorňující téma nebo obsah daného textu) 
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Mluvení   

 zapojí se do jednoduchých rozhovorů 

 použije základní zdvořilostní obraty (např. oslovení, pozdrav, rozloučení, 

poděkování) ve velmi krátkých a pomalu vedených rozhovorech 

 účastní se jednoduchých a pomalu vedených rozhovorů, ve kterých poskytne 

konkrétní informace o sobě, dalších osobách, zvířatech, předmětech, činnostech 

nebo se na podobné informace zeptá (např. představí sebe či druhé, sdělí věk, kde 

bydlí, co dělá, vlastní, umí a má rád/nerad, nebo se na totéž zeptá) za použití 

jednoduchých slovních spojení a otázek 

 sdělí jednoduchým způsobem základní informace 

týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného 

času a dalších osvojovaných témat 

 představí se, sdělí svůj věk, kde bydlí, co dělá, vlastní, umí, má rád/nerad, za 

použití jednoduchých slovních spojení a vět 

 sdělí informace o členech své rodiny, kamarádech a spolužácích (např. jméno, 

věk, kde bydlí, co dělají, vlastní, umí, mají rádi/neradi) za použití jednoduchých 

slovních spojení a vět 

 popíše skutečnosti (např. předměty, zvířata, činnosti), se kterými se běžně 

setkává, za použití jednoduchých slovních spojení a vět 

 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 

osvojovaných témat a podobné otázky pokládá 

 reaguje pomocí slov, jednoduchých slovních spojení a vět na otázky týkající se 

jeho samotného, členů jeho rodiny a kamarádů (např. sdělí jméno, věk, kde bydlí, 

co dělá, vlastní a umí, má rád/nerad) 

 odpoví na otázky a poskytne konkrétní informace (např. o předmětech, zvířatech, 

činnostech nebo číselných a časových údajích), které se vztahují k osvojovaným 

tématům, za použití slov, jednoduchých slovních spojení a vět 

 zeptá se na konkrétní informace (např. o předmětech, zvířatech, činnostech nebo 

číselných a časových údajích), které se vztahují k osvojovaným tématům, za 

použití slov, jednoduchých slovních spojení a vět 
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Čtení s porozuměním   

 rozumí jednoduchým informačním nápisům a 

orientačním pokynům  

 porozumí jednoduchým nápisům, popisům, instrukcím, pokynům, příkazům, 

zákazům na informačních tabulích, s nimiž se setkává v každodenním životě 

(např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže znak nebo obrázek, doplní odpověď, vykoná 

činnost) 

 rozumí slovům a jednoduchým větám, které se 

vztahují k běžným tématům  

 rozpozná známá slova a slovní spojení (např. předměty, osoby, zvířata, činnosti 

nebo číselné a časové údaje) v krátkém textu z běžného života 

 porozumí významu slov, slovních spojení a jednoduchých vět, které se vztahují k 

tématům z běžného života, má-li k dispozici vizuální oporu (např. vybere, přiřadí, 

seřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující význam daného slova 

nebo slovního spojení, vykoná činnost) 

 rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména 

pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá 

v něm požadovanou informaci  

 porozumí tématu/obsahu krátkého textu, který se vztahuje k tématům z 

každodenního života a je podpořen obrazem (např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní 

znak, obrázek nebo text znázorňující téma nebo obsah daného textu) 

 najde konkrétní informace (např. o předmětech, osobách, zvířatech, činnostech 

nebo číselných a časových údajích) v krátkém jednoduchém textu, který se 

vztahuje k tématům z každodenního života a je podpořen obrazem 
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Psaní   

 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři  

 zapíše/doplní slova nebo slovní spojení číselné i nečíselné povahy týkající se jeho 

osoby, rodiny a kamarádů, zvířat, předmětů, které ho bezprostředně obklopují, a 

činností, které běžně vykonává 

 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, 

rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných 

témat 

 napíše slova, jednoduchá slovní spojení a věty, ve kterých se představí, uvede 

svůj věk, sdělí, kde bydlí, co dělá, vlastní a umí 

 napíše slova, jednoduchá slovní spojení a věty, ve kterých např. představí členy 

své rodiny a kamarády, uvede jejich věk a povolání, sdělí, kde bydlí, co dělají, co 

vlastní a umí 

 sestaví s použitím slov, jednoduchých slovních spojení a vět krátký pozdrav, 

dotaz nebo vzkaz, ve kterém sdělí konkrétní informaci nebo se na ni zeptá (např. 

jak se má, kde je, co dělá, zda souhlasí, či nesouhlasí), za použití základních 

zdvořilostních obratů (např. oslovení, pozdrav, rozloučení, poděkování) 

 stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení  

 odpoví písemně s použitím jednoduchých slovních spojení a vět na krátká sdělení 

či otázky týkající se jeho osoby, rodiny a kamarádů, zvířat nebo předmětů z jeho 

okolí a činností, které běžně vykonává 
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OBČANSKÁ VÝCHOVA 
 

1. Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Cíle, zaměření a vzdělávací obsah vyučovací předmět Občanská výchova vycházejí ze vzdělávacího 

oboru RVP ZV Člověk a společnost. 

 

Občanská výchova se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací žáků v sociální realitě a 

s jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb. Připravuje žáky řešit některé problémy 

související se zakládáním a vedením vlastní domácnosti. Otevírá cestu k realistickému sebepoznání a 

poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního jednání i jednání druhých lidí v kontextu 

různých životních situací. Seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších společenstvích, s hospodářským 

životem a rozvíjí jejich orientaci ve světě financí. Přibližuje žákům úkoly důležitých politických 

institucí a orgánů včetně činností armády a ukazuje možné způsoby zapojení jednotlivce do občanského 

života. Učí žáky respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla společenského soužití a přebírat 

odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání i jejich důsledky. Rozvíjí občanské a právní vědomí 

žáků, usiluje o vytvoření a upevnění jejich osobní i občanské odpovědnosti a motivuje je k aktivní účasti 

na životě demokratické společnosti.  

 

Vyučovací předmět Občanská výchova rozšiřuje a prohlubuje poznatky o společenství vrstevníků, o 

přírodě, člověku i vztazích mezi lidmi a učí žáky 

dívat se na vlastní činnosti z hlediska životních perspektiv dospívajícího jedince. 

 

 

2. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

 

Občanská výchova je povinným vyučovacím předmětem pro žáky II. stupně ZŠ v 6. - 9. ročníku. 

Navazuje na základy (dovednosti, vědomosti, postoje), které žáci získali v prvouce, vlastivědě a 

přírodovědě v 1. - 5. ročníku. Vyučuje se v 1 hodinové týdenní dotaci.  

 

Výuka předmětu Občanská výchova směřuje k: 

 úctě k sobě, svému partnerovi, své rodině, vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům, 

k rozvíjení respektu ke kulturním či jiným odlišnostem (zvláštnostem) lidí, skupin i různých 

společenství 

 utváření pozitivních vztahů k opačnému pohlaví v prostředí školy i mimo školu, k 

rozpoznávání stereotypního nahlížení na postavení muže a ženy v rodině, v zaměstnání i v 

politickém životě, k vnímání předsudků v nazírání na roli žen ve společnosti 

 k rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti 

 uplatňování aktivního přístupu k ochraně zdraví, života, majetku získávání orientace v 

aktuálním dění v ČR, EU, NATO a ve světě 

 rozvíjení orientace v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, politických, 

právních a ekonomických faktů tvořících rámec každodenního života 

 k poznávání a posuzování každodenních situací a událostí ve vzájemných vazbách a širších 

souvislostech včetně souvislostí mezinárodních a globálních 

 rozpoznávání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujících 

základním principům demokratického soužití, ke zvyšování odolnosti vůči myšlenkové 

manipulaci 
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 uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů, 

názorů a postojů, k zaujímání a obhajování vlastních postojů a k přiměřenému obhajování 

svých práv 

 přípravě žáka na život v Evropě, s Evropou, pro Evropu (vytvoření vědomí evropské 

sounáležitosti) 

 orientaci v problematice peněz a cen  

 

 

3. Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Občanská výchova 

 

Kompetence k učení rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Občanská výchova  tím, že: 

 

 vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich „budoucnost“ - připravujeme 

je na celoživotní učení 

 vedeme sebe, žáky a rodiče k tomu, že důležitější jsou získané dovednosti a znalosti, než 

známka na vysvědčení 

 na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětlujeme smysl a cíl učení a posilujeme 

pozitivní vztah k učení 

 podporujeme samostatnost a tvořivost 

 podporujeme různé přijatelné způsoby dosažení cíle 

 učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti 

 ve výuce se zaměřujeme prioritně na „aktivní“ dovednosti, učivo používáme jako prostředek 

k jejich získání 

 ve výuce zřetelně rozlišujeme základní (nezbytné, klíčové, kmenové) učivo a učivo 

rozšiřující (doplňující) 

 učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na 

internetu 

 podporujeme používání výpočetní techniky, literatury, médií … 

 umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry 

 na začátku hodiny vždy žáky seznámíme s cílem VH, na konci VH vždy s žáky zhodnotíme 

jeho dosažení 

 uplatňujeme individuální přístup k žákovi, motivujeme k učení – snažíme se cíleně vytvářet 

takové situace, v nichž má žák radost z učení 

 při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace 

 učíme práci s chybou 

 učíme trpělivosti, povzbuzujeme 

 

 

Kompetence k řešení problémů rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Občanská výchova tím, že: 

 

 podněcujeme žáky k tvořivému myšlení, logickém u uvažování a k řešení problémů 

 učíme žáky nebát se problémů („problémy byly, jsou a budou - problém není hrozba, ale 

výzva“) 

 vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky praktickým způsobem 

problémy řešit 

 na modelových příkladech ve svých předmětech naučíme žáky algoritmu řešení problémů 

 podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problému 

 podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů 

 podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení 
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 podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů 

 podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů 

 v rámci svého předmětu učíme, jak některým problémům předcházet 

 ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů 

prakticky zvládají 

 

 

Kompetence komunikativní rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Občanská výchova tím, že: 

 

 vedeme žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci 

 prioritně se zaměřujeme na rozvíjení komunikačních dovedností žáků v mateřském jazyce, 

v cizím jazyce, v informačních a komunikačních technologiích a v sociálních vztazích 

 klademe důraz na „kulturní úroveň“ komunikace 

 netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců 

školy i rodičů 

 ve všech vyučovacích předmětech podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní 

techniky 

 vedeme žáky k tomu, aby otevřeně a slušně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými 

argumenty 

 podporujeme kritiku a sebekritiku 

 učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky  

 podporujeme vždy přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd, ročníků, věkových 

kategorií 

 vedeme žáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí 

 vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřejnosti 

 připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících 

situacích 

 důsledně vyžadujeme dodržování stanovených pravidel, umožňujeme žákům podílet se na 

jejich sestavování 

 učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace 

 učíme žáky „asertivnímu chování“ a „nonverbální komunikaci“ 

 

 

Kompetence sociální a personální rozvíjíme ve vyuč. předmětu Občanská výchova  tím, že: 

 

 rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci 

vlastní i druhých 

 minimalizujeme používání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku a 

kooperativní vyučování 

 volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku vzájemně se 

doplňujících kvalit, umožňujících vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování osobního 

maxima každého člena třídního kolektivu 

 učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku 

efektivní spolupráce 

 rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role 

 učíme žáky kriticky hodnotit práci týmu, svoji práci v týmu i práci ostatních členů týmu 

 podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme reálné situace, kdy se žáci vzájemně 

potřebují 
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 upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze téměř vždy lépe naplňovat osobní i 

společné cíle 

 podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů 

 netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu 

 průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině 

 učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky, (mezi 

žáky a učiteli) 

 důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž 

formulaci se žáci sami podíleli 

 

 

Kompetence občanské rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Občanská výchova tím, že: 

 

 vychováváme žáky jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a 

respektující práva druhých, jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své 

životní prostředí, jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých 

situacích 

 netolerujeme sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita mládeže) 

 netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu 

 netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování  

 netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci 

 netolerujeme žádnou podobu (aktivní, pasivní, otevřenou, skrytou) podpory výše uvedených 

negativních jevů 

 důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních 

normách školy 

 vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem 

 na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy 

chování lidí 

 podporujeme různé formální i neformální způsoby spolupráce s obcí, policií, složkami IZS 

apod. 

 v rámci svého předmětu, v třídnických hodinách i na mimoškolních akcích upevňujeme 

žádoucí pozitivní formy chování žáků 

 neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření 

 využíváme pomoci a zkušeností odborníků - výchovných poradců, PPP, policie, magistrátu 

města HK… 

 rozumně a zodpovědně využíváme dostupných prostředků výchovných opatření – s 

ohledem na jejich účinnost 

 problémy řešíme věcně, rozumně, spravedlivě, vždy bez emocí a osobní zášti 

 při kázeňských problémech žáků se vždy snažíme zjistit jejich motiv (příčinu) 

 průběžně seznamujeme žáky s vhodnými právními normami 

 vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví, a k ochraně životního prostředí 

 nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační apod.) jako 

protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům 

 v hodnocení žáků (ve zřetelné převaze) uplatňujeme prvky pozitivní motivace 

 jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku 
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Kompetence pracovní rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Občanská výchova tím, že: 

 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci 

 naučíme žáky používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie 

 naučíme žáky chránit své zdraví při práci, pomáháme žákům při volbě jejich budoucího 

povolání 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. Žádnou prací netrestáme, kvalitně odvedenou 

práci vždy pochválíme 

 při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, 

žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky 

 důsledně žáky vedeme k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých 

povinností a závazků 
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1. Člověk ve společnosti  

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 

1.1 objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání 

1.2 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu 

1.3 zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje 

1.4 zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají 

1.5 kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a 

reklamy na veřejné mínění a chování lidí 

1.6 zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své 

možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi  

1.7 uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné 

neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem 

1.8 objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, 

zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám 

1.9 rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a 

zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti 

1.10 posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a 

dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 přistupuje kriticky k projevům vandalismu 

 v modelové situaci uplatní dovednosti potřebné k ochraně osob za mimořádných událostí 

 respektuje mravní principy a pravidla společenského soužití 

 uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích a 

rozlišuje projevy nepřiměřeného chování a porušování společenských norem  

 rozpoznává hodnoty přátelství a vztahů mezi lidmi a je ohleduplný ke starým, nemocným 

a postiženým spoluobčanům 

 je seznámen s nebezpečím rasismu a xenofobie 

 respektuje kulturní zvláštnosti, názory a zájmy minoritních skupin ve společnosti 

 

Učivo (U): 

1.1 naše škola - život ve škole, práva a povinnosti žáků, význam a činnost žákovské 

samosprávy, společná pravidla a normy; vklad vzdělání pro život 

1.2 naše obec, region, kraj - důležité instituce, zajímavá a památná místa, významní rodáci, 

místní tradice; ochrana kulturních památek, přírodních objektů a majetku 

1.3 naše vlast - pojem vlasti a vlastenectví; zajímavá a památná místa, co nás proslavilo, 

významné osobnosti; státní symboly, státní svátky 

1.4 kulturní život - rozmanitost kulturních projevů, kulturní hodnoty, kulturní tradice; kulturní 

instituce; masová kultura, prostředky masové komunikace, masmédia 

1.5 lidská setkání - přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, rovnost a nerovnost, rovné 

postavení mužů a žen; lidská solidarita, pomoc lidem v nouzi, potřební lidé ve společnosti 

1.6 vztahy mezi lidmi - osobní a neosobní vztahy, mezilidská komunikace; konflikty v 

mezilidských vztazích, problémy lidské nesnášenlivosti 

1.7 zásady lidského soužití - morálka a mravnost, svoboda a vzájemná závislost, pravidla 

chování; dělba práce a činností, výhody spolupráce lidí 
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2. Člověk jako jedinec 

 

Očekávané výstupy (OVO)žáka: 

2.1 objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně 

ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života 

2.2 posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů, objasní 

význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek 

2.3 rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky 

hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání 

2.4 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní 

přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 chápe význam vzdělávání v kontextu s profesním uplatněním 

 formuluje své nejbližší plány 

 

Učivo (U): 

2.1 podobnost a odlišnost lidí - projevy chování, rozdíly v prožívání, myšlení a jednání; osobní 

vlastnosti, dovednosti a schopnosti, charakter; vrozené předpoklady, osobní potenciál 

2.2 vnitřní svět člověka - vnímání, prožívání, poznávání a posuzování skutečnosti, sebe i 

druhých lidí, systém osobních hodnot, sebehodnocení; stereotypy v posuzování druhých lidí 

2.3 osobní rozvoj - životní cíle a plány, životní perspektiva, adaptace na životní změny, 

sebezměna; význam motivace, aktivity, vůle a osobní kázně při seberozvoji 

 

 

3. Člověk, stát a hospodářství 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 

3.1 rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví  

3.2 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 

3.3 rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 stručně popíše sociální, právní a ekonomické otázky rodinného života a rozlišuje 

postavení a role rodinných příslušníků 

 uvědomuje si význam sociální péče o potřebné občany 

 

Učivo (U): 

3.1 majetek, vlastnictví - formy vlastnictví; hmotné a duševní vlastnictví, jejich ochrana; 

hospodaření s penězi, majetkem a různými formami vlastnictví 

3.2 peníze - funkce a podoby peněz, rozpočet  

3.3 výroba, obchod, služby - jejich funkce a návaznost 

3.4 principy tržního hospodářství - nabídka, poptávka, trh; tvorba ceny, inflace podstata 

fungování trhu; nejčastější právní formy podnikání 
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4. Člověk, stát a právo 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 

4.1 rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky 

4.2 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 

4.3 objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů 

4.4 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede příklady, jak mohou 

výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů 

4.5 přiměřeně uplatňuje svá práva, respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí 

význam ochrany lidských práv a svobod 

4.6 objasní význam právní úpravy důležitých vztahů - vlastnictví, pracovní poměr, manželství 

4.7 provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky, uvede příklady některých smluv 

upravujících občanskoprávní vztahy – osobní přeprava, koupě věci 

4.8 dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování 

4.9 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti 

a spolupráce při postihování trestných činů 

4.10 rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady, diskutuje 

o příčinách a důsledcích korupčního jednání 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 uvede základní prvky fungování demokratické společnosti 

 chápe státoprávní uspořádání ČR, zákonodárných orgánů a institucí státní správy 

 uvede symboly našeho státu a zná způsoby jejich užívání 

 vyjmenuje základní práva a povinnosti občanů 

 uvědomuje si rizika porušování právních ustanovení a důsledky protiprávního jednání 

 uvede základní informace o sociálních, právních a ekonomických otázkách rodinného 

života a rozlišuje postavení a role rodinných příslušníků 

 rozeznává nebezpečí ohrožení sociálně patologickými jevy 

 v krizových situacích využívá služby pomáhajících organizací 

 

Učivo (U): 

4.1 právní základy státu - znaky státu, typy a formy státu; státní občanství ČR; Ústava ČR; 

složky státní moci, jejich orgány a instituce, obrana státu 

4.2 státní správa a samospráva - orgány a instituce státní správy a samosprávy, jejich úkoly 

4.3 principy demokracie - znaky demokratického způsobu rozhodování a řízení státu; 

politický pluralismus, sociální dialog - význam; význam a formy voleb do zastupitelstev 

4.4 lidská práva - základní lidská práva, práva dítěte, jejich ochrana; úprava lidských práv a 

práv dětí v dokumentech; poškozování lidských práv, šikana, diskriminace 

4.5 právní řád České republiky - význam a funkce právního řádu, orgány právní ochrany 

občanů, soustava soudů; právní norma, předpis, publikování právních předpisů 

4.6 protiprávní jednání - druhy a postihy protiprávního jednání včetně korupce, trestní 

postižitelnost; porušování práv k duševnímu vlastnictví 

4.7 právo v každodenním životě - význam právních vztahů; důležité právní vztahy a závazky 

z nich vyplývající 
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5. Mezinárodní vztahy, globální svět 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 

5.1 popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů 

ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování 

5.2 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 

5.3 uvede příklady některých projevů globalizace, porovná jejich klady a zápory 

5.4 uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše jejich 

hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva 

5.5 objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, uvede příklady možných projevů a 

způsobů řešení globálních problémů na lokální úrovni - v obci, regionu 

5.6 uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 uvede příklady základních práv občanů ČR v rámci EU a způsoby jejich uplatňování 

 uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, k nimž má ČR vztah, a 

ví o výhodách spolupráce mezi státy 

 uvede příklady mezinárodního terorismu 

 

Učivo (U): 

5.1 evropská integrace - podstata, význam, výhody; Evropská unie a ČR 

5.2 mezinárodní spolupráce - ekonomická, politická a bezpečnostní spolupráce mezi státy, její 

výhody; významné mezinárodní organizace (RE Rada Evropy, NATO, OSN aj.) 

5.3 globalizace - projevy, klady a zápory; významné globální problémy včetně válek a 

terorismu, možnosti jejich řešení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, 

Jiráskovo náměstí 1166, 500 02 
 
 

Školní vzdělávací program pro základní školy – „Umím, chápu, rozumím“ 

 

262 

6. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Já a škola (U: 2.1, 2.2, 2.3) 

 cyklus dne, týdne a roku 

 denní rytmus 

 volný čas 

 život ve škole, práva a povinnosti žáků, rovnost/nerovnost 

1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 

1.10, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 

Naše vlast (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3) 

 pověsti o počátcích českého národa 

 naši slavní předkové 

 co nás proslavilo 

1.2, 1.5, 1.9, 1.10, 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4 

Obec, region, země (U: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 4.2, 4.3) 

 moje obec 

 radnice a obecní zastupitelstvo 

 památná místa a významné osobnosti bydliště 

 Praha – matka měst 

 významná místa naší země 

 národnostní menšiny 

1.2, 1.5, 1.8, 1.9, 1.10, 

2.3, 2.4, 4.2, 4.3, 4.4 
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7. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Národ, vlast (U: 1.3, 1.5, 1.6, 1.7) 

 národ 

 naše vlast 

 státní symboly ČR 

1.1, 1.7, 1.10 

Majetek a bohatství (U: 1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 3.1, 4.4, 4.6, 4.7) 

 majetek 

 vlastnictví 

1.3, 3.1, 3.5, 4.5, 

4.6, 4.8, 4.9, 4.10 

Kultura a její rozvíjení (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.3, 3.4) 

 kultura a umění 

 umělecké slohy a moderní umění 

 kulturní instituce 

1.4, 1.5, 1.8, 1.9 

Stát a právo (U: 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7) 

 vznik státu a právních norem 

 historické typy států 

 volby 

 výkonná moc (prezident a vláda) 

 soudní moc 

 práva a povinnosti občanů 

 právo a morálka 

1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 

1.9, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 

4.8, 4.9, 4.10, 5.1 

 

 

 

 

8. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Člověk jako jedinec (U: 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3) 

 osobnost, typy osobností 

 sebepoznání, sebevýchova 

 komunikace 

1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 4.5 

Člověk a předpoklady soužití (U: 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7,   

                                                          5.1, 5.2, 5.3) 

 člověk a řád 

 lidská práva  

 problémy v oblasti lidských práv 

 Všeobecná deklarace lidských práv 

 právní vztahy, protiprávní jednání 

1.2, 1.6, 1.8, 1.9, 4.3, 

4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10,  

5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 
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9. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Člověk ve společnosti (U: 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 4.7) 

 spolupráce lidí 

 světová náboženství 

 sekty 

1.8, 1.10, 2.1, 2.2, 2.3, 

5.5, 5.6 

Právní základy státu (U: 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7) 

 sdružování občanů 

 stát a ústava 

 politický systém v ČR 

1.6,1.8,1.9, 4.2, 4.3,4.4, 

4.5, 4.8, 4.9 

Občan v právních a ekonomických vztazích (U: 1.7,3.1,3.3,3.4, 4.6,4.7) 

 dělba práce 

 tržní hospodářství, podnikání 

 peníze  

 výroba 

 odvětví a sektory národního hospodářství 

 zisk, investice, výrobní náklady 

 státní rozpočet a daně 

 národní hospodářství 

 formy podnikání a vlastnictví 

 Zákoník práce 

 

3.1, 3.4, 3.5 

Život člověka na planetě Zemi (U: 5.3, 5.4) 

 globální problémy světa 

 odpovědnost člověka za osud Země 

 

1.10, 4.5, 5.4, 5.5 

Mezinárodní vztahy (U: 5.1, 5.2, 5.3) 

 mezinárodní spolupráce – ekonomická, politická a 

bezpečnostní spolupráce mezi státy 

 významné mezinárodní organizace  

 Evropská unie a ČR 

5.1, 5.2, 5.3, 5.6 

Výchova k demokracii (U: 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7) 

 demokracie 

 nezávislý tisk 

 veřejné mínění 

1.2, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 

4.3, 4.4, 4.5 

 



Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, 

Jiráskovo náměstí 1166, 500 02 
 
 

Školní vzdělávací program pro základní školy – „Umím, chápu, rozumím“ 

 

265 

PRACOVNÍ ČINNOSTI 
 

1. Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Vyučovací předmět Pracovní činnosti vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje 

široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských 

dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků. 

Vzdělávací obsah předmětu vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého 

kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých podobách a širších souvislostech. Cíleně 

se zaměřuje na praktické (zejména manuální) pracovní dovednosti a návyky a doplňuje tak celé základní 

vzdělání o tuto důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. Tím 

se odlišuje od ostatních vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů a je jejich určitou protiváhou. 

 

 

2. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

 

Učební osnovy vyučovacího předmětu Pracovní činnosti (částečně i osnovy vyučovacího předmětu 

Občanská a rodinná výchova - viz níže) obsahují rozpracované konkretizované výstupy a učivo ze všech 

tematických okruhů vzdělávací oblasti Člověk a svět práce RVP ZV (na 1. stupni: Práce s drobným 

materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů; na 2. stupni: Práce s technickými 

materiály, Pěstitelské práce, Provoz a údržba domácnosti, Příprava pokrmů, Svět práce. Žáci se učí 

pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, 

organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Ve všech vyučovacích hodinách jsou 

soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. Prostřednictvím vyučovacího 

předmětu Pracovní činnosti žáci získávají nejen důležité základní pracovní návyky a dovednosti, ale 

také důležité informace ze sféry výkonu práce. To pro ně může být velkou pomocí při jejich rozhodování 

o jejich dalším studijním a profesním zaměření. 

 

Vyučovací předmět Pracovní činnosti je povinný předmět, který se vyučuje v 1. až 9. ročníku v 1 

hodinové týdenní dotaci (celkem 9 hodin). Jednohodinové týdenní dotace vyučovacího předmětu 

Pracovní činnosti lze ve vhodných případech organizovat „střídavě“ jako „dvouhodinovky“ 1/14 dnů 

v kombinaci s jiným vyučovacím předmětem s jednohodinovou týdenní dotací (např. s Výtvarnou 

výchovou apod.). Bez ohledu na charakter pracovních činností probíhá výuka vyučovacího předmětu 

Pracovní činnosti ve stejném rozsahu pro chlapce i dívky. Na 1. stupni se třídy nedělí, na 2. stupni jsou 

žáci při výuce Pracovní činnosti rozdělováni do dvou pracovních skupin, jestliže se jedná o početnější 

třídy, a to většinou na smíšené skupiny chlapců a dívek  

 

Část vzdělávacího obsahu některých tematických okruhů (Příprava pokrmů, Provoz a údržba 

domácnosti, Svět práce) je realizována ve vyučovacím předmětu Občanská a rodinná výchova. Část 

vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Člověk a svět práce RVP ZV je realizována rovněž v některých 

projektech průřezových témat (více viz kapitola 3.4 Začlenění průřezových témat). 

Výuka probíhá z převážné části v odborných učebnách školy (školní dílna, kuchyňka),  

v nejbližším okolí školy a formou exkurzí i ve vybraných institucích a výrobních podnicích.  
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3. Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu  Pracovní činnosti 

 

Kompetence k učení rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti tím, že: 

 

 na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětlujeme smysl a cíl učení a posilujeme 

pozitivní vztah k učení 

 podporujeme samostatnost a tvořivost 

 učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti 

 ve výuce se zaměřujeme prioritně na „aktivní“ dovednosti, učivo používáme jako prostředek 

k jejich získání 

 motivujeme k učení – snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z 

učení 

 při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace 

 učíme trpělivosti, povzbuzujeme 

 sami se dál vzděláváme 

 

 

Kompetence k řešení problému rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti tím, že: 

 

 učíme žáky nebát se problémů  

 na modelových příkladech učíme žáky užívat různé algoritmy řešení problémů 

 podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problému 

 podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení 

 podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů 

 sami se učíme s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace ve škole 

 

 

Kompetence komunikativní rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti tím, že: 

 

 vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty 

 vedeme žáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí 

 vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřejnosti 

 důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu, v řádech 

odborných pracoven, řádu akcí mimo školu  

 

 

Kompetence sociální a personální rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti tím, že: 

 

 minimalizujeme používání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku a 

kooperativní vyučování 

 podporujeme začleňování  - volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy 

jako mozaiku 

 vzájemně se doplňujících kvalit, umožňujících vzájemnou inspiraci a učení s cílem 

dosahování osobního maxima každého člena třídního kolektivu 

 učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku 

efektivní spolupráce. 

 podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru i spolupráci pedagogických a 

nepedagogických pracovníků školy. Respektujeme společně dohodnutá pravidla, na jejichž 

formulaci se žáci sami podíleli. 
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Kompetence občanské rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti tím, že: 

 

 netolerujeme sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita mládeže) 

 netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu 

 netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců 

školy i rodičů 

 netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci 

 důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních 

normách školy 

 neustále sledujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření 

 v rámci předmětu seznamujeme žáky s vhodnými právními normami 

 vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví, a k ochraně životního prostředí 

 

 

Kompetence pracovní rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti tím, že: 

 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci, žádnou prací netrestáme, kvalitně odvedenou 

práci vždy pochválíme 

 při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí, měníme pracovní podmínky, 

žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky 

 důsledně žáky vedeme k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých 

povinností a závazků 

 různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi – 

cíleně ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě 

vhodného dalšího studia. 

 cíleně posilujeme (motivujeme) žáky k dosažení jimi vhodně zvoleného dalšího studia 

(budoucího povolání). 

 sami si příkladně plníme své pracovní povinnosti (nástupy do hodin, příprava na výuku …), 

dodržujeme dané slovo, vážíme si své profese 
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1. Pěstitelské práce 

           

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 
1.1 dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc 

1.2 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování 

1.3 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny 

1.4 volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin, využívá květiny pro výzdobu 

1.5 pomáhá udržovat zeleň v okolí školy 

1.6 volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní, provádí jejich 

údržbu a opravu 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin 

 pěstuje a ošetřuje květiny v interiéru a využívá je k výzdobě 

 používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu 

 dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první 

pomoc při styku s jedovatými rostlinami 

 

Učivo (U): 

1.1 obecné zásady hygieny a bezpečnosti při práci na pozemku, první pomoc při úrazech 

1.2 základní podmínky pro pěstování rostlin, význam zeleně pro životní prostředí, půda a její 

zpracování, výživa a ochrana rostlin 

1.3 přehled hlavních prací na zahradě 

1.4 nářadí pro práci na zahradě, malá mechanizace 

1.5 zelenina – druhy zeleniny, podmínky a zásady pěstování, sázení a setí, pěstování rostlin ze 

semen v místnosti – klíčivost, osazovací plán, péče, sklizeň a uskladnění 

1.6 okrasná zeleň – rozdělení okrasných rostlin, jarní a podzimní údržba zeleně  v okolí školy 

1.7 květina v exteriéru a interiéru (hydroponie, bonsaje) - péče, jednoduchá vazba, úprava  

1.8 ovocné rostliny - druhy ovocných rostlin, způsob pěstování, množení, uskladnění a  

zpracování 

1.9 léčivé rostliny, koření - rostliny a zdraví člověka; léčivé účinky rostlin, zásady sběru, sušení 

a uchovávání 

1.10 rostliny jedovaté; rostliny jako drogy a jejich zneužívání; alergie 

         

 

2. Práce s technickými materiály 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka:    
2.1 zná pravidla technického zobrazování, umí číst technický výkres 

2.2 provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň 

2.3 řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a 

nářadí 

2.4 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost 

2.5 udržuje pořádek na pracovišti 

2.6 užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku 

2.7 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při 

práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při úrazu 

 



Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, 

Jiráskovo náměstí 1166, 500 02 
 
 

Školní vzdělávací program pro základní školy – „Umím, chápu, rozumím“ 

 

269 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 
 získá základní vědomosti o materiálech, nástrojích a pracovních postupech, provádí 

jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň 

 řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a 

nářadí 

 organizuje svoji pracovní činnost 

 pracuje s jednoduchou technickou dokumentací, orientuje se v pracovních postupech a 

návodech  

 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany 

při práci s nástroji a nářadím, poskytne první pomoc při úrazu 

 rozlišuje různé druhy materiálů a zná jejich vlastnosti 

 zvolí vhodný pracovní postup v souladu s druhem zpracovávaného materiálu 

 správně vybere a používá vhodné pracovní nástroje a pomůcky 

 dovede pracovní postupy k finálnímu výrobku 

 dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytuje první 

pomoc při drobném úrazu 

 

Učivo (U) 

2.1 dílenský řád 

2.2 vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, kov, plasty) 

2.3 pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční obrábění 

2.4 jednoduché pracovní operace a postupy 

2.5 organizace práce, důležité technologické postupy 

2.6 technická dokumentace – pracovní postup, technický výkres 

2.7 úloha techniky v životě člověka, zneužití techniky, technika a životní prostředí, technika a 

volný čas, tradice a řemesla 

 

        

3. Příprava pokrmů 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 
3.1 umí připravit stůl pro stolování při různých slavnostních příležitostech 

3.2 dodržuje zásady správného stolování a společenského chování 

3.3 orientuje se v základním vybavení kuchyně, používá základní kuchyňský inventář a  

bezpečně obsluhuje základní spotřebiče 

3.4 umí sestavit jídelníček a připraví samostatně jednoduchý pokrm v souladu se zásadami 

zdravé výživy 

3.5 dodržuje pravidla správného skladování potravin, udržuje pořádek a čistotu pracovních 

ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc i při úrazu 

v kuchyni 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní spotřebiče 

 připraví jednoduché pokrmy podle daných postupů v souladu se zásadami zdravé výživy 

 dodržuje základní principy stolování a obsluhy u stolu 

 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazech v 

kuchyni 



Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, 

Jiráskovo náměstí 1166, 500 02 
 
 

Školní vzdělávací program pro základní školy – „Umím, chápu, rozumím“ 

 

270 

Učivo (U) 

3.1 základní vybavení kuchyně, udržování pořádku a čistoty, bezpečnost a hygiena provozu 

3.2 potraviny – základní pojmy v oboru výživy a stravování, výběr, nákup, skladování, skupiny 

potravin, sestavování jídelníčku 

3.3 příprava pokrmů - úprava pokrmů za studena, základní způsoby tepelné úpravy, základní 

postupy při přípravě pokrmů a nápojů 

3.4 úprava stolu a stolování - jednoduché prostírání, obsluha a chování u stolu, slavnostní  

stolování v rodině, zdobné prvky a květiny na stole 

 

 

4. Provoz a údržba domácnosti 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 
4.1 provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví 

4.2 ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se 

v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů 

4.3 správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením včetně údržby; provádí      

drobnou domácí údržbu 

4.4 dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první pomoc 

při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 provádí jednoduché operace platebního styku 

 ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje 

se v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů 

 správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením, provádí drobnou domácí 

údržbu, používá vhodné prostředky při práci v domácnosti 

 dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první 

pomoc při úrazu elektrickým proudem nebo chemikálií 

 

Učivo (U) 

4.1 finance, provoz a údržba domácnosti - rozpočet, příjmy, výdaje, platby, úspory; hotovostní 

a bezhotovostní platební styk, ekonomika domácnosti 

4.2 údržba oděvů a textilií, úklid domácnosti, praní a žehlení prádla, drobné opravy, čisticí 

prostředky a jejich dopad na životní prostředí, odpad a jeho ekologická likvidace; spotřebiče 

v domácnosti 

4.3 elektrotechnika v domácnosti – výroba elektrické energie, elektrická instalace, elektrické 

spotřebiče, elektronika, sdělovací technika, funkce, ovládání a užití, ochrana, údržba, 

bezpečnost a ekonomika, provozu, nebezpečí úrazu elektrickým proudem 

 

 

5. SVĚT PRÁCE- Volba povolání (8. ročník) 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 
5.1 orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí 

5.2 posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy 

5.3 využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání 

5.4 prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce 
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Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 
 orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí, v učebních oborech a středních 

školách 

 posoudí své možnosti v oblasti profesní, případně pracovní orientace přihlédnutím k 

potřebám běžného života 

 využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného dalšího vzdělávání 

 prokáže v modelových situacích prezentaci své osoby při ucházení se o zaměstnání 

 byl seznámen s právy a povinnostmi zaměstnanců a zaměstnavatelů 

 byl seznámen s možnostmi využití poradenské pomoci v případě neúspěšného hledání 

zaměstnání 

 

Učivo (U) 

5.1 trh práce - povolání lidí, druhy pracovišť, pracovních prostředků, pracovních objektů, 

charakter a druhy pracovních činností; požadavky kvalifikační, zdravotní a osobnostní; 

rovnost příležitostí na trhu práce 

5.2 volba profesní orientace - základní principy; sebepoznávání: osobní zájmy a cíle, tělesný a 

zdravotní stav, osobní vlastnosti a schopnosti, sebehodnocení, vlivy na volbu profesní 

orientace; informační základna pro volbu povolání, práce s profesními informacemi a 

využívání poradenských služeb 

5.3 možnosti vzdělávání - náplň učebních a studijních oborů, přijímací řízení, informace a  

poradenské služby 

5.4 zaměstnání - pracovní příležitosti v obci (regionu), způsoby hledání zaměstnání, psaní 

životopisu, pohovor u zaměstnavatele, problémy nezaměstnanosti, úřady práce; práva a 

povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů  
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6. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Pěstitelské práce (U 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6) 
 hygiena, bezpečnostní předpisy, první pomoc při úrazu, 

bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ochrana pracovního a 

životního prostředí 

 základní podmínky pro pěstování rostlin, význam zeleně pro 

životní prostředí, půda a její zpracování, výživa a ochrana 

rostlin  

 přehled hlavních prací na zahradě, nářadí, drobná mechanizace 

 zelenina – druhy zeleniny, podmínky a zásady pěstování, sázení 

a setí, pěstování rostlin ze semen v místnosti – klíčivost, 

osazovací plán, předpěstování zeleninové sadby, skleníky a 

pařeniště péče, sklizeň a uskladnění 

 péče o školní květiny, přesazování, přihnojování, zálivka 

 okrasná zeleň – rozdělení okrasných rostlin, jarní a podzimní 

údržba okrasné zeleně v okolí školy 

 květiny v exteriéru a interiéru, řez, vazba, úprava květin, sušení 

rostlin, výběr rostlin pro sušení, jednoduchá vazba 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 

Práce s technickými materiály (U 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7) 

 obecné zásady bezpečnosti a hygieny práce, první pomoc při 

úrazu 

 vlastnosti materiálů a jejich využití v praxi (dřevo, plasty, kovy) 

 vybavení školní dílny, pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro 

ruční opracování materiálů, pořádek na pracovišti 

 grafická komunikace: technická dokumentace, technické 

kreslení, technické náčrty a výkresy, čtení technických výkresů 

ve dřevozpracujícím průmyslu a v oblasti kovovýroby, pracovní 

postupy 

 měření a orýsování výrobku 

 práce podle technického výkresu na výrobku ze dřeva a plastu 

 práce se dřevem: rozměření a orýsování řezání, vrtání, 

spojování, lepení, povrchová úprava 

 práce s plasty: měření a orýsování, řezání, pilování, vrtání 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 

2.7 
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7. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Příprava pokrmů (U 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) 

 základní vybavení kuchyně, udržování pořádku a čistoty, 

bezpečnost a hygiena provozu 

 potraviny – základní pojmy v oboru výživy a stravování, nákup, 

skladování 

 skupiny potravin, sestavování jídelníčku 

 příprava pokrmů - úprava pokrmů za studena 

 základní způsoby tepelné úpravy 

 úprava stolu a stolování - jednoduché prostírání, obsluha a 

chování u stolu, slavnostní stolování v rodině, zdobné prvky a 

květiny na stole 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 

 

8. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Svět práce- Volba povolání  (U 5.1, 5.2, 5.3, 5.4)  
 volba profesní orientace, základní principy, osobní zájmy a cíle, 

osobní vlastnosti a schopnosti 

 technika jako pracovní prostředek, jako objekt, nebo produkt 

práce 

 lidská práce, pracovní činnosti, pracoviště a pracovní prostředí 

 trh práce, požadavky kvalifikační a zdravotní 

 zaměstnání, způsoby hledání zaměstnání, životopis 

 práce a povinnosti, Zákoník práce 

 podnikání, struktura a druhy organizací, nejčastější formy 

podnikání, drobné a soukromé podnikání 

 možnosti vzdělávání, náplň učebních a studijních oborů, 

informace a poradenské služby 

5.1, 5.2, 5.3, 5.4 

 

 

9. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Práce s technickými materiály (U 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7) 

 obecné zásady bezpečnosti a hygieny práce, první pomoc při 

úrazu 

 kov - vlastnosti, zpracování, vzorkovnice  

 nářadí pro práci s kovem 

 práce podle technického výkresu na výrobku z kovu - rozměření 

a orýsování, řezání, pilování, vrtání, povrchová úprava 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 

2.7 

Provoz a údržba domácnosti (U 4.1, 4.2, 4.3) 
 finance a provoz domácnosti: rozpočet, příjmy, výdaje, platby, 

úspory, hotovostní a bezhotovostní platební styk, ekonomika 

domácnosti 

 drobná technická domácí údržba 

 údržba, bezpečnost a ekonomika provozu 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4 
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PŘÍRODOPIS 
 

1. Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Vyučovací předmět Přírodopis je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP (Fyzika, Chemie, Přírodopis, 

Zeměpis, Laboratorní cvičení z chemie), který žákovi umožňuje poznávání přírody jako systému, 

chápání důležitosti udržování přírodní rovnováhy, uvědomování si užitečnosti přírodovědných 

poznatků a jejich aplikací v praktickém životě, rozvíjení dovedností objektivně a spolehlivě pozorovat, 

experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich závěry a ty ústně i písemně 

interpretovat. Učí žáky rozlišovat příčiny přírodních dějů, souvislosti a vztahy mezi nimi, předvídat je, 

popř. ovlivňovat, a to hlavně v souvislosti s řešením praktických problémů. 

 

 

2. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

 

Přírodopis je povinným vyučovacím předmětem pro žáky II. stupně ZŠ v 6. - 9. ročníku. Vyučuje se 

v 1,5 hodinové dotaci v 6. a 8. ročníku, 2 hodinové týdenní dotaci v 7. a 9. ročníku. Vyučovací předmět 

Přírodopis se vyučuje v odborné učebně přírodopisu. K preferovaným organizačním formám výuky 

přírodopisu patří přírodovědné vycházky, exkurze a praktická cvičení ve škole (laboratorní práce) i v 

terénu. V 6. ročníku probíhají 4 laboratorní práce, v 7. ročníku 5 a v 8. a 9. ročníku 3 laboratorní práce.   

 

Obsah výuky v jednotlivých ročnících je členěn "klasicky" na botaniku, zoologii, biologii člověka a 

mineralogii s petrologií. Ve vyučovacím předmětu Přírodopis je naplňována část vzdělávacího obsahu 

vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. Předmět svým charakterem (a vzdělávacím obsahem) velmi 

často přesahuje do dalších vzdělávacích oborů (Fyzika, Chemie, Zeměpis, Člověk a svět práce aj.) a do 

povinně vyučovaného tématu „Ochrana člověka za mimořádných situací". Výuku některých témat je 

proto vhodné realizovat formou krátkodobých mezipředmětových projektů. 

 

 

3. Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Přírodopis 

 

Kompetence k učení rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Přírodopis tím, že:  

 

 vedeme žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožňujeme žákům osvojit si strategii 

učení a motivujeme je pro celoživotní učení 

 učíme žáky různým metodám poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů 

 učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti 

 učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat informace v literatuře a na internetu 

 učíme žáky zpracovávat informace z hlediska důležitosti a objektivity a využívat je k 

dalšímu učení 

 podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky 

 umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry 

 učíme žáky správně zaznamenat a zdokumentovat experiment 

 uplatňujeme individuální přístup k žákovi 

 motivujeme k učení – snažíme se cíleně vytvářet situace, v nichž má žák radost z učení 

 při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace 

 učíme trpělivosti, povzbuzujeme 

 jdeme příkladem - neustále si dalším vzděláváním v oboru Přírodopis rozšiřujeme svůj 

„pedagogický obzor“ 
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Kompetence k řešení problémů rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Přírodopis tím, že:  

 

 podněcujeme žáky k tvořivému myšlení, logickém u uvažování a k řešení problémů 

 vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit 

na modelových příkladech naučíme žáky algoritmu řešení problémů 

 učíme žáky přecházet od smyslového poznávání k poznávání založeném na pojmech, 

prvcích teorií a modelech a chápat vzájemné souvislosti či zákonitosti přírodních faktů 

 učíme žáky poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života 

 učíme žáky základům logického vyvozování a předvídání specifických závěrů z 

přírodovědných zákonů 

 rozvíjíme schopnost objevovat a formulovat jednotlivé problémy a hledat různé varianty 

jejich řešení 

 podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů 

 podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení 

 podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů 

 podporujeme využívání moderní techniky a moderních technologií při řešení jednotlivých 

problémů 

 učíme, jak některým problémům předcházet 

 průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají 

 jdeme příkladem - učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové 

situace odborného i interpersonálního charakteru 

 

 

Kompetence komunikativní rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Přírodopis tím, že:  

 

 vedeme žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci 

 vedeme žáky k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování či argumentaci 

 učíme žáky stručně, přehledně i objektivně sdělovat (ústně i písemně) postup a výsledky 

svých pozorování a experimentů 

 klademe důraz na „kulturní úroveň“ mluveného i písemného projevu ve výuce 

podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky 

 vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj vlastní názor podpořený logickými 

argumenty 

 podporujeme kritiku a sebekritiku 

 učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky 

 podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky a vyučujícím a mezi jednotlivými žáky 

navzájem 

 připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících 

situacích 

 důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených v řádu učebny přírodopisu a 

stanovených pravidel chování na mimoškolních akcích 

 Jdeme příkladem – „profesionálním“ přístupem ke komunikaci s žáky, rodiči, zaměstnanci 

školy a širší veřejností. Sami otevřeně komunikujeme na „odborné a kulturní úrovni“, své 

názory opíráme o logické argumenty. 
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Kompetence sociální a personální rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Přírodopis tím, že:   

 

 rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci 

vlastní i druhých 

 vedeme žáky k osvojování dovednosti kooperace a společného hledání optimálních řešení 

problémů 

 minimalizujeme používání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku a 

kooperativní vyučování 

 podporujeme „inkluzi“ („začlenění“) - volíme formy práce, které pojímají různorodý 

kolektiv třídy jako mozaiku vzájemně se doplňujících kvalit, umožňujících vzájemnou 

inspiraci a učení s cílem dosahování osobního maxima každého člena třídního kolektivu 

 učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku 

efektivní spolupráce 

 rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role. 

 učíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci (význam) v týmu i práci 

(význam) ostatních členů týmu 

 podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují 

 upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle 

 podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů. 

 netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu 

 ve výuce podporujeme koedukovanou výchovu dětí 

 průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině 

 učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky, (mezi 

žáky a učiteli) 

 důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž 

formulaci se žáci sami podíleli 

 Jdeme příkladem – podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru i spolupráci 

pedagogických a nepedagogických pracovníků školy. Respektujeme práci, roli, povinnosti 

i odpovědnost ostatních. Upřednostňujeme zájmy školy, zájmy žáků a oprávněné zájmy 

rodičů před svými osobními zájmy. Pomáháme svým spolupracovníkům, učíme se od nich, 

vyměňujeme si s nimi zkušenosti. 

 

 

Kompetence občanské rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Přírodopis tím, že:  

 

 vychováváme žáky jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a 

respektující práva druhých, jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své 

životní prostředí, jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých 

situacích 

 vedeme žáky k poznání možností rozvoje i zneužití biologie 

 vedeme žáky k odpovědnosti za jejich zdraví a za zachování životního prostředí 

 vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví, a k aktivní ochraně životního prostředí 

 vedeme žáky k odmítavému postoji k drogám, alkoholu, kouření, zneužívání (a 

nadměrnému užívání) léků 

 netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků 

 netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci 

 netolerujeme žádnou podobu (aktivní, pasivní, otevřenou, skrytou) podpory výše uvedených 

negativních jevů 

 učíme žáky správně jednat v různých mimořádných život ohrožujících situacích 



Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, 

Jiráskovo náměstí 1166, 500 02 
 
 

Školní vzdělávací program pro základní školy – „Umím, chápu, rozumím“ 

 

277 

 podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují 

 učíme žáky preventivně předcházet nemocem a úrazům 

 učíme žáky poskytnout účinnou první pomoc 

 důsledně vyžadujeme dodržování stanovených pravidel (manipulace s přírodninami, 

pravidla chování ve škole, v učebně přírodopisu, na mimoškolních akcích) a dodržování 

stanovených pracovních postupů 

 neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření 

 Jdeme příkladem – respektujeme závazné předpisy, plníme příkladně své povinnosti. 

Respektujeme osobnost žáka a jeho práva. Budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru ve 

třídě i ve škole. Chováme se k žákům jejich rodičům a ke svým spolupracovníkům tak, jak 

si přejeme, aby se oni chovali k nám. 

 

 

Kompetence pracovní rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Přírodopis tím, že:  

 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci, naučíme žáky používat při práci vhodné 

materiály, nástroje a technologie, naučíme žáky chránit své zdraví při práci, pomáháme 

žákům při volbě jejich budoucího povolání 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci 

 učíme žáky optimálně plánovat a provádět soustavná pozorování a experimenty a získaná 

data zpracovávat a vyhodnocovat 

 v rámci možností a podmínek školy učíme žáky při práci využívat moderní technologie, 

postupy, pomůcky a techniku 

 podporujeme využívání výpočetní techniky, internetu a používání cizího jazyka 

 seznamujeme žáky se zásadami bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a důsledně 

vyžadujeme jejich dodržování 

 vedeme žáky k dodržování a plnění jejich povinností a závazků 

 při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí 

 měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky 

 různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi v 

oblasti přírodních věd a v různých průmyslových odvětvích založených na biotechnologiích 

 Jdeme příkladem – příkladně si plníme své pracovní povinnosti (nástupy do hodin, 

prohlubujeme si odbornou a pedagogickou kvalifikaci. V rámci celoživotního vzdělávání se 

neustále seznamujeme s novými poznatky a technologiemi v oboru biologie a s novými 

poznatky v oborech pedagogika, psychologie a oboru didaktika biologie. Důsledně 

dodržujeme zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zodpovědně chráníme své zdraví 

a zdraví žáků. Dodržujeme dané slovo. Vážíme si své profese. Svoji profesi a svoji školu 

pozitivně prezentujeme před žáky, rodiči i širší veřejností. 
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1. Obecná biologie a genetika 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka:  

1.1 rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů 

1.2 popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci 

základních organel 

1.3 rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i 

živočichů 

1.4 třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek 

1.5 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho význam z hlediska 

dědičnosti 

1.6 uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a příklady vlivu prostředí na utváření 

organismů 

1.7 uvede na příkladech z běžného života význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 orientuje se v přehledu vývoje organismů a rozliší základní projevy a podmínky života 

 zná základní funkce hlavních orgánů a orgánových soustav rostlin i živočichů 

 rozpozná rozdíl mezi jednobuněčnými a mnohobuněčnými organismy 

 uvede na příkladech vliv virů a bakterií v přírodě a na člověka 

 má základní vědomosti o přírodě a přírodních dějích 

 pozná význam rostlin a živočichů v přírodě i pro člověka 

 

Učivo (U): 

1.1 vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam - výživa, dýchání, růst, 

rozmnožování, vývin, reakce na podněty; názory na vznik života 

1.2 základní struktura života - buňky, pletiva, tkáně, orgány, orgánové soustavy, organismy 

jednobuněčné a mnohobuněčné 

1.3 význam a zásady třídění organismů 

1.4 dědičnost a proměnlivost organismů - podstata dědičnosti a přenos dědičných informací, 

gen, křížení 

1.5 viry a bakterie - výskyt, význam a praktické využití 

 

 

2. Biologie hub 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 

2.1 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná je podle 

charakteristických znaků 

2.2 vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam v ekosystémech a místo v potravních 

řetězcích 

2.3 objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby podle charakteristických znaků 

 pozná lišejníky 
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Učivo (U): 

2.1 houby bez plodnic - základní charakteristika, pozitivní a negativní vliv na člověka a živé 

organismy 

2.2 houby s plodnicemi - stavba, výskyt, význam, zásady sběru, konzumace a první pomoc při 

otravě houbami 

2.3 lišejníky - stavba, symbióza, výskyt a význam 

 

 

3. Biologie rostlin 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 

3.1 odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva až k 

jednotlivým orgánům 

3.2 porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí 

a vztahů v rostlině jako celku 

3.3 vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich využití při pěstování 

rostlin 

3.4 rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí 

klíčů a atlasů 

3.5 odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin 

podmínkám prostředí 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 porovná vnější a vnitřní stavbu rostlinného těla a zná některé funkce jednotlivých částí 

těla rostlin 

 rozlišuje základní rostlinné fyziologické procesy a jejich využití 

 uvede význam hospodářsky důležitých rostlin a způsob jejich pěstování 

 rozliší základní systematické skupiny rostlin a zná jejich zástupce 

 popíše přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí 

 

Učivo (U): 

3.1 anatomie a morfologie rostlin - stavba a význam jednotlivých částí těla vyšších rostlin 

(kořen, stonek, list, květ, semeno, plod) 

3.2 fyziologie rostlin - základní principy fotosyntézy rostlin, principy dýchání, růstu a 

rozmnožování rostlin 

3.3 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 

3.4 význam rostlin a jejich ochrana 
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4. Biologie živočichů 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 

4.1 porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 

orgánů 

4.2 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 

hlavních taxonomických skupin 

4.3 odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech 

objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí 

4.4 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka uplatňuje zásady bezpečného chování 

ve styku se živočichy 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 porovná vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 

orgánů 

 rozliší jednotlivé skupiny živočichů a zná jejich hlavní zástupce 

 odvodí na základě vlastního pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, 

objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí 

 ví o významu živočichů v přírodě i pro člověka a uplatňuje zásady bezpečného chování 

ve styku se živočichy 

 využívá zkušenosti s chovem vybraných domácích živočichů k zajišťování jejich 

životních potřeb 

 

Učivo (U): 

4.1 stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla - živočišná buňka, tkáně, orgány, 

orgánové soustavy, organismy jednobuněčné a mnohobuněčné, rozmnožování 

4.2 vývoj, vývin a systém živočichů - významní zástupci jednotlivých skupin živočichů - 

prvoci, bezobratlí (žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci, členovci), strunatci 

(paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci) 

4.3 rozšíření, význam a ochrana živočichů - hospodářsky a epidemiologicky významné 

druhy, péče o vybrané domácí živočichy, chov domestikovaných živočichů, živočišná 

společenstva 

4.4 projevy chování živočichů 

 

 

5. Biologie člověka 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 

5.1 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí 

jejich vztahy 

5.2 orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze člověka 

5.3 objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do stáří 

5.4 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a 

léčby, objasní význam zdravého způsobu života 

5.5 aplikuje předlékařskou první pomoc při poranění a jiném poškození těla 
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Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 popíše stavbu orgánů a orgánových soustav lidského těla a jejich funkce 

 charakterizuje hlavní etapy vývoje člověka 

 popíše vznik a vývin jedince 

 rozliší příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a 

léčby 

 zná zásady poskytování první pomoci při poranění 

 

Učivo (U): 

5.1 fylogeneze a ontogeneze člověka - rozmnožování člověka 

5.2 anatomie a fyziologie - stavba a funkce jednotlivých částí lidského těla, orgány, orgánové 

soustavy (opěrná, pohybová, oběhová, dýchací, trávicí, vylučovací a rozmnožovací, řídící), 

vyšší nervová činnost, hygiena duševní činnosti 

5.3 nemoci, úrazy a prevence - příčiny, příznaky, praktické zásady při léčení; závažná 

poranění a život ohrožující stavy, epidemie 

5.4 životní styl - pozitivní a negativní dopad prostředí a životního stylu na zdraví každého 

člověka 

 

 

6. Neživá příroda 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 

6.1 objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života 

6.2 rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny s použitím 

určovacích pomůcek 

6.3 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně geologického oběhu 

hornin i oběhu vody 

6.4 porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní 

druhy v naší přírodě 

6.5 orientuje se v jednotlivých geologických obdobích, dokáže je určit podle charakteristických 

znaků 

6.6 uvede na základě pozorování význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj a udržení života na 

Zemi různých ekosystémů a charakterizuje mimořádné události způsobené výkyvy počasí 

a dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a možné dopady i ochranu před nimi 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 popíše jednotlivé vrstvy Země 

 pozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny 

 rozliší důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů 

 rozezná některé druhy půd a objasní jejich vznik 

 na příkladech uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj a udržení veškerého života 

na Zemi 
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Učivo (U): 

6.1 Země - vznik a stavba Země 

6.2 nerosty a horniny - vznik, vlastnosti, kvalitativní třídění, praktický význam a využití 

zástupců, určování jejich vzorků; principy krystalografie 

6.3 vnější a vnitřní geologické procesy - příčiny a důsledky 

6.4 půdy - složení, vlastnosti a význam půdy pro výživu rostlin, její hospodářský význam pro 

společnost, nebezpečí a příklady její devastace, možnosti a příklady rekultivace 

6.5 vývoj zemské kůry a organismů na Zemi - geologické změny, vznik života, výskyt 

typických organismů a jejich přizpůsobování prostředí 

6.6 geologický vývoj a stavba území ČR - Český masiv, Karpaty 

 

 podnebí a počasí ve vztahu k životu – význam vody a teploty prostředí pro život, 

ochrana a využití přírodních zdrojů, význam jednotlivých vrstev ovzduší pro život, 

vlivy znečištěného ovzduší a klimatických změn na živé organismy a na člověka 

 

 mimořádné události způsobené přírodními vlivy – příčiny vzniku mimořádných 

událostí, přírodní světové katastrofy, nejčastější mimořádné přírodní události v ČR 

(povodně, větrné bouře, sněhové kalamity, laviny, náledí) a ochrana před nimi 

  

 

7. Základy ekologie 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 

7.1 uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi 

7.2 rozlišuje a uvede příklady systémů organismů - populace, společenstva, ekosystémy a 

objasní na základě příkladu základní princip existence živých a neživých složek ekosystému 

7.3 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí 

jejich význam 

7.4 uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení 

rovnováhy ekosystému 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi 

 rozliší populace, společenstva, ekosystémy a objasní základní princip některého 

ekosystému 

 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech 

 popíše změny v přírodě vyvolané člověkem a objasní jejich důsledky 

 pozná kladný a záporný vliv na životní prostředí 

 

Učivo (U): 

7.1 organismy a prostředí - vzájemné vztahy mezi organismy, mezi organismy a prostředím; 

populace, společenstva, přirozené a umělé ekosystémy, potravní řetězce, rovnováha 

v ekosystému 

7.2 ochrana přírody a životního prostředí - globální problémy a jejich řešení, chráněná území 
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8. Praktické poznávání přírody 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 

8.1 aplikuje praktické metody poznávání přírody 

8.2 dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 využívá metody poznávání přírody osvojované v přírodopisu 

 dodržuje základní pravidla bezpečného chování při poznávání přírody 

 

Učivo (U): 

8.1 praktické metody poznávání přírody - pozorování lupou a mikroskopem (případně 

dalekohledem), zjednodušené určovací klíče a atlasy, založení herbáře a sbírek, ukázky 

odchytu některých živočichů, jednoduché rozčleňování rostlin a živočichů 

8.2 významní biologové a jejich objevy 
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6. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Praktické metody poznávání přírody (U: 8.1) 

 pozorování lupou a mikroskopem, určování organismů podle 

klíče a atlasů, založení herbáře, ukázky odchytu některých 

živočichů 

8.1, 8.2 

Významní biologové a jejich objevy (U: 8.2) 

 J.E.Purkyně, A.Leeuwanhoek, C.Linné, Ch. Darwin, 

J.G.Mendel, E.Heckel, I.P.Pavlov 

1.2, 8.1, 1.4, 5.1, 1.5, 

7.1, 5.2 

Projevy života (U: 1.1) 

 Země a život – atmosféra, hydrosféra, vznik a vývoj života, 

vznik ozonosféry a biosféry 

 fotosyntéza, výživa, dýchání, růst, rozmnožování, vývin, reakce 

na podněty 

1.1, 3.3 

Základní struktura života (U: 1.2) 

 jednobuněčné a mnohobuněčné organismy – znaky, rozdíly, 

stavba a funkce buňky, typy buněk, pletiva a tkáně, orgány a 

orgánové soustavy 

1.2, 3.3 

Význam a zásady třídění organismů (U: 1.3) 

 druh, rod, čeleď, řád, třída, kmen/oddělení/, říše 
1.4 

Viry a bakterie (U: 1.5) 

 nebuněčné organismy – viry – stavba, výskyt, význam 

 jednobuněčné organismy s nepravým jádrem – bakterie – 

stavba, výskyt, význam a praktické využití 

1.7 

Houby bez plodnic (U: 2.1) 

 stavba buňky hub, rozmnožování a výživa, základní 

charakteristika jednobuněčných a vřeckovýtrusných hub, plísně 

v běžném životě, jejich význam využití a vliv na člověka, 

ochrana zdraví a hygiena 

2.2 

Houby s plodnicemi (U: 2.2) 

 stavba stopkovýtrusých hub, výskyt, význam, zásady sběru a 

konzumace, první pomoc, poznávání jedlých a jedovatých hub 

2.1 

Lišejníky (U: 2.3) 

 symbióza, stavba, výskyt a význam 
2.3 

Biologie rostlin (U: 3.3) 

 autotrofní jednobuněčné organismy – sinice, řasy – základní 

charakteristika, zástupci, výskyt, význam a využití 

3.5 

Biologie živočichů (U: 4.2, 4.3) 

 jednobuněční živočichové – prvoci – stavba těla, zástupci, 

výskyt, význam 

 mnohobuněční živočichové – bezobratlí /žahavce, ploštěnci, 

hlísti, měkkýši, kroužkovci, členovci/ - stavba těla, zástupci, 

výskyt, význam a ochrana živočichů, hygiena a ochrana zdraví 

člověka 

4.1  4.2  4.3  4.4 
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7. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Stavba těla živočichů (U: 4.1) 

 mnohobuněčné organismy – živočišná buňka, tkáň, orgány, 

orgánové soustavy 

 strunatci – anatomie a fyziologie 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4 

Systém živočichů (U:4.2) 

 významní zástupci strunatců – paryby, ryby, obojživelníci, 

plazi, ptáci a savci 

 znaky základních skupin strunatců 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4 

Rozšíření, význam a ochrana živočichů (U:4.3) 

 hospodářsky významné druhy 

 péče o vybrané domácí živočichy 

 chov domestikovaných živočichů 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4 

Projevy chování živočichů (U:4.4) 

 základy etologie 
4.1, 4.2, 4.3, 4.4 

Anatomie a morfologie rostlin (U:3.1) 

 rostlinná buňka – stavba, pletiva, rostlinné orgány 

 stavba a význam částí rostlin – kořen, stonek, list, květ, semeno, 

plod 

3.1, 3.2 

Systém rostlin (U:3.3) 

 poznávání a zařazování zástupců vyšších rostlin: 

- mechorosty 

- kapraďorosty – kapradiny, přesličky, plavuně 

- nahosemenné rostliny 

- krytosemenné rostlina – jednoděložné a dvouděložné 

rostliny 

3.4 

Význam rostlin a jejich ochrana (U: 3.4) 

 hospodářsky významné rostliny 

 cizokrajné užitkové rostliny pokojové rostliny 

 společenstvo a ekosystém 

 ochrana přírody, přírodní parky a CHKO 

3.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, 

Jiráskovo náměstí 1166, 500 02 
 
 

Školní vzdělávací program pro základní školy – „Umím, chápu, rozumím“ 

 

286 

8. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Fylogeneze a ontogeneze člověka (U: 5.1) 

 postavení člověka v přírodě, proces polidšťování, lidské rasy  

 rozmnožování, vývin jedince  

5.1, 5.3, 5.4, 5.5 

Anatomie a fyziologie člověka (U: 5.2) 

 orgánové soustavy člověka - jejich stavba a funkce: soustava 

opěrná a pohybová, oběhová, dýchací, trávicí, vylučovací, kůže, 

smyslové orgány, řídící orgány - nervová a smyslová soustava 

 vyšší nervová činnost: myšlení, paměť, řeč, aktivní vztahy 

člověk k prostředí, hierarchie životních hodnot 

5.1, 5.3, 5.4, 5.5 

Nemoci, úrazy a prevence (U: 5.3) 

 vzájemné vztahy jednotlivých orgánů, vlivy prostředí na jejich 

funkci 

 ochrana zdraví, nebezpečí poškození jednotlivých částí lidského 

organismu, zásady první pomoci, styk člověka s prostředím, 

zpětná vazba 

 hygiena, vlivy kouření, alkoholu a drog, zneužívání léků, zdraví 

a nemoc: vnější a vnitřní faktory ovlivňující lidský život 

(prostředí a dědičnost) 

 rozmnožování, vývin jedince, rodičovství, funkce rodiny, 

nebezpečí pohlavních chorob a AIDS, hlavní období lidského 

života, druhotné pohlavní znaky 

5.1, 5.3, 5.4, 5.5 

Životní styl (U: 5.4) 

 pozitivní a negativní dopad na zdraví člověka 

 vztahy člověka k životnímu prostředí 

5.1, 5.3, 5.4, 5.5 

Dědičnost a proměnlivost organismů (U:1.4) 

 rozmnožování nepohlavní a pohlavní 

 podstata dědičnosti a přenos dědičných informací, gen, křížení 

1.5, 1.6 
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9. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Země (U: 6.1) 

 vznik Země  

 stavba Země 

 podmínky vzniku života na Zemi 

 vznik a vývoj života- názory na vznik a vývoj života 

6.1 

Nerosty a horniny (U: 6.2) 

 mineralogie – vznik nerostů, fyzikální vlastnosti nerostů, 

chemické vlastnosti, třídění nerostů, přehled nerostů, určování 

nerostů 

 petrologie – vyvřelé horniny, usazené horniny, přeměněné 

horniny, určování hornin 

6.2 

Geologické procesy (U: 6.3, 6.6) 

 vnitřní geologické děje-pohyby litosférických desek, poruchy 

zemské kůry, sopečná činnost, zemětřesení 

 vnější geologické děje – zvětrávání, působení zemské tíže, 

činnost vody, činnost větru 

6.3 

Půdy (U: 6.4) 

 vznik půd 

 půdotvorní činitelé 

 složení a vlastnosti půd 

 třídění půd 

6.4 

Vývoj zemské kůry a organismů na zemi (U: 6.5) 

 geologické změny 

 éry vývoje života-prekambrium, prvohory, druhohory, třetihory, 

čtvrtohory 

6.5 

Organismy a prostředí (U: 7.1) 

 vzájemné vztahy mezi organismy a prostředím 

 populace 

 společenstvo/biocenóza/ 

 ekosystémy 

 potravní řetězce 

5.2 

Ochrana přírody a životního prostředí (U: 7.2) 

 stav životního prostředí 

 globální problémy a jejich řešení 

 chráněná území 

7.1, 7.2, 7.3 
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RUSKÝ JAZYK 
 

1. Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Ruský jazyk je vyučovací předmět, který nabízí škola od 1. 9. 2013 jako součást vzdělávací oblasti 

Jazyk a jazyková komunikace v oboru Další cizí jazyk.  Jako Další cizí jazyk nabízíme vedle ruského i 

jazyk německý.  

 

Výuka ruského jazyka přispívá k rozšíření celkového rozhledu žáka, který se naučí jednoduché 

komunikaci v běžných každodenních situacích. Při výuce ruského jazyka se využívají znalosti z dalších 

vzdělávacích oblastí, se kterými tento předmět souvisí. Český jazyk, Cizí jazyky, Člověk a příroda, 

Člověk a společnost, Člověk a svět práce, Člověk a zdraví, Umění a kultura.  

 

 

2. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

 

Na naší škole všichni žáci absolvují Další cizí jazyk od 6. ročníku v rozsahu 2 hodin týdně, do 9. ročníku 

tak bude splněna celková hodinová dotace 8 hodin.  

 

Snažíme se seznámit žáky s jazykem a o vytvoření kladného vztahu k tomuto předmětu. Žáci si osvojí 

azbuku, základy gramatiky. Umí si poradit s jednoduchým textem, s běžnými tématy, se kterými se 

setkávají ve škole, volném čase, popsat své zážitky, události a cíle. Žáci získávají podrobnější znalosti  

o životě, kultuře a tradicích ruského národa. 

 

Výuka probíhá především v jazykové učebně vybavené audiovizuální technikou (kvalitní sluchátkový 

obvod, data projektor, počítač s připojením na internet) Učebna je uspořádána pro moderní výuku do 

tvaru obdélníku. Toto uspořádání umožňuje lépe pracovat ve skupinách. Zaměřujeme se na poslech, 

rozhovory, samostatný ústní projev, čtení a psaní.   

 

Výuka ruského jazyka vede žáka k : 

 chápání jazyka jako důležitého a nezbytného nástroje celoživotního vzdělávání 

 vnímání a postupnému osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání 

informací, k vyjádření potřeb, prožitků, ke sdělování názorů 

 zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace 

 samostatnému získávání informací z různých zdrojů 

 získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu 

 

 

3. Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Ruský jazyk 

 

Kompetence k učení rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Ruský jazyk tím, že: 

 

 vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání, připravujeme je na celoživotní učení 

 na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětlujeme smysl a cíl učení a posilujeme 

pozitivní vztah k učení 

 učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na 

internetu, získávat zde novou slovní zásobu, nová fakta  

 učíme práci s chybou 
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 učíme žáka uvádět věci do souvislostí, propojit poznatky z hodin ruského jazyka s poznatky 

z jiných předmětů, především s dějepisem a zeměpisem 

 jdeme příkladem – neustále si dalším vzděláváním v anglickém jazyce rozšiřujeme své 

znalosti 

 

 

Kompetence k řešení problémů rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Ruský jazyk tím, že: 

 

 učíme žáky nebát se problémů 

 vytvářením praktických problémových úloh a situací (například formou rozhovoru) učíme 

žáky prakticky problémy řešit 

 podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení 

 podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů 

 učíme žáky obhájit svůj názor, případně přijmout kritiku 

 jdeme příkladem – učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové 

situace ve škole 

 

 

Kompetence komunikativní rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Ruský jazyk tím, že: 

 

 učíme žáky formulovat své myšlenky, názory v souvislém ústním i písemném projevu 

pomocí různých forem práce (rozhovory, týmová práce, vyprávění, zapojení se do diskuse 

apod.) 

 učíme žáky nebát se mluvit v ruském jazyce, vyjádřit se, klást otázky 

 připravujeme žáky na zvládnutí komunikace v každodenních, ale i v obtížných a 

ohrožujících situacích 

 učíme žáky aplikovat získanou slovní zásobu 

 klademe důraz na „kulturní úroveň“ komunikace 

 vedeme žáky k prezentaci  svojí osoby a svojí školy na veřejnosti 

 využíváme internet  

 zařazujeme do výuky programy na PC v počítačové učebně 

 jdeme příkladem – „profesionálním“ přístupem ke komunikaci s žáky, rodiči, zaměstnanci 

školy a širší veřejností 

 

 

Kompetence sociální a personální rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Ruský jazyk tím, že: 

 

 učíme žáky pracovat v týmech 

 učíme žáky kriticky hodnotit práci týmu, svoji práci v týmu a práci ostatních členů týmu 

 podporujeme vzájemnou pomoc žáků 

 podporujeme integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů 

 podporujeme vytvoření zdravé sebedůvěry žáka 

 netolerujeme projevy rasismu a nacionalismu, násilí 

 jdeme příkladem – podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru, 

respektujeme práci, roli, povinnosti i odpovědnost ostatních 
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Kompetence občanské rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Ruský jazyk tím, že: 

 

 netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků 

 kázeňské přestupky řešíme individuálně 

 vedeme žáky k úctě k druhým lidem, k vlasti, vážit si domova, věcí 

 podporujeme vytváření mravních hodnot žáka – slušnosti, pravdomluvnosti, odpovědnosti, 

tolerance, spolupráce, pomoci druhým 

 vedeme žáky k ochraně jejich zdraví a k ochraně životního prostředí 

 v hodnocení žáků uplatňujeme prvky pozitivní motivace 

 jdeme příkladem –  respektujeme právní předpisy, vnitřní normy školy, plníme své 

povinnosti, respektujeme osobnost žáka a jeho práva, podporujeme přátelskou otevřenou 

atmosféru ve třídě i ve škole 

 

 

Kompetence pracovní rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Ruský jazyk tím, že: 

 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci 

 při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí 

 motivujeme žáky k dosažení jimi  

 poukazujeme na nutnost znalosti práce se slovníkem, počítačovým programem, internetem 

 učíme žáky vyplňovat formuláře, dotazníky 

 jdeme příkladem – příkladně si plníme své pracovní povinnosti ( nástupy do hodin, příprava 

na výuku apod.), dodržujeme dané slovo 
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1. Receptivní řečové dovednosti 
 

Očekávané výstupy (OVO)žáka: 
1.1 čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu 

1.2 rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů 

s využitím vizuální opory, v textech dokáže vyhledat známé výrazy, fráze a odpovědi na 

otázky 

1.3 rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci 

1.4 odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu 

1.5 používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném 

výkladovém slovníku 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 
 je seznámen se zvukovou podobou ruského jazyka 

 rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování 

 rozumí jednoduchým slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně 

setkal (zejména má-li k dispozici vizuální oporu) 

 rozumí otázkám, které se týkají základních osobních údajů (zejména jména a věku) 

 rozumí jednoduchým pokynům učitele 

 

 

2. Produktivní řečové dovednosti 

 

Očekávané výstupy (OVO)žáka:  

2.1 sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem 

v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy 

2.2 písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty 

2.3 stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace 

2.4 vyžádá jednoduchou informaci 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 pozdraví a poděkuje 

 sdělí své jméno a věk 

 

 

3. Interaktivní řečové dovednosti 

 

Očekávané výstupy (OVO)žáka: 

3.1 jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho osoby 
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Učivo (U): 

1.1 jednoduchá sdělení – oslovení, reakce na oslovení, pozdrav, přivítání, rozloučení, 

představování, omluva, reakce na omluvu, poděkování a reakce na poděkování, prosba, 

žádost, přání, blahopřání, žádost o pomoc, službu, informaci, souhlas, nesouhlas, setkání, 

telefonování, osobní dopis, email, detailní popis osoby, věci a události, příkaz, zákaz a rada, 

recept, ilustrovaný příběh 

1.2 základní vztahy – existenciální (Kdo?…), prostorové (Kde? Kam?…), časové (Kdy?…), 

kvalitativní (Jaký? Který? Jak?…), kvantitativní (Kolik?…) 

1.3 tematické okruhy – domov, rodina, bydlení, škola, volný čas a zájmová činnost, kultura, 

osobní dopis, formulář, dotazník, sport, péče o zdraví, stravování, město, oblékání, nákupy 

a móda, příroda a životní prostředí, počasí, člověk a společnost, cestování, volba povolání, 

moderní technologie a média, zeměpisné údaje, problémy mládeže, pocity a nálady, vnitřní 

a vnější charakteristika člověka 

1.4 slovní zásoba a tvoření slov 

1.5 gramatické struktury a typy vět, lexikální princip pravopisu slov 
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6. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

 Poslech na téma: (U: 1.3, 1.4) 

 КАК ТЕБЯ ЗОВУТ?   

 ПОЗНАКОМЪТЕСЬ!     

 ВЫ ГОВОРИТЕ ПО-РУССКИ?   

 У ДИМЫ В ГОСТЯХ.   

1.2, 1.3, 1.4 

Čtení na téma: (U: 1.1, 1.3, 1.4)  

 КАК ТЕБЯ ЗОВУТ?   

 ПОЗНАКОМЪТЕСЬ!     

 ВЫ ГОВОРИТЕ ПО-РУССКИ?   

 У ДИМЫ В ГОСТЯХ.     

1.1, 1.2, 1.4, 1.5 

Rozhovory na téma: (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) 

 Pozdrav, rozloučení, představení, bydliště, omluva, prosba 

 Čísla, barvy, dny v týdnu, měsíce 

 Ve škole, ve třídě 

1.3, 2.1, 2.3, 2.4, 3.1 

Samostatný ústní projev na téma: (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) 

  КАК ТЕБЯ ЗОВУТ?   
1.3, 2.1, 2.3, 2.4, 3.1 

Písemný projev: (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5) 

 osvojení ruské azbuky a její přepis 
1.5, 2.1, 2.2 

 

 

7. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

 Poslech na téma: (U: 1.3, 1.4) 

 НАША СЕМЪЯ.   

 ПРОФЕССИЯ 

 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 

 ЗНАКОМСТВО 

1.2, 1.3, 1.4 

Čtení na téma: (U: 1.1, 1.3, 1.4) 

 НАША СЕМЪЯ.   

 ПРОФЕССИЯ 

 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 

 ЗНАКОМСТВО 

1.1, 1.2, 1.4, 1.5 

Rozhovory na téma: (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) 

 rodina 

 budoucí povolání 

 kino, knihy, hudba 

 kamarádi 

1.3, 2.1, 2.3, 2.4, 3.1 

Samostatný ústní projev na téma: (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) 

 НАША СЕМЪЯ 

 ПРОФЕССИЯ 

 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 

1.3, 2.1, 2.3, 2.4, 3.1 

Písemný projev: (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5) 

 osvojení ruské azbuky a její přepis 
1.5, 2.1, 2.2 
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8. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

 Poslech na téma: (U: 1.3, 1.4) 

 В ШКОЛЕ 

 НА ЗАНЯТИЯХ 

 КАК ТУДА ПОПАСТЬ? 

1.2, 1.3, 1.4 

Čtení na téma: (U: 1.1, 1.3, 1.4) 

 В ШКОЛЕ 

 НА ЗАНЯТИЯХ 

 КАК ТУДА ПОПАСТЬ? 

1.1, 1.2, 1.4, 1.5 

Rozhovory na téma: (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) 

 ve škole, ve třídě, na ulici 

 potraviny, ovoce, zelenina, zdravá výživa 

1.3, 2.1, 2.3, 2.4, 3.1 

Samostatný ústní projev na téma: (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) 

 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 

 КАК ТУДА ПОПАСТЬ? 

1.3, 2.1, 2.3, 2.4, 3.1 

Písemný projev: (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5) 

 osvojení ruské azbuky a její přepis 

 dopis, inzerát 

1.5, 2.1, 2.2 

 

 

 

 

9. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

 Poslech na téma: (U: 1.3, 1.4) 

 В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ 

 ДВЕ СТОЛИЦЫ 

 ПРИЕЗЖАЙТЕ В ПРАГУ! 

1.2, 1.3, 1.4 

Čtení na téma: (U: 1.1, 1.3, 1.4) 

 В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ 

 ДВЕ СТОЛИЦЫ 

 ПРИЕЗЖАЙТЕ В ПРАГУ! 

1.1, 1.2, 1.4, 1.5 

Rozhovory na téma: (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) 

 potraviny, ovoce, zelenina, zdravá výživa 

 obchody, nakupování 

 kino, knihy, hudba 

 orientace ve městě, dopravní prostředky 

 Moskva, Petrohrad, Praha 

1.3, 2.1, 2.3, 2.4, 3.1 

Samostatný ústní projev na téma: (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) 

 В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ 
1.3, 2.1, 2.3, 2.4, 3.1 

Písemný projev: (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5) 

 osvojení ruské azbuky a její přepis 

 dopis, inzerát 

1.5, 2.1, 2.2 
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TĚLESNÁ VÝCHOVA  
 

1. Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním cílem 

vyučovacího předmětu je komplexní vzdělávání žáků v problematice aktivního pohybu jako 

významného činitele působící na zdravotní stav a harmonický rozvoj dítěte. Vede žáky k poznání 

vlastních pohybových možností a zájmů, současně i k poznání účinků konkrétních pohybových činností 

na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. Žáci se učí uplatňovat osvojené pohybové dovednosti 

v různém prostředí a s různými účinky, kdy si zvykají na rozličné sociální role, které vyžadují 

spolupráci, tvořivost, překonávání zábran, objektivnost, rychlé rozhodování, organizační schopnosti, i 

nutnou míru odpovědnosti za zdraví své i svých spolužáků. Tělesná výchova umožňuje žákům poznat 

vlastní pohybové možnosti a přednosti i zdravotní a pohybová omezení, rozumět jim, respektovat je u 

sebe i jiných a aktivně je využívat nebo cíleně ovlivňovat. Vede žáky od spontánního pohybu k řízené 

pohybové činnosti a zpět k vlastní pravidelné seberealizaci v oblíbeném sportu nebo v jiné pohybové 

aktivitě. Takový vztah k pohybovým aktivitám lze rozvíjet jen v atmosféře důvěry, úzké spolupráce a 

radostného prožitku z pohybového výkonu. 

 

 

2. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

 

S ohledem na poměrně značnou rozdílnost fyziologického i mentálního vývoje jednotlivých žáků v 

ročníku a na velmi různou úroveň jejich pohybových schopností a dovedností, je výuka vyučovacího 

předmětu Tělesná výchova sice členěna do základních, na sebe navazujících, etap, ty se však 

meziročníkově značně prolínají. Na 2. stupni ZŠ se vyučovací předmět Tělesná výchova vyučuje jako 

povinný předmět v základní 2 hodinové dotaci týdně pro všechny žáky. V 7. ročníku absolvují žáci 

lyžařsky kurz (v případě nízkého počtu přihlášených žáku v 7. ročníku se může lyžařsky výcvik 

přesouvat do vyššího ročníku). Výuka je organizována v tělocvičně v budově školy a současně jsou 

využívána venkovní hřiště mimo areál školy. 

 

 

3. Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Tělesná výchova 

 

Kompetence k učení rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Tělesná výchova tím, že: 

 

 využíváme každé příležitosti k motivování žáků k celoživotnímu učení 

 používáme takové způsoby hodnocení žáků, které podporují jejich motivaci k učení 

 žáky vedeme k sebehodnocení 

 podněcujeme tvořivost a realizaci vlastních nápadů žáků 

 individuálním přístupem k žákům maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch 

 

 

Kompetence k řešení problémů rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Tělesná výchova tím, že: 

 

 podněcujeme žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů 

 výuku vedeme tak, aby žáci hledali různá řešení problémů a svoje řešení dokázali následně 

obhájit 

 vedeme žáky k využívání všech dostupných informačních zdrojů  

 zapojujeme žáky do soutěží 
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Kompetence komunikativní rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Tělesná výchova tím, že: 

 

 vedeme žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci 

 učíme žáky obhajovat svůj vlastní názor a zároveň přijímat názory jiných lidí 

 používáme metody týmové práce a kooperativního učení a tím vedeme děti ke spolupráci 

při vyučování, ke komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními lidmi ve škole i mimo školu 

 ke komunikaci mezi školami využíváme ICT 

 učíme žáky žít společně s ostatními, být tolerantní a ohleduplní k jiným lidem, jejich 

kulturám a duchovním hodnotám 

 podněcujeme rozvoj komunikačních dovedností, které žáci uplatňují ve vyučování i ve 

vlastních pracích v rámci projektového vyučování 

 

 

Kompetence sociální a personální rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Tělesná výchova tím, že: 

 rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat, pracujeme v týmu, respektujeme a hodnotíme 

práci vlastní i druhých 

 vedeme žáky k respektování společně dohodnutých pravidel chování, vedeme žáky 

k ohleduplnosti, úctě a slušnosti při jednání s druhými lidmi 

 školní normy chování jsou nastaveny tak, aby podporovaly klima dobrých vztahů mezi 

žáky, mezi žáky a učiteli 

 učíme žáky základům kooperace a týmové práce a usilujeme o to, aby žáci prokázali 

schopnost střídat role ve skupině 

 

 

Kompetence občanské rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Tělesná výchova tím, že: 

 

 vychováváme žáky jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a 

respektující práva druhých, jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své 

životní prostředí, jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých 

situacích  

 při výuce organizujeme učební činnosti s ohledem na individuální rozdíly v osobnosti žáků 

a s ohledem na jejich práva a povinnosti 

 žáci jsou vedeni k odmítání fyzického násilí, hrubého zacházení a vulgárního vyjadřování 

 každodenními systematickými činnostmi vedeme žáky k aktivnímu rozvíjení a ochraně 

svého fyzického, duševního a sociálního zdraví a zdravého životního stylu 

 poskytujeme žákům dostatek příležitostí k aktivnímu zapojení se do různorodých kulturních 

a sportovních aktivit jako organizátoři nebo účastníci  

 

 

Kompetence pracovní rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Tělesná výchova tím, že: 

 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci, učíme žáky používat při práci vhodné materiály, 

nástroje a technologie, naučíme žáky chránit své zdraví při práci, pomáháme žákům při 

volbě jejich budoucího povolání 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci 

 vedeme žáky k aktivní účasti na zlepšování školního prostředí 

 důsledně vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel, k ochraně zdraví a k plnění 

svých povinností a závazků (řády učeben) 

 netolerujeme projevy vandalismu 
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1. Činnosti ovlivňující zdraví 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 

1.1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu 

1.2 zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 

1.3 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti 

1.4 samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností-

zatěžovanými svaly 

1.5 odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se zdravím a sportem, upraví pohybovou 

aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší 

1.6 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, 

silničního provozu 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 usiluje o zlepšení a udržení úrovně pohybových schopností a o rozvoj pohybových 

dovedností základních sportovních odvětví včetně zdokonalování základních lokomocí 

 cíleně se připraví na pohybovou činnost a její ukončení, využívá základní kompenzační a 

relaxační techniky k překonání únavy 

 odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se zdravím a sportem 

 vhodně reaguje na informace o znečištění ovzduší a tomu přizpůsobuje pohybové aktivity 

 uplatňuje základní zásady poskytování první pomoci a zvládá zajištění odsunu raněného 

 uplatňuje bezpečné chování v přírodě a v silničním provozu 

 chápe zásady zatěžování, jednoduchými zadanými testy změří úroveň své tělesné 

zdatnosti 

 

Učivo (U): 

1.1 význam pohybu pro zdraví – rekreační a výkonnostní sport, sport dívek a chlapců 

1.2 zdravotně orientovaná zdatnost – kondiční programy 

1.3 prevence, korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí – průpravná, 

kompenzační, vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení 

1.4 hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech – v nestandardním prostředím první 

pomoc při TV a sportu v různém prostředí a klimatických podmínkách improvizované 

ošetření poranění a odsun raněného 

 

 

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 

 

Očekávané výstupy (OVO)žáka: 

2.1 zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě 

je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech 

2.2 posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 

příčiny 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 

aplikuje je ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech 

 posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí příčiny nedostatků 
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Učivo (U): 

2.1 pohybové hry – s různým zaměřením 

2.2 gymnastika – prostná, přeskoky, cvičení s náčiním a na nářadí 

2.3 estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem – základy rytmické 

gymnastiky, cvičení s náčiním, kondiční formy cvičení 

2.4 úpoly – základy sebeobrany 

2.5 atletika – rychlý běh, vytrvalý běh na dráze a v terénu, skok do dálky nebo výšky, hod 

míčkem nebo granátem, vrh koulí 

2.6 sportovní hry – herní činnosti jednotlivce, herní kombinace, utkání podle pravidel žákovské 

kategorie 

2.7 turistika a pobyt v přírodě – příprava turistické akce, přesun do terénu a uplatňování pravidel 

bezpečnosti silničního provozu v roli chodce a cyklisty, chůze se zátěží i v mírně náročném 

terénu, táboření, ochrana přírody, základy orientačního běhu, dokumentace z turistické 

akce, přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, potravy, tepla 

  

  

3. Činnosti podporující pohybové učení 

 

Očekávané výstupy (OVO)žáka: 

3.1 užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka 

3.2 naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky- čestné soupeření, pomoc 

handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu 

3.3 dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji 

3.4 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 

organizátora 

3.5 sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí 

3.6 zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni školy 

3.7 zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 užívá osvojovanou odbornou terminologii na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka 

 naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky - čestné soupeření, 

pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu 

 dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji 

 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka 

 sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony a vyhodnotí je 

 spolurozhoduje osvojované hry a soutěže 

 

Učivo (U): 

3.1 komunikace v TV – tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, 

signály, gesta, značky, vzájemná komunikace a spolupráce při osvojovaných pohybových 

činnostech 

3.2 organizace prostoru a pohybových činností – v nestandardních podmínkách 

3.3 historie a současnost sportu – významné soutěže a sportovci 

3.4 pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží 

3.5 zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech 

3.6 měření výkonů a posuzování pohybových dovedností – měření, evidence, vyhodnocování 
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6. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Člověk a sport (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.7) 
 význam biorytmů pro zdraví a pohybovou aktivitu 

 pojmy osvojovaných činností 

 základní pojmy spojené s jednotlivými druhy cvičení 

 základní význam jednotlivých druhů cvičení a jejich použití 

v denním režimu zdravý životní styl, odmítání škodlivin 

 pravidla bezpečnosti silničního provozu pro chodce, cyklistu 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4 1.5, 2.1 

Atletika (U: 1.2, 1.3, 2.5, 3.1, 3.3, 3.4, 3.6) 

 pojmy olympijské disciplíny 

 základní pravidla atletických soutěží 

 základy techniky disciplín 

 průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: běh /rychlý, 

vytrvalostní/, skok /daleký, vysoký/, hod /míčkem, vrh koulí/ 

 základy evidence výkonů 

1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.7 

Sportovní hry (U: 1.1, 2.1, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5) 

 základní principy pro řízení a rozhodování pohybových her 

 úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí ve hře 

 radost ze hry, prožitek, spolupráce 

 význam sportovních her pro rozvoj herních dovedností 

 herní role a funkce /brankář, kapitán atd./ 

 základní pravidla sportovních her 

 specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních hrách 

 příprava a organizace utkání 

 sportovní hry: fotbal, basketbal, volejbal, florbal, ringo, 

přehazovaná, fresbee, kin-ball 

1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 3.4, 

3.5, 3.6 

Gymnastika (U: 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.4, 2.4) 

 pojmy, odvozené cvičební polohy a postoje 

 záchrana a dopomoc 

 přeskoky, hrazda, kladina, prostná 

 zapojení do řízení a samostatného hodnocení kvality 

 rytmická a kondiční gymnastika 

 různé druhy pohybu s hudebním a rytmickým doprovodem 

 technika a estetika pohybu 

 rychlostně silová cvičení 

 protahovací a napínací cvičení /strečink/ 

1.3, 2.2, 3.2, 3.5 
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7. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Člověk a sport (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.7) 
 význam biorytmů pro zdraví a pohybovou aktivitu 

 pojmy osvojovaných činností 

 základní pojmy spojené s jednotlivými druhy cvičení 

 základní význam jednotlivých druhů cvičení a jejich použití 

v denním režimu zdravý životní styl, odmítání škodlivin 

 pravidla bezpečnosti silničního provozu pro chodce, cyklistu 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4 1.5, 2.1 

Atletika (U: 1.2, 1.3, 2.5, 3.1, 3.3, 3.4, 3.6) 

 pojmy olympijské disciplíny 

 základní pravidla atletických soutěží 

 základy techniky disciplín 

 průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: běh /rychlý, 

vytrvalostní/, skok /daleký, vysoký/, hod /míčkem, vrh koulí/ 

 základy evidence výkonů 

1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.7 

Sportovní hry (U: 1.1, 2.1, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5) 

 základní principy pro řízení a rozhodování pohybových her 

 úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí ve hře 

 radost ze hry, prožitek, spolupráce 

 význam sportovních her pro rozvoj herních dovedností 

 herní role a funkce /brankář, kapitán atd./ 

 základní pravidla sportovních her 

 specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních hrách 

 příprava a organizace utkání 

 sportovní hry: fotbal, basketbal, volejbal, florbal, ringo, 

přehazovaná, fresbee, kin-ball 

1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 3.4, 

3.5, 3.6 

Gymnastika (U: 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.4, 2.4) 

 pojmy, odvozené cvičební polohy a postoje 

 záchrana a dopomoc 

 přeskoky, hrazda, kladina, prostná 

 zapojení do řízení a samostatného hodnocení kvality 

 rytmická a kondiční gymnastika 

 různé druhy pohybu s hudebním a rytmickým doprovodem 

 technika a estetika pohybu 

 rychlostně silová cvičení 

 protahovací a napínací cvičení /strečink/ 

1.3, 2.2, 3.2, 3.5 

Lyžování (U: 2.7, 2.9, 3.4, 3.3) 

 osvojení sportu na horách 

 ošetření lyží a bot 

 způsoby záchrany a přivolání pomoci 

 prvky při jízdě – pluh, základní /kročný/ oblouk, oblouk 

z přívratu vyšší lyží, snožný oblouk, carvingový oblouk 

 přesun v terénu, přežití v přírodě 

 ochrana přírody 

 orientace v přírodě 

2.1, 2.2, 3.2 
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8. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Člověk a sport (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.7) 
 význam biorytmů pro zdraví a pohybovou aktivitu 

 pojmy osvojovaných činností 

 základní pojmy spojené s jednotlivými druhy cvičení 

 základní význam jednotlivých druhů cvičení a jejich použití 

v denním režimu zdravý životní styl, odmítání škodlivin 

 pravidla bezpečnosti silničního provozu pro chodce, cyklistu 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4 1.5, 2.1 

Atletika (U: 1.2, 1.3, 2.5, 3.1, 3.3, 3.4, 3.6) 

 pojmy olympijské disciplíny 

 základní pravidla atletických soutěží 

 základy techniky disciplín 

 průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: běh /rychlý, 

vytrvalostní/, skok /daleký, vysoký/, hod /míčkem, vrh koulí/ 

 základy evidence výkonů 

1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.7 

Sportovní hry (U: 1.1, 2.1, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5) 

 základní principy pro řízení a rozhodování pohybových her 

 úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí ve hře 

 radost ze hry, prožitek, spolupráce 

 význam sportovních her pro rozvoj herních dovedností 

 herní role a funkce /brankář, kapitán atd./ 

 základní pravidla sportovních her 

 specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních hrách 

 příprava a organizace utkání 

 sportovní hry: fotbal, basketbal, volejbal, florbal, ringo, 

přehazovaná, fresbee, kin-ball 

1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 3.4, 

3.5, 3.6 

Gymnastika (U: 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.4, 2.4) 

 pojmy, odvozené cvičební polohy a postoje 

 záchrana a dopomoc 

 přeskoky, hrazda, kladina, prostná 

 zapojení do řízení a samostatného hodnocení kvality 

 rytmická a kondiční gymnastika 

 různé druhy pohybu s hudebním a rytmickým doprovodem 

 technika a estetika pohybu 

 rychlostně silová cvičení 

 protahovací a napínací cvičení /strečink/ 

1.3, 2.2, 3.2, 3.5 
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9. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Člověk a sport (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.7) 
 význam biorytmů pro zdraví a pohybovou aktivitu 

 pojmy osvojovaných činností 

 základní pojmy spojené s jednotlivými druhy cvičení 

 základní význam jednotlivých druhů cvičení a jejich použití 

v denním režimu zdravý životní styl, odmítání škodlivin 

 pravidla bezpečnosti silničního provozu pro chodce, cyklistu 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4 1.5, 2.1 

Atletika (U: 1.2, 1.3, 2.5, 3.1, 3.3, 3.4, 3.6) 

 pojmy olympijské disciplíny 

 základní pravidla atletických soutěží 

 základy techniky disciplín 

 průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: běh /rychlý, 

vytrvalostní/, skok /daleký, vysoký/, hod /míčkem, vrh koulí/ 

 základy evidence výkonů 

1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.7 

Sportovní hry (U: 1.1, 2.1, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5) 

 základní principy pro řízení a rozhodování pohybových her 

 úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí ve hře 

 radost ze hry, prožitek, spolupráce 

 význam sportovních her pro rozvoj herních dovedností 

 herní role a funkce /brankář, kapitán atd./ 

 základní pravidla sportovních her 

 specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních hrách 

 příprava a organizace utkání 

 sportovní hry: fotbal, basketbal, volejbal, florbal, ringo, 

přehazovaná, fresbee, kin-ball 

1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 3.4, 

3.5, 3.6 

Gymnastika (U: 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.4, 2.4) 

 pojmy, odvozené cvičební polohy a postoje 

 záchrana a dopomoc 

 přeskoky, hrazda, kladina, prostná 

 zapojení do řízení a samostatného hodnocení kvality 

 rytmická a kondiční gymnastika 

 různé druhy pohybu s hudebním a rytmickým doprovodem 

 technika a estetika pohybu 

 rychlostně silová cvičení 

 protahovací a napínací cvičení /strečink/ 

 

1.3, 2.2, 3.2, 3.5 
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VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 
 

1. Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Cíle, zaměření a vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví vycházejí ze vzdělávacího 

oboru RVP ZV Výchova ke zdraví. Filozofie vyučovacího předmětu vychází z myšlenky, že zdraví 

jedince, jeho zdravý životní styl, život v rodině a život ve společnosti jsou spolu vzájemně velmi úzce 

propojeny. Každá společnost usiluje o výchovu zdravého jedince a zdravé rodiny. Cílem vyučovacího 

předmětu je vychovávat mladého člověka ke zdravému životnímu stylu, připravovat ho na život ve své 

budoucí rodině a na plnohodnotný život v moderní demokratické společnosti. 

 

Výchova ke zdraví se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací žáků v sociální realitě. 

Připravuje žáky řešit některé problémy související se zakládáním a vedením vlastní domácnosti. Otevírá 

cestu k realistickému sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního jednání 

i jednání druhých lidí v kontextu různých životních situací. Seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších 

společenstvích. Učí žáky respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla společenského soužití a 

přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání i jejich důsledky. Přináší základní poznání o 

člověku v souvislosti s preventivní ochranou jeho zdraví. Učí žáky aktivně rozvíjet a chránit zdraví 

v propojení všech jeho složek (sociální, psychické a fyzické) a být za ně odpovědný. Žáci si upevňují 

hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí dovednosti odmítat 

škodlivé látky, učí se předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v každodenních i mimořádných 

situacích. Vyučovací předmět Výchova ke zdraví rozšiřuje a prohlubuje poznatky o rodině, škole a 

společenství vrstevníků. Učí žáky dívat se na vlastní činnosti z hlediska životních perspektiv 

dospívajícího jedince. 

 

 

2. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

 

Výchova ke zdraví je povinným vyučovacím předmětem pro žáky II. stupně ZŠ v 8. - 9. ročníku. 

Navazuje na základy (dovednosti, vědomosti, postoje), které žáci získali v prvouce, vlastivědě a 

přírodovědě v 1. - 5. ročníku. Vyučuje se v 1 hodinové týdenní dotaci.  

 

Výuka předmětu Výchova ke zdraví směřuje k: 

 vnímání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty 

 pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k vnímání 

radostných prožitků z činností podpořených pohybem, příjemným prostředím a atmosférou 

příznivých vztahů 

 poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých etapách života na 

způsobu vlastního jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských vztahů i na kvalitě 

prostředí 

 získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, i na 

to, co zdraví ohrožuje a poškozuje 

 využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu, k 

upevňování způsobů rozhodování a jednání v souladu s aktivní podporou zdraví v každé 

životní situaci i k poznávání a využívání míst souvisejících s preventivní ochranou zdraví 

 propojování činností a jednání souvisejících se zdravím a zdravými mezilidskými vztahy se 

základními etickými a morálními postoji, s volním úsilím atd. 

 chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného 

předpokladu výběru profesní dráhy, partnerů, společenských činností atd. 
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 aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně 

prospěšných činností ve škole i v obci 

 utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, k rozvíjení realistického 

sebepoznávání a sebehodnocení, k akceptování vlastní osobnosti i osobnosti druhých lidí 

 vnímání pocitu sounáležitosti s vlastní rodinou, i společenstvím v nejbližším okolí i s lidmi, 

se kterými se žáci náhodně setkají 

 

 

3. Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 

 

Kompetence k učení rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví  tím, že: 

 

 vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich „budoucnost“ - připravujeme 

je na celoživotní učení 

 vedeme sebe, žáky a rodiče k tomu, že důležitější jsou získané dovednosti a znalosti, než 

známka na vysvědčení 

 na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětlujeme smysl a cíl učení a posilujeme 

pozitivní vztah k učení 

 podporujeme samostatnost a tvořivost 

 podporujeme různé přijatelné způsoby dosažení cíle 

 učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti 

 ve výuce se zaměřujeme prioritně na „aktivní“ dovednosti, učivo používáme jako prostředek 

k jejich získání 

 učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na 

internetu 

 podporujeme používání výpočetní techniky, literatury, médií … 

 umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry 

 uplatňujeme individuální přístup k žákovi  

 motivujeme k učení – snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost 

z učení 

 učíme práci s chybou 

 učíme trpělivosti, povzbuzujeme 

 

 

Kompetence k řešení problémů rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví tím, že: 

 

 podněcujeme žáky k tvořivému myšlení, logickém u uvažování a k řešení problémů 

 učíme žáky nebát se problémů („problémy byly, jsou a budou - problém není hrozba, ale 

výzva“) 

 vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit 

 na modelových příkladech ve svých předmětech naučíme žáky algoritmu řešení problémů 

 podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problému 

 podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů 

 podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení 

 podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů 

 podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů 

 v rámci svého předmětu učíme, jak některým problémům předcházet 
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Kompetence komunikativní rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví tím, že: 

 

 vedeme žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci 

 prioritně se zaměřujeme na rozvíjení komunikačních dovedností žáků v mateřském jazyce, 

v cizím jazyce, v informačních a komunikačních technologiích a v sociálních vztazích 

 klademe důraz na „kulturní úroveň“ komunikace 

 netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců 

školy i rodičů 

 podporujeme používání výpočetní techniky 

 vedeme žáky k tomu, aby otevřeně a slušně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými 

argumenty 

 podporujeme kritiku a sebekritiku 

 učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky  

 podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd, ročníků, věkových kategorií 

 vedeme žáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí 

 vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřejnosti 

 připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících 

situacích 

 důsledně vyžadujeme dodržování stanovených pravidel, umožňujeme žákům podílet se na 

jejich sestavování 

 učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace 

 učíme žáky „asertivnímu chování“ a „nonverbální komunikaci“ 

 

 

Kompetence sociální a personální rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví tím, že: 

 

 rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci 

vlastní i druhých 

 minimalizujeme používání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku a 

kooperativní vyučování 

 volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku vzájemně se 

doplňujících kvalit, umožňujících vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování osobního 

maxima každého člena třídního kolektivu 

 učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku 

efektivní spolupráce 

 rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role 

 učíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci (význam) v týmu i práci 

(význam) ostatních členů týmu 

 podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují 

 upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle 

 podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů 

 netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu 

 ve výuce podporujeme koedukovanou výchovu dětí 

 průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině 

 učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky 

 důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž 

formulaci se žáci sami podíleli 
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Kompetence občanské rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví tím, že: 

 

 vychováváme žáky jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a 

respektující práva druhých, jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své 

životní prostředí, jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých 

situacích 

 netolerujeme sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita mládeže) 

 netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu 

 netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců 

školy i rodičů 

 netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci 

 netolerujeme žádnou podobu (aktivní, pasivní, otevřenou, skrytou) podpory výše uvedených 

negativních jevů 

 důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních 

normách školy 

 vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem 

 na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy 

chování lidí 

 podporujeme různé formální i neformální způsoby spolupráce s obcí, policií apod. 

 v rámci svého předmětu, i na mimoškolních akcích upevňujeme žádoucí pozitivní formy 

chování žáků 

 neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření 

 využíváme pomoci a zkušeností odborníků - výchovných poradců, PPP, policie, magistrátu 

města HK… 

 rozumně a zodpovědně využíváme dostupných prostředků výchovných opatření – s 

ohledem na jejich účinnost 

 kázeňské přestupky řešíme individuálně 

 problémy řešíme věcně, rozumně, spravedlivě, vždy bez emocí a osobní zášti 

 při kázeňských problémech žáků se vždy snažíme zjistit jejich motiv (příčinu) 

 průběžně seznamujeme žáky s vhodnými právními normami 

 vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví, a k ochraně životního prostředí 

 nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační apod.) jako 

protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům 

 v hodnocení žáků (ve zřetelné převaze) uplatňujeme prvky pozitivní motivace 

 jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku 

 

 

Kompetence pracovní rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví tím, že: 

 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci 

 naučíme žáky používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie 

 naučíme žáky chránit své zdraví při práci, pomáháme žákům při volbě jejich budoucího 

povolání 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci, žádnou prací netrestáme, kvalitně odvedenou 

práci vždy pochválíme 

 při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, 

žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky 

 důsledně žáky vedeme k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých 

povinností a závazků 
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 různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi – 

cíleně ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě 

vhodného dalšího studia 

 cíleně posilujeme (motivujeme) žáky k dosažení jimi vhodně zvoleného dalšího studia ( 

budoucího povolání) 

 seznamujeme žáky s podmínkami a možnostmi jejich pracovního uplatnění v rámci 

Evropské unie 
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Očekávané výstupy (OVO) žáka: 

1.1 respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření 

dobrých mezilidských vztahů  

1.2 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 

1.3 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním, sociálním zdravím a 

vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou zdraví; dovede posoudit 

různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a 

vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví 

1.4 usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví 

1.5 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i 

v nejbližším okolí 

1.6 dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v 

rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky 

1.7 uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti s 

běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými chorobami; svěří se s zdravotním problémem 

a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc 

1.8 projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého 

životního stylu 

1.9 respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně reaguje a kultivovaně se chová k 

opačnému pohlaví 

1.10 respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a pozitivními 

životními cíli, chápe význam zdrženlivosti v dospívání a odpovědného sexuálního chování 

1.11 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 

1.12 vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, 

médií, sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi 

1.13 projevuje odpovědné chování v rizikových situacích, aktivně předchází situacím ohrožení 

zdraví, a osobního bezpečí, v případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc 

1.14 uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích ohrožení, 

nebezpečí i mimořádných událostí  

 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 chápe význam dobrého soužití mezi vrstevníky i členy rodiny 

 uvědomuje si základní životní potřeby a jejich naplňování ve shodě se zdravím 

 respektuje zdravotní stav svůj i svých vrstevníků a v rámci svých možností usiluje o 

aktivní podporu zdraví 

 projevuje zdravé sebevědomí a preferuje ve styku s vrstevníky pozitivní životní cíle, 

hodnoty a zájmy 

 dodržuje správné stravovací návyky a v rámci svých možností uplatňuje zásady správné 

výživy a zdravého stravování 

 svěří se se zdravotním problémem 

 dává do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním návykových 

látek a provozováním hazardních her 

 uplatňuje osvojené sociální dovednosti při kontaktu se sociálně patologickými jevy 
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 zaujímá odmítavé postoje ke všem formám brutality a násilí 

 uplatňuje způsoby bezpečného chování v sociálním kontaktu s vrstevníky, při komunikaci 

s neznámými lidmi, v konfliktních a krizových situacích a v případě potřeby vyhledá 

odbornou pomoc, ví o centrech odborné pomoci, vyhledá a použije jejich telefonní čísla 

 chová se odpovědně při mimořádných situacích a prakticky využívá základní znalosti 

první pomoci  

 

 

1. Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

 

Učivo (U): 

1.1 vztahy ve dvojici - kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství a 

rodičovství 

1.2 vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, 

spolek 

 

 

2. Změny v životě člověka a jejich reflexe 

 

Učivo (U): 

2.1 dětství, puberta, dospívání - tělesné, duševní a společenské změny 

2.2 sexuální dospívání a reprodukční zdraví - zdraví reprodukční soustavy, sexualita jako 

součást formování osobnosti, zdrženlivosti, předčasná sexuální zkušenost; promiskuita, 

problémy těhotenství a rodičovství mladistvých; poruchy pohlavní identity 

 

 

3. Zdravý způsob života a péče o zdraví 

 

Učivo (U): 

3.1 výživa a zdraví - zásady zdravého stravování, pitný režim, vliv životních podmínek a 

způsobu stravování na zdraví; poruchy příjmu potravy 

3.2 vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví – kvalita ovzduší a vody, hluk, osvětlení, 

teplota 

3.3 tělesná a duševní hygiena, denní režim - zásady osobní, intimní a duševní hygieny, 

otužování, denní režim, vyváženost pracovních a odpočinkových aktivit, význam pohybu 

pro zdraví, pohybový režim, ochrana před přenosnými chorobami, základní cesty přenosu 

nákaz a jejich prevence, nákazy respirační, přenosné potravou, získané v přírodě, přenosné 

krví a sexuálním kontaktem, přenosné bodnutím hmyzu a stykem se zvířaty 

 

 

4. Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

 

Učivo (U): 

4.1 stres a jeho vztah ke zdraví - kompenzační, relaxační a regenerační techniky k překonávání 

únavy, stresových reakcí a k posilování duševní odolnosti - auto-destruktivní závislosti - 

psychická onemocnění, násilí mířené proti sobě samému, rizikové chování (alkohol, aktivní 

a pasivní kouření, zbraně, nebezpečné látky a předměty, nebezpečný internet), násilné 

chování, těžké životní situace a jejich zvládání, trestná činnost, dopink ve sportu)  
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4.2 skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání, sexuální kriminalita - šikana a jiné 

projevy násilí; formy sexuálního zneužívání dětí; kriminalita mládeže, komunikace se 

službami odborné pomoci 

4.3 bezpečné chování a komunikace - komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi, bezpečný 

pohyb v rizikovém prostředí, nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických médií, 

sebeochrana a vzájemná pomoc v rizikových situacích a v situacích ohrožení 

4.4 dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví - bezpečné prostředí ve škole, ochrana 

zdraví při různých činnostech (tísňové volání, zajištění bezpečnosti) 

4.5 manipulativní reklama a informace - reklamní vlivy, působení sekt 

 

 

5. Hodnota a podpora zdraví 

 

Učivo (U): 

5.1 celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci - složky zdraví a jejich interakce 

5.2 podpora zdraví a její formy - prevence, působení na změnu kvality prostředí a chování 

jedince, odpovědnost jedince za zdraví, podpora zdravého životního stylu, programy 

podpory zdraví 

 

 

6. Osobnostní a sociální rozvoj 

 

Učivo (U): 

6.1 sebepoznání a sebepojetí - vztah k sobě samému, vztah k druhým lidem; zdravé a vyrovnané 

sebepojetí, utváření vědomí vlastní identity 

6.2 seberegulace a sebeorganizace činností a chování - cvičení sebereflexe, sebekontroly, 

sebeovládání a zvládání problémových situací; stanovení osobních cílů a postupných kroků 

k jejich dosažení; zaujímání hodnotových postojů a rozhodovacích dovedností pro řešení 

problémů v mezilidských vztazích; pomáhající a prosociální chování 

6.3 psychohygiena - sociální dovednosti pro předcházení a zvládání stresu, hledání pomoci při 

problémech 

6.4 mezilidské vztahy, komunikace a kooperace - respektování sebe sama i druhých, přijímání 

názoru druhého, empatie; chování podporující dobré vztahy, aktivní naslouchání, dialog, 

efektivní a asertivní komunikace a kooperace v různých situacích, dopad vlastního jednání 

a chování 
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8. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Zdravý způsob života (U: 3.2, 3.3, 4.1, 4.4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.3, 6.4) 

 zdravý způsob života 

 péče o zdraví 

 režim dne, životní rytmy a zdraví 

 zdroje a příčiny nemocí, prevence 

 péče o nemocné a handicapované 

 první pomoc 

1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 

1.7, 1.8,1.13 

Rizika ohrožující zdraví (U: 1.2, 4.3, 4.5, 6.2) 

 smysl života 

 náhražky smyslu života 

 zneužívané návykové látky 

 prevence zneužívání 

 taktiky reklamních agentur 

 tvorba plakátu – propagace zdravého životního stylu 

1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 

1.11, 1.12, 1.13 

 

 

 

 

 

9. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Rodina, partnerství (U: 4.1, 6.2, 6.4) 

 rodinné prostředí 

 výběr partnera 

 nácvik komunikačních dovedností, asertivita 

 manželství 

1.2, 1.8, 1.9 

Sexuální výchova (U:  2.2, 3.4, 4.4, 4.5, 5.2, 6.3) 

 první sexuální kontakty 

 předčasná těhotenství 

 antikoncepce 

 umělé přerušení těhotenství 

 poruchy plodnosti, asistovaná reprodukce 

 pohlavní choroby 

 deviantní chování, sexuální zneužívání 

 sexualita a zákon 

 vliv víry a morálky 

1.1, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 

1.10, 1.12 
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
 

1. Charakteristika předmětu   

 

Vyučovací předmět výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti „Umění a kultura“ a umožňuje 

žákům poznávání okolního i svého vnitřního světa prostřednictvím výtvarných činností a postupně 

formujícího se výtvarného myšlení. Žáci se učí chápat výtvarnou kulturu jako nedílnou součást svého 

duchovního života a bohatství společnosti. Cílem předmětu je, aby si žáci prakticky osvojili potřebné 

výtvarné dovednosti a techniky, rozvíjeli svou přirozenou potřebu vlastního výtvarného vyjádření, svou 

fantazii a prostorovou představivost, smysl pro originalitu a vlastní výraz. 

 

Obsahem Rozvíjení smyslové citlivosti jsou činnosti, které umožňují žákovi rozvíjet schopnost 

rozeznávat podíl jednotlivých smyslů na vnímání reality a uvědomovat si vliv této zkušenosti na výběr 

a uplatnění vhodných prostředků pro její vyjádření. 

 

Obsahem Uplatňování subjektivity jsou činnosti, které vedou žáka k uvědomování si a uplatňování 

vlastních zkušeností při tvorbě, vnímání a interpretaci vizuálně obrazných vyjádření. 

 

Obsahem Ověřování komunikačních účinků jsou činnosti, které umožňují žákovi utváření obsahu 

vizuálně obrazných vyjádření v procesu komunikace a hledání nových i neobvyklých možností pro 

uplatnění výsledků vlastní tvorby, děl výtvarného umění i děl dalších obrazových médií. 

 

 

Výuka předmětu Výtvarná výchova směřuje k: 

 pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako 

svébytného prostředku komunikace 

 chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti lidské 

existence; k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné 

vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování projevů 

a potřeb a k utváření hierarchie hodnot 

 spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých 

hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu přístupu k 

různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti i kulturním projevům a potřebám 

různorodých skupin, národů a národností 

 uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke světu, 

k možnosti aktivního překonávání životních stereotypů a k obohacování emocionálního 

života 

 zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu nalézání 

a vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v mnohotvárném světě 

 

 

Na 1. stupni ZŠ se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky a jazykem 

výtvarného umění. Poznávají zákonitosti tvorby, seznamují se s vybranými výtvarnými díly, učí se je 

chápat. S přechodem na 2. stupeň se otvírá cesta k širšímu nazírání na kulturu a umění. Inspirací 

k činnostem se stávají také díla literární a dramatická tvorba multimediální. 
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2. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 
  

Vyučovací předmět je povinný předmět, který se vyučuje ve všech ročnících 1. a 2. stupně ZŠ. Jeho 

týdenní dotace je v 1., 2., 3., 8. a 9. ročníku jednohodinová, v ostatních ročnících dvouhodinová. 

Jednohodinová týdenní dotace vyučovaného předmětu lze  ve vhodných případech organizovat střídavě 

jako dvouhodinovky, případně volně prolínat s činnostmi v předmětu pracovní činnosti, zejména v 1. 

období. 

 

Ve výuce výtvarné výchovy v 1. období převládají různé hravé činnosti a experimentování, ve 2. období 

přecházejí žáci již k uvědomělejší výtvarné práci. Ve 3. období se obsah předmětu zaměřuje na 

posilování sebevědomí žáků a podněcování jejich zájmu o výtvarnou činnost, učitel volí náročnější 

úkoly a techniky. Zaměřují se rovněž na náměty vyžadující více přemýšlení a uvažování. 

 

K výuce výtvarné výchovy slouží poloodborná učebna se speciálním nábytkem, ve třídě se zároveň 

nachází sklad výtvarného materiálu. Na prvním stupni je možno předmět vyučovat v kmenových 

učebnách. Pro práci s hlínou slouží učebna upravená jako keramická dílna, kde se nachází hrnčířský 

kruh a pec na vypalování keramiky. 

 

 

3. Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Výtvarná výchova  

 

Kompetence k učení rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova tím, že:  

 

 vedeme žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožňujeme žákům osvojit si strategii 

učení a motivovat je pro celoživotní učení  

 podporujeme samostatnost a tvořivost 

  podporujeme různé přijatelné způsoby dosažení cíle  

 učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti  

 uplatňujeme individuální přístup k žákovi   

 

 

Kompetence k řešení problémů rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova tím, že:  

 

 podněcujeme žáky k tvořivému myšlení  

 učíme žáky různým vyjadřovacím výtvarným technikám a použití vhodných prostředků k 

vyjádření svého záměru  

 podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení výtvarného vyjadřování  

 ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci posuzují výtvarné dění  

 

 

Kompetence komunikativní rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova tím, že:  

 

 vedeme žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci  

 učíme žáky porozumění výtvarným vyjadřovacím prostředkům   

 vedeme žáky k pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka 

umění jako svébytného prostředku komunikace  

 učíme žáky vnímat výtvarné projevy druhých, jako nezbytný prvek účinné mezilidské 

komunikace  
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Kompetence sociální a personální rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova tím, že:  

 

 rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci 

vlastní i druhých  

 pomáháme žákům získat vhled do výtvarné kultury české i jiných národů  

 průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině   

 prohlubujeme u žáků jejich vztah k výtvarnému umění v celé oblasti výtvarné kultury  

 učíme žáky kriticky hodnotit práci svou i ostatních  
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Očekávané výstupy (OVO)žáka:  

1.1 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 

1.2 užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 

získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie 

1.3 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 

1.4 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí 

jeho účinky s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádřeních 

1.5 rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 

subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu 

1.6 interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom 

ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků 

1.7 porovnává na příkladech interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje své postoje 

k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů 

1.8 ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených vizuálně 

obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 uplatňuje základní dovednosti při přípravě, realizaci a prezentaci vlastního tvůrčího 

záměru 

 uplatňuje linie, barvy, tvary a objekty v ploše i prostoru podle vlastního tvůrčího záměru, 

využívá jejich vlastnosti a vztahy, pojmenovává je ve výsledcích vlastní tvorby i tvorby 

ostatních, vnímá a porovnává jejich uplatnění v běžné i umělecké produkci 

 při vlastní tvorbě vychází ze svých vlastních zkušeností, představ a myšlenek, hledá a 

zvolí pro jejich vyjádření nejvhodnější prostředky a postupy, zhodnotí a prezentuje 

výsledek své tvorby, porovnává ho s výsledky ostatních 

 vnímá a porovnává výsledky běžné i umělecké produkce, slovně vyjádří své postřehy a 

pocity 

 

 

1. Rozvíjení smyslové citlivosti 

 

Učivo (U): 

1.1 prvky vizuálně obrazného vyjádření -linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, 

textury; vztahy a uspořádání prvků v ploše, objemu, prostoru a v časovém průběhu 

(podobnost, kontrast, rytmus, dynamické proměny, struktura), ve statickém i dynamickém 

vizuálně obrazném vyjádření 

1.2 uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru a časovém průběhu -vyjádření 

vztahů, pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty (lineární, světlostní, barevné, plastické a 

prostorové prostředky a prostředky vyjadřující časový průběh)  

1.3 reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly -vědomé vnímání a 

uplatnění mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě; reflexe ostatních uměleckých druhů  

1.4 smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření -umělecká výtvarná tvorba, fotografie, 

film, tiskoviny, televize, elektronická média, reklama; výběr, kombinace a variace ve vlastní 

tvorbě 
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2. Uplatňování subjektivity 
 

Učivo (U):  

2.1 prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních 

zkušeností -manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční tvar malby 

a kresby, uspořádání prostoru, celku vizuálně obrazných vyjádření a vyjádření proměn; 

výběr, uplatnění a interpretace 

2.2 typy vizuálně obrazných vyjádření -hračky, objekty, ilustrace textů, volná malba, 

skulptura, plastika, animovaný film, comics, fotografie, elektronický obraz, reklama, 

vizualizované dramatické akce, komunikační grafika; rozlišení, výběr a uplatnění pro 

vlastní tvůrčí záměry 

2.3 přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením -hledisko jejich vnímání (vizuální, haptické, 

statické, dynamické), hledisko jejich motivace (fantazijní, symbolická, založená na 

smyslovém vnímání, racionálně konstruktivní, expresivní); reflexe a vědomé uplatnění při 

vlastních tvůrčích činnostech  

 

 

3. Ověřování komunikačních účinků 

 

Učivo (U): 

3.1 osobní postoj v komunikaci -jeho utváření a zdůvodňování; důvody vzniku odlišných 

interpretací vizuálně obrazných vyjádření (samostatně vytvořených a přejatých), kritéria 

jejich porovnávání, jejich zdůvodňování 

3.2 komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření -utváření a uplatnění komunikačního 

obsahu; vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s respektováním záměru autora; 

prezentace ve veřejném prostoru, mediální prezentace 

3.3 proměny komunikačního obsahu -záměry tvorby a proměny obsahu vizuálně obrazných 

vyjádření vlastních děl výtvarného umění  
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6. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Rozvíjení smyslové citlivosti (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) 

Uplatňování subjektivity (U: 2.1, 2.2, 2.3) 

Ověřování komunikačních účinků (U: 3.1, 3.2, 3.3) 

 kombinace neobvyklých materiálů  

 plošné a prostorové vyjádření  

 uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, v prostoru a 

časovém průběhu a vyjádření vztahů pohybu a proměn uvnitř a 

mezi objekty (lineární, světlostní, barevné, plastické a 

prostorové prostředky a prostředky vyjadřující časový průběh) 

ve statickém a dynamickém vyjádření  

 malba temperou, suchým pastelem, kresba tužkou, perem, 

uhlem, fixem  

 originalita, projekce vlastních požitků se zaměřením na volbu 

nebo kombinaci výtvarných technik 

  harmonie, disharmonie, vyjádření pocitů se slovním 

komentářem  

 nauka o barvách (jas, tón, lomená barva, pestré a nepestré barvy, 

míchání barev)  

 kompozice (dominanta, subdominanta, vertikála, horizontála, 

diagonála, zlatý řez)  

 kontrast, harmonie  

 emotivní obsah nefigurativních i figurativních obrazových 

prostředků  

 historický posun v interpretaci  

 rozdíl v interpretaci evropské a mimoevropské kultury  

 kontinuita vývoje vybraného umění  

 současné zobrazovací prostředky (počítačová grafika, animace, 

fotografie, video) 

  alternativní řešení vyjádření osobního prožitku  

 typy vizuálně obrazných vyjádření, rozlišení, výběr a uplatnění 

pro vlastní tvůrčí záměry, hledisko vnímání vizuálně obrazného 

vyjádření (vizuální, baltické, statické, dynamické), hledisko 

jejich motivace (fantazijní, symbolická, založená na smyslovém 

vnímání – racionální, konstruktivní, expresivní) 

 prvky vizuálně obrazného vyjádření ve statickém i dynamickém 

viz. obrazném vyjádření  

 podklad: savost, struktura, barva  

 reflexe ostatních uměleckých druhů  

 tělo a prostor (tanec, sport, pantomima, gesta)  

 tělo ve výtvarném umění (portrét, figurální kompozice), akční 

tvar malby a kresby, uspořádání prostoru, vyjádření proměn, 

manipulace s objekty  

 výtvarně vyjádřený pocit z hudby  

 výtvarně vyjádřený pocit z různorodých povrchů vnímaných 

hmatem  

1.1,1.2,1.3,1.4,1.5, 1.6, 

1.7, 1.8 
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 rozdílná interpretace v různých historických obdobích  

 tolerance k odlišnému vnímání, empatie  

 klasická umělecká díla v porovnání se současnými  

 důvody vzniku odlišných interpretací vizuálně obrazného 

vyjádření, záměr autora 

  řád ve výtvarné geometrii (ulity, labyrinty)  

 technické prvky  

 sebehodnocení (portfolio, archiv, tematická výstava) 

  sebeprosazení, zdůvodnění konkrétního vizuálně obrazného 

vyjádření  

 design – tvar a funkce  

 reflexe a vědomé uplatnění při vlastních tvůrčích činnostech 
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7. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Rozvíjení smyslové citlivost (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) 

Uplatňování subjektivity (U: 2.1, 2.2, 2.3) 

Ověřování komunikačních účinků (U: 3.1, 3.2, 3.3) 

 kombinace neobvyklých materiálů  

 plošné a prostorové vyjádření  

 uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, v prostoru a 

časovém průběhu a vyjádření vztahů pohybu a proměn uvnitř a 

mezi objekty (lineární, světlostní, barevné, plastické a 

prostorové prostředky a prostředky vyjadřující časový průběh) 

ve statickém a dynamickém vyjádření  

 malba temperou, suchým pastelem, kresba tužkou, perem, 

uhlem, fixem  

 originalita, projekce vlastních požitků se zaměřením na volbu 

nebo kombinaci výtvarných technik  

 harmonie, disharmonie, vyjádření pocitů se slovním 

komentářem  

 nauka o barvách (jas, tón, lomená barva, pestré a nepestré barvy, 

míchání barev)  

 kompozice (dominanta, subdominanta, vertikála, horizontála, 

diagonála, zlatý řez)  

 kontrast, harmonie  

 emotivní obsah nefigurativních i figurativních obrazových 

prostředků  

 historický posun v interpretaci  

 rozdíl v interpretaci evropské a mimoevropské kultury  

 kontinuita vývoje vybraného umění 

  současné zobrazovací prostředky (počítačová grafika, animace, 

fotografie, video)  

 alternativní řešení vyjádření osobního prožitku  

 typy vizuálně obrazných vyjádření, rozlišení, výběr a uplatnění 

pro vlastní tvůrčí záměry, hledisko vnímání vizuálně obrazného 

vyjádření (vizuální, statické, dynamické), hledisko jejich 

motivace (fantazijní, symbolická, založená na smyslovém 

vnímání – racionální, konstruktivní, expresivní) 

 prvky vizuálně obrazného vyjádření ve statickém i dynamickém 

viz. obrazném vyjádření  

 podklad: savost, struktura, barva  

 reflexe ostatních uměleckých druhů  

 tělo a prostor (tanec, sport, pantomima, gesta)  

 tělo ve výtvarném umění (portrét, figurální kompozice), akční 

tvar malby a kresby, uspořádání prostoru, vyjádření proměn, 

manipulace s objekty  

 výtvarně vyjádřený pocit z hudby  

 výtvarně vyjádřený pocit z různorodých povrchů vnímaných 

hmatem  

1.1,1.2,1.3,1.4,1.5, 1.6, 

1.7, 1.8 
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 rozdílná interpretace v různých historických obdobích  

 tolerance k odlišnému vnímání, empatie  

 klasická umělecká díla v porovnání se současnými  

 důvody vzniku odlišných interpretací vizuálně obrazného 

vyjádření, záměr autora  

 řád ve výtvarné geometrii (ulity, labyrinty)  

 technické prvky  

 sebehodnocení (portfolio, archiv, tematická výstava)  

 sebeprosazení, zdůvodnění konkrétního vizuálně obrazného 

vyjádření  

 design – tvar a funkce  

 reflexe a vědomé uplatnění při vlastních tvůrčích činnostech 
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8. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Rozvíjení smyslové citlivost (U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) 

Uplatňování subjektivity (U: 2.1, 2.2, 2.3) 

Ověřování komunikačních účinků (U: 3.1, 3.2) 

 kombinace neobvyklých materiálů  

 plošné a prostorové vyjádření  

 uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, v prostoru a 

časovém průběhu a vyjádření vztahů pohybu a proměn uvnitř a 

mezi objekty (lineární, světlostní, barevné, plastické a 

prostorové prostředky a prostředky vyjadřující časový průběh) 

ve statickém a dynamickém vyjádření  

 malba temperou, suchým pastelem, kresba tužkou, perem, 

uhlem, fixem  

 originalita, projekce vlastních požitků se zaměřením na volbu 

nebo kombinaci výtvarných technik  

 harmonie, disharmonie, vyjádření pocitů se slovním 

komentářem  

 nauka o barvách (jas, tón, lomená barva, pestré a nepestré barvy, 

míchání barev)  

 kompozice (dominanta, subdominanta, vertikála, horizontála, 

diagonála, zlatý řez)  

 kontrast, harmonie  

 emotivní obsah nefigurativních i figurativních obrazových 

prostředků  

 historický posun v interpretaci  

 rozdíl v interpretaci evropské a mimoevropské kultury  

 kontinuita vývoje vybraného umění  

 současné zobrazovací prostředky (počítačová grafika, animace, 

fotografie, video)  

 alternativní řešení vyjádření osobního prožitku  

 typy vizuálně obrazných vyjádření, rozlišení, výběr a uplatnění 

pro vlastní tvůrčí záměry, hledisko vnímání vizuálně obrazného 

vyjádření (vizuální, statické, dynamické), hledisko jejich 

motivace (fantazijní, symbolická, založená na smyslovém 

vnímání – racionální, konstruktivní, expresivní)   

 prvky vizuálně obrazného vyjádření ve statickém i dynamickém 

viz. obrazném vyjádření  

 podklad: savost, struktura, barva  

 reflexe ostatních uměleckých druhů  

 tělo a prostor (tanec, sport, pantomima, gesta)  

 tělo ve výtvarném umění (portrét, figurální kompozice), akční 

tvar malby a kresby, uspořádání prostoru, vyjádření proměn, 

manipulace s objekty  

 výtvarně vyjádřený pocit z hudby  

 výtvarně vyjádřený pocit z různorodých povrchů vnímaných 

hmatem  

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 
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 rozdílná interpretace v různých historických obdobích  

 tolerance k odlišnému vnímání, empatie  

 klasická umělecká díla v porovnání se současnými  

 důvody vzniku odlišných interpretací vizuálně obrazného 

vyjádření, záměr autora  

 řád ve výtvarné geometrii (ulity, labyrinty)  

 technické prvky 

  sebehodnocení (portfolio, archiv, tematická výstava)  

 sebeprosazení, zdůvodnění konkrétního vizuálně obrazného 

vyjádření  

 design – tvar a funkce  

 reflexe a vědomé uplatnění při vlastních tvůrčích činnostech 
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9. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Rozvíjení smyslové citlivost (U: 1.1, 1.2, 1.3) 

Uplatňování subjektivity (U: 2.1, 2.2, 2.3) 

Ověřování komunikačních účinků (U: 3.1, 3.2) 

 kombinace neobvyklých materiálů  

 plošné a prostorové vyjádření  

 uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, v prostoru a 

časovém průběhu a vyjádření vztahů pohybu a proměn uvnitř a 

mezi objekty (lineární, světlostní, barevné, plastické a 

prostorové prostředky a prostředky vyjadřující časový průběh) 

ve statickém a dynamickém vyjádření  

 malba temperou, suchým pastelem, kresba tužkou, perem, 

uhlem, fixem  

 originalita, projekce vlastních požitků se zaměřením na volbu 

nebo kombinaci výtvarných technik  

 harmonie, disharmonie, vyjádření pocitů se slovním 

komentářem  

 nauka o barvách (jas, tón, lomená barva, pestré a nepestré barvy, 

míchání barev)  

 kompozice (dominanta, subdominanta, vertikála, horizontála, 

diagonála, zlatý řez)  

 kontrast, harmonie 

  emotivní obsah nefigurativních i figurativních obrazových 

prostředků  

 historický posun v interpretaci  

 rozdíl v interpretaci evropské a mimoevropské kultury 

  kontinuita vývoje vybraného umění  

 současné zobrazovací prostředky (počítačová grafika, animace, 

fotografie, video)  

 alternativní řešení vyjádření osobního prožitku  

 typy vizuálně obrazných vyjádření, rozlišení, výběr a uplatnění 

pro vlastní tvůrčí záměry, hledisko vnímání vizuálně obrazného 

vyjádření (vizuální, statické, dynamické), hledisko jejich 

motivace (fantazijní, symbolická, založená na smyslovém 

vnímání – racionální, konstruktivní, expresivní) 

 prvky vizuálně obrazného vyjádření ve statickém i dynamickém 

viz. obrazném vyjádření  

 podklad: savost, struktura, barva  

 reflexe ostatních uměleckých druhů  

 tělo a prostor (tanec, sport, pantomima, gesta) 

  tělo ve výtvarném umění (portrét, figurální kompozice), akční 

tvar malby a kresby, uspořádání prostoru, vyjádření proměn, 

manipulace s objekty  

 výtvarně vyjádřený pocit z hudby  

 výtvarně vyjádřený pocit z různorodých povrchů vnímaných 

hmatem  

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 
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 rozdílná interpretace v různých historických obdobích  

 tolerance k odlišnému vnímání, empatie  

 klasická umělecká díla v porovnání se současnými  

 důvody vzniku odlišných interpretací vizuálně obrazného 

vyjádření, záměr autora  

 řád ve výtvarné geometrii (ulity, labyrinty)  

 technické prvky  

 sebehodnocení (portfolio, archiv, tematická výstava)  

 sebeprosazení, zdůvodnění konkrétního vizuálně obrazného 

vyjádření  

 design – tvar a funkce 

 reflexe a vědomé uplatnění při vlastních tvůrčích činnostech 
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ZEMĚPIS 
 

1. Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Vyučovací předmět Zeměpis má přírodovědný i společenskovědní charakter. Je jedním z vyučovacích 

předmětů ŠVP (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis), který žákovi umožňuje poznávání přírody jako 

systému, chápání důležitosti udržování přírodní rovnováhy, uvědomování si užitečnosti přírodovědných 

poznatků a jejich aplikací v praktickém životě, rozvíjení dovedností objektivně a spolehlivě pozorovat, 

experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich závěry a ty ústně i písemně 

interpretovat. Učí žáky rozlišovat příčiny přírodních dějů, souvislosti a vztahy mezi nimi, předvídat je, 

popř. ovlivňovat, a to hlavně v souvislosti s řešením praktických problémů. Zeměpis obohacuje v 

návaznosti na prvouku a na vlastivědu celkový vzdělanostní rozhled žáků uvedením do hlavních 

přírodních, hospodářských a sociálních podmínek a faktorů života lidí v blízkém území místní krajiny, 

místní oblasti (regionu), na území České republiky, v Evropě a dalších světadílech. 

Umožňuje žákům orientovat se v současném světě a v problémech současného lidstva, uvědomovat si 

civilizační rizika a perspektivy budoucnosti lidstva i vlastní spoluzodpovědnost za kvalitu života na 

Zemi a vztahu lidí k jejich přírodnímu i společenskému prostředí. 

 

 

2. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

 

Zeměpis je povinným vyučovacím předmětem pro žáky II. stupně ZŠ v 6. - 9. ročníku. Vyučuje se 

v šestém a sedmém ročníku po dvou hodinách, v osmém a devátém ročníku po 1,5 hodině týdně, 

zpravidla v kmenových třídách. K preferovaným organizačním formám výuky patří výlety a zájezdy, 

exkurze a praktická cvičení ve škole i v terénu (pro žáky 6. ročníku). Výuka zeměpisu by měla výrazně 

podporovat používání cizího jazyka a výpočetní techniky s připojením k internetu.  

 

 

Výuka směřuje zejména k: 

 vytvoření pozitivního vztahu k sobě a ke svému okolí (přírodě i společnosti) 

 podchycení a rozvíjení zájmu o poznávání různých států a regionů, způsobu života, tradic a 

kultury místních obyvatel i krásy jejich přírody 

 získání uceleného obrazu o přírodních, hospodářských a sociálních poměrech v naší vlasti, 

jejím postavení v Evropě a ve světě, o perspektivě jejího dalšího vývoje a o možnostech její 

prosperity 

 myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 přípravě žáka na život v Evropě, s Evropou, pro Evropu (vytvoření vědomí evropské 

sounáležitosti) 

 přípravě žáka na život v současném (jedinečném, mnohotvárném, globalizovaném) světě 

 získávání tolerantního postoje k lidem s odlišnou kulturou, náboženstvím, barvou pleti, 

politickým přesvědčením 

 utváření a rozvíjení základních dovedností, znalostí, hodnot a postojů ve vyučovacích 

tématech: geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie, přírodní obraz Země, 

regiony světa, společenské a hospodářské prostředí, životní prostředí, Česká republika 

 aktivnímu využívání cizího jazyka a různých informačních a komunikačních technologií při 

vyhledávání, výběru a zpracovávání informací 
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3. Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Zeměpis 

 

Kompetence k učení rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Zeměpis tím, že: 

 

 vedeme žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožňujeme žákům osvojit si strategii 

učení a motivovat je pro celoživotní učení 

 vytváříme a rozvíjíme zájem žáků o poznávání okolí svého domova, poznávání svého 

regionu, své vlasti, poznávání cizích zemí. Podporujeme osobní aktivní přístup (zájem o 

turistiku) 

 učíme žáky různým metodám poznávání přírodních objektů, přírodních jevů a lidských 

výtvorů 

 učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti 

 učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na 

internetu 

 učíme žáky zpracovávat informace z hlediska důležitosti a objektivity a využívat je k 

dalšímu učení 

 podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky 

 umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry 

 učíme žáky správně zaznamenat a zdokumentovat experiment 

 uplatňujeme individuální přístup k žákovi 

 motivujeme k učení – snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost 

z učení 

 při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace 

 učíme trpělivosti, povzbuzujeme 

 jdeme příkladem - neustále si dalším vzděláváním v oboru Zeměpis rozšiřujeme svůj 

„pedagogický obzor“ 

 

 

Kompetence k řešení problémů rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Zeměpis tím, že: 

 

 podněcujeme žáky k tvořivému myšlení, logickém u uvažování a k řešení problémů 

 vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit 

 na modelových příkladech naučíme žáky algoritmu řešení problémů 

 učíme žáky přecházet od smyslového poznávání k poznávání založenému na pojmech, 

prvcích teorií a modelech a chápat vzájemné souvislosti či zákonitosti přírodních faktů 

 učíme žáky poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života 

 učíme žáky základům logického vyvozování a předvídání specifických závěrů z 

přírodovědných zákonů 

 rozvíjíme schopnost objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení 

 podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů 

 podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení 

 podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů 

 podporujeme využívání moderní techniky a moderních technologií při řešení problémů 

 učíme, jak některým problémům předcházet 

 průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají 

 jdeme příkladem - učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové 

situace odborného i interpersonálního charakteru 
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Kompetence komunikativní rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Zeměpis tím, že: 

 

 vedeme žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci 

 vedeme žáky k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování či argumentaci 

 učíme žáky stručně, přehledně i objektivně sdělovat (ústně i písemně) postup a výsledky 

svých pozorování, měření a experimentů 

 klademe důraz na „kulturní úroveň“ mluveného i písemného projevu 

 ve výuce podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky 

 vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty 

 podporujeme kritiku a sebekritiku 

 učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky 

 podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky a vyučujícím a mezi žáky navzájem 

 připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících 

situacích 

 důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených v řádu učebny a stanovených 

pravidel chování na mimoškolních akcích 

 Jdeme příkladem – „profesionálním“ přístupem ke komunikaci s žáky, rodiči, zaměstnanci 

školy a širší veřejností. Sami otevřeně komunikujeme na „odborné   a kulturní úrovni“, své 

názory opíráme o logické argumenty. 

 

 

Kompetence sociální a personální rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Zeměpis tím, že: 

 

 rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci 

vlastní i druhých 

 vedeme žáky k osvojování dovednosti kooperace a hledání optimálních řešení problémů 

 minimalizujeme používání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku a 

kooperativní vyučování 

 podporujeme „inkluzi“ („začlenění“) - volíme formy práce, které pojímají různorodý 

kolektiv třídy jako mozaiku vzájemně se doplňujících kvalit, umožňujících vzájemnou 

inspiraci a učení s cílem dosahování osobního maxima každého člena třídního kolektivu 

 učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku 

efektivní spolupráce 

 rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role 

 učíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci (význam) v týmu i práci 

(význam) ostatních členů týmu 

 podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují 

 upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle 

 podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů 

 netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu 

 průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině 

 učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky 

 důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž 

formulaci se žáci sami podíleli 

 Jdeme příkladem – podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru i spolupráci 

pedagogických a nepedagogických pracovníků školy. Respektujeme práci, roli, povinnosti 

i odpovědnost ostatních. Upřednostňujeme zájmy školy, zájmy žáků a oprávněné zájmy 

rodičů před svými osobními zájmy. Pomáháme svým spolupracovníkům, učíme se od nich, 

vyměňujeme si s nimi zkušenosti. 
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Kompetence občanské rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Zeměpis tím, že: 

 

 vychováváme žáky jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a 

respektující práva druhých, jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své 

životní prostředí, jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých 

situacích 

 vedeme žáky k poznání možností praktického využití geografických dovedností   a znalostí 

 vedeme žáky k aktivní ochraně duchovních, kulturních a materiálních výtvorů minulosti i 

současnosti 

 vytváříme a upevňujeme v žácích pocit zodpovědnosti za předávání duchovního, kulturního 

a materiálního bohatství dalším generacím 

 vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví, a k aktivní ochraně životního prostředí 

 netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků 

 netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci 

 netolerujeme žádnou podobu (aktivní, pasivní, otevřenou, skrytou) podpory výše uvedených 

negativních jevů 

 učíme žáky správně jednat v různých mimořádných život ohrožujících situacích 

 podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují 

 učíme žáky preventivně předcházet nemocem a úrazům 

 učíme žáky poskytnout účinnou první pomoc 

 důsledně vyžadujeme dodržování stanovených pravidel (pravidla chování ve škole, na 

mimoškolních akcích) a dodržování stanovených pracovních postupů 

 neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření 

 Jdeme příkladem – respektujeme závazné předpisy, plníme příkladně své povinnosti. 

Respektujeme osobnost žáka a jeho práva. Budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru ve 

třídě i ve škole. Chováme se k žákům jejich rodičům a ke svým spolupracovníkům tak, jak 

si přejeme, aby se oni chovali k nám. 

 

 

Kompetence pracovní rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Zeměpis tím, že: 

 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci 

 naučíme žáky používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie 

 naučíme žáky chránit své zdraví při práci 

 pomůžeme žákům při volbě jejich budoucího povolání 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci 

 učíme žáky optimálně plánovat a provádět soustavná pozorování, měření a experimenty a 

získaná data zpracovávat a vyhodnocovat 

 v rámci možností a podmínek školy učíme žáky při práci využívat moderní technologie, 

postupy, pomůcka techniku 

 podporujeme využívání výpočetní techniky, internetu a používání cizího jazyka 

 seznamujeme žáky se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a důsledně 

vyžadujeme jejich dodržování 

 vedeme žáky k dodržování a plnění jejich povinností a závazků 

 při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí, měníme pracovní podmínky, 

žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky 

 různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi s 

blízkým vztahem k zeměpisu 
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 seznamujeme žáky s podmínkami a možnostmi jejich pracovního uplatnění v rámci 

Evropské unie 

 Jdeme příkladem – příkladně si plníme své pracovní povinnosti (nástupy do hodin, příprava 

na výuku …). Prohlubujeme si odbornou a pedagogickou kvalifikaci. V rámci celoživotního 

vzdělávání se neustále seznamujeme s novými poznatky a technologiemi v oboru zeměpis 

a s novými poznatky v oborech pedagogika, psychologie a oboru didaktika zeměpisu. 

Důsledně dodržujeme zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zodpovědně chráníme 

své zdraví   a zdraví žáků. Dodržujeme dané slovo. Vážíme si své profese. Svoji profesi a 

svoji školu pozitivně prezentujeme před žáky, rodiči i širší veřejností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, 

Jiráskovo náměstí 1166, 500 02 
 
 

Školní vzdělávací program pro základní školy – „Umím, chápu, rozumím“ 

 

330 

1. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 

1.1 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných 

kartografických produktů, grafů, diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů 

1.2 používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou 

terminologii 

1.3 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 

1.4 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 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 rozumí základní geografické, topografické a kartografické terminologii 

 získá osobní představu o prostředí, které nás obklopuje, umí ho popsat a určí jednoduché 

vazby, vyjádří, co mu prospívá a škodí 

 

Učivo (U): 

1.1 komunikační geografický a kartografický jazyk - vybrané obecně používané 

geografické, topografické a kartografické pojmy; základní topografické útvary: důležité 

body, výrazné liniové (čárové) útvary, plošné útvary a jejich kombinace: sítě, povrchy, 

ohniska - uzly; hlavní kartografické produkty: plán, mapa; jazyk mapy: symboly, smluvené 

značky, vysvětlivky; statistická data a jejich grafické vyjádření, tabulky; základní 

informační geografická média a zdroje dat 

1.2 geografická kartografie a topografie - glóbus, měřítko glóbu, zeměpisná síť, poledníky a 

rovnoběžky, zeměpisné souřadnice, určování zeměpisné polohy v zeměpisné síti; měřítko a 

obsah plánů a map, orientace plánů a map vzhledem ke světovým stranám; praktická cvičení 

a aplikace s dostupnými kartografickými produkty v tištěné i elektronické podobě 

 

 

2. Přírodní obraz Země 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 

2.1 zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními 

tělesy sluneční soustavy 

2.2 prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na 

život lidí a organismů 

2.3 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost a 

podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu 

2.4 porovná působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na 

lidskou společnost 
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Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 objasní důsledky pohybů Země 

 uvede příklady působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vlivu na 

přírodu a na lidskou společnost 

 uvede příklady působení přírodních vlivů na utváření zemského povrchu 

 

Učivo (U): 

2.1 Země jako vesmírné těleso - tvar, velikost a pohyby Země, střídání dne a noci, střídání 

ročních období, světový čas, časová pásma, pásmový čas, datová hranice, smluvený čas 

2.2 krajinná sféra - přírodní sféra, společenská a hospodářská sféra, složky a prvky přírodní 

sféry 

2.3 systém přírodní sféry na planetární úrovni - geografická (šířková) pásma, výškové 

stupně 

2.4 systém přírodní sféry na regionální úrovni - přírodní oblasti 

 

 

3. Regiony světa 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 

3.1 rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a 

lokalizaci regionů světa 

3.2 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií, 

srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny 

3.3 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 

3.4 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je 

příčinou zásadních změn v nich 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 vyhledá na mapách jednotlivé světadíly a oceány 

 rozliší zásadní přírodní a společenské znaky světových regionů 

 charakterizuje polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské 

poměry vybraných světadílů, oceánů a vybraných států 

 

Učivo (U): 

3.1 světadíly, oceány, makroregiony světa - určující a porovnávací kritéria; jejich přiměřená 

charakteristika z hlediska přírodních a socioekonomických poměrů s důrazem na vazby a 

souvislosti (přírodní oblasti, podnebné oblasti, sídelní oblasti, jazykové oblasti, náboženské 

oblasti, kulturní oblasti) 

3.2 modelové regiony světa - vybrané modelové přírodní, společenské, politické, hospodářské 

a environmentální problémy, možnosti jejich řešení 
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4. Společenské a hospodářské prostředí 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 

4.1 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 

4.2 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní 

geografické znaky sídel 

4.3 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového hospodářství, lokalizuje na 

mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje 

4.4 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění hospodářských aktivit 

4.5 porovnává státy světa a zájmové integrace států světa na základě podobných a odlišných 

znaků 

4.6 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální geopolitické změny a politické 

problémy v konkrétních světových regionech 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 uvede příklady, jak přírodní podmínky souvisejí s funkcí a rozmístěním lidských sídel 

 vyhledá na mapách nejznámější oblasti cestovního ruchu a rekreace 

 

Učivo (U): 

4.1 obyvatelstvo světa - základní kvantitativní a kvalitativní geografické, demografické 

hospodářské a kulturní charakteristiky 

4.2 globalizační společenské, politické a hospodářské procesy - aktuální společenské, 

sídelní, politické a hospodářské poměry současného světa, sídelní systémy, urbanizace 

4.3 světové hospodářství - sektorová a odvětvová struktura, územní dělba práce, ukazatelé 

hospodářského rozvoje a životní úrovně 

4.4 regionální společenské, politické a hospodářské útvary - porovnávací kritéria: národní a 

mnohonárodnostní státy, části států, správní oblasti, kraje, města, aglomerace; hlavní a 

periferní hospodářské oblasti světa; politická, bezpečnostní a hospodářská seskupení 

(integrace) států; geopolitické procesy, hlavní světová konfliktní ohniska 

 

 

5. Životní prostředí 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 

5.1 porovnává různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na 

konkrétních příkladech specifické znaky a funkce krajin 

5.2 uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a prvků, prostorové 

rozmístění hlavních ekosystémů (biomů) 

5.3 uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů 

na životní prostředí 

 

Učivo (U):  

5.1 krajina - přírodní a společenské prostředí, typy krajin 

5.2 vztah příroda a společnost - trvale udržitelný život a rozvoj, principy a zásady ochrany 

přírody a životního prostředí, chráněná území přírody, globální ekologické a 

environmentální problémy lidstva 
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Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 umí pojmenovat různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry, rozliší na 

konkrétních příkladech specifické znaky a funkce krajin 

 uvede příklady přírodních a kulturních krajinných složek 

 uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a společenských 

vlivů na životní prostředí 

 

 

6. Česká republika 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 

6.1 vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle bydliště nebo školy 

6.2 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a kulturní poměry místního regionu, 

možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby místního regionu k vyšším územním 

celkům 

6.3 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský 

a hospodářský potenciál České republiky v evropském a světovém kontextu 

6.4 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z 

hlediska osídlení a hospodářských aktivit 

6.5 uvádí příklady účasti a působnosti České republiky ve světových mezinárodních a 

nadnárodních institucích, organizacích a integracích států 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 vymezí a lokalizuje území místní krajiny a oblasti (regionu) podle bydliště nebo školy 

 charakterizuje přírodní, hospodářské a kulturní poměry místního regionu 

 určí zeměpisnou polohu a rozlohu České republiky a její sousední státy 

 rozlišuje přírodní podmínky ČR, popíše povrch a jeho členitost 

 uvede hlavní údaje o rozmístění obyvatelstva 

 vyhledá na mapách jednotlivé kraje ČR a charakterizuje hospodářské poměry, přírodní 

zvláštnosti a kulturní zajímavosti 

 

Učivo (U): 

6.1 místní region - zeměpisná poloha, kritéria pro vymezení místního regionu, vztahy k 

okolním regionům, základní přírodní a socioekonomické charakteristiky s důrazem na 

specifika regionu důležitá pro jeho další rozvoj (potenciál x bariéry) 

6.2 Česká republika – zeměpisná poloha, rozloha, členitost, přírodní poměry a zdroje; 

obyvatelstvo: základní geografické, demografické a hospodářské charakteristiky, sídelní 

poměry; rozmístění hospodářských aktivit, sektorová a odvětvová struktura hospodářství; 

transformační společenské, politické a hospodářské procesy a jejich územní projevy a 

dopady; hospodářské a politické postavení České republiky v Evropě a ve světě, zapojení 

do mezinárodní dělby práce a obchodu 

6.3 regiony České republiky - územní jednotky státní správy a samosprávy, krajské členění, 

kraj místního regionu, spolupráce se sousedními státy v euroregionech 
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7. Terénní geografická výuka, praxe a aplikace 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 

 

7.1 ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu 

7.2 aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny 

7.3 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě v krajině, uplatňuje 

v modelových situacích zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných událostech 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu 

 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě 

 

Učivo (U): 

7.1 cvičení a pozorování v terénu místní krajiny, geografické exkurze – orientační body, 

jevy, pomůcky a přístroje; stanoviště, určování hlavních a vedlejších světových stran, pohyb 

podle mapy a azimutu, odhad vzdáleností a výšek objektů v terénu; jednoduché 

panoramatické náčrtky krajiny, situační plány, schematické náčrtky pochodové osy, 

hodnocení přírodních jevů a ukazatelů 

7.2 ochrana člověka při ohrožení zdraví a života - živelní pohromy; opatření, chování a 

jednání při nebezpečí živelních pohrom v modelových situacích 
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6. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Vesmír (U: 2.1) 

 vývoj a poznání vesmíru, počátky výzkumu vesmíru 

 Sluneční soustava 

 tvar a rozměry Země 

 pohyby Země  

 Měsíc – přirozená družice Země 

2.1, 2.2 

Globus a mapa (U: 1.1, 1.2, 7.1) 

 globus, mapa 

 mapy – měřítko, druhy map, obsah map 

 rovnoběžky, poledníky 

 určování zeměpisné polohy 

 časová pásma, určování času  

 

 

 světové strany 

 odhad vzdálenosti, orientace v terénu 

 

 

 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

 

 

 

 

7.1, 7.2, 7.3 
(dle aktuálních podmínek) 

Krajinná sféra (U: 2.2, 2.3, 2.4) 

 krajinná sféra 

 litosféra – stavba Země, zemětřesení a sopečná činnost, vznik 

pohoří, vnější činitelé - působení tekoucí vody, povrch jako 

výsledek přírodních činitelů 

 atmosféra – počasí, podnebí, podnebné pásy, oběh vzduchu 

v atmosféře 

 hydrosféra – pohyby mořské vody, vodstvo na pevnině – řeky, 

jezera, bažiny, vodní nádrže, ledovce a podpovrchová voda 

 pedosféra – složení půdy, půdní typy, půdní druhy, význam 

půdy a nebezpečí, která půdu ohrožují 

 biosféra – tropické lesy, savany, pouště, polopouště, subtropická 

oblast, stepi a lesostepi, lesy mírného pásu, tundry, život 

v mořích a oceánech, výškové stupně rostlinstva 

1.3, 2.3, 2.4 

- Geografie světadílů a oceánů 

 světové oceány – Atlantský, Tichý, Indický, Severní ledový, 

Jižní 

 Austrálie – poloha, rozloha, členitost 

 povrch 

 vodstvo 

 podnebí 

 rostlinstvo a živočišstvo 

 nerostné suroviny 

 obyvatelstvo 

 oblasti – Austrálie 

 polární oblasti – Arktida, Antarktida 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4 
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7. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

- Zeměpis světadílů – Amerika (U: 3.1, 3.2) 

 poloha, rozloha, členitost 

 povrch 

 vodstvo 

 podnebí 

 vegetace 

 obyvatelstvo 

 nerostné suroviny 

 průmysl, zemědělství 

 státy Severní, Střední a Jižní Ameriky 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4 

Zeměpis světadílů – Asie (U: 3.1, 3.2) 

 poloha, rozloha, členitost 

 povrch 

 vodstvo 

 podnebí 

 rostlinstvo a živočišstvo 

 obyvatelstvo 

 nerostné suroviny 

 průmysl, zemědělství 

 oblasti (regiony) a státy Asie 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4 

Zeměpis světadílů – Afrika (U: 3.1, 3.2) 

 poloha, rozloha, členitost 

 povrch 

 vodstvo 

 podnebí 

 rostlinstvo a živočišstvo 

 obyvatelstvo 

 nerostné suroviny 

 průmysl, zemědělství 

 oblasti (regiony) a státy Asie 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4 

 



Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, 

Jiráskovo náměstí 1166, 500 02 
 
 

Školní vzdělávací program pro základní školy – „Umím, chápu, rozumím“ 

 

337 

8. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

- Zeměpis světadílů – Evropa (3.1, 3.2) 

 zeměpisná poloha Evropy 

 povrch 

 vodstvo 

 podnebí  

 rostlinstvo a živočišstvo 

 nerostné suroviny, průmysl, zemědělství 

 obyvatelstvo a osídlení Evropy 

 ekonomické a vojenské organizace v Evropě 

 oblasti a státy Evropy 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4 

Politický zeměpis (U: 4.2, 4.4) 

 poloha, rozloha, lidnatost 

 státní hranice 

 státní zřízení 

 správní členění 

 způsob vlády 

 mezinárodní politické organizace a seskupení 

 ohniska neklidu v současném světě 

4.5, 4.6 

Obyvatelstvo – sídla (U: 4.1, 4.2) 

 obyvatelstvo světa a jeho početní růst 

 rozmístění obyvatelstva na Zemi 

 územní pohyb obyvatelstva 

 lidské rasy, národy, jazyky 

 náboženství ve světě 

 struktura obyvatelstva 

 městská sídla – proces urbanizace 

4.1, 4.2 

Světové hospodářství (U: 4.3) 

 světové hospodářství 

 jádrové a periferní oblasti 

 zemědělství – pěstování užitkových plodin, chov 

hospodářských zvířat 

 rybolov a lesní hospodářství 

 těžba nerostných surovin 

 energetika a těžký průmysl, spotřební průmysl 

 úloha dopravy v hospodářství – železniční, silniční, letecká, 

vodní a potrubní doprava a doprava informací 

 služby obyvatelstvu 

 cestovní ruch – hlavní oblasti cestovního ruchu 

 mezinárodní obchod 

 hlavní hospodářské organizace ve světě 

4.3, 4.4 

Krajina, příroda a životní prostředí (U: 5.1, 5.2) 

 krajina součástí přírody 

 přírodní krajina 

 kulturní krajina 

 životní prostředí lidské společnosti 

5.1, 5.2 
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Vlivy člověka a lidské společnosti na krajinu (U: 5.2) 

 lidé a životní prostředí 

 přírodní zdroje 

 půdy a životní prostředí 

 vzduch a životní prostředí 

5.3 

Působení životního prostředí na člověka a lidskou společnost, ochrana 

životního prostředí (U: 5.2, 7.2) 

 životní prostředí a naše zdraví 

 světové ekologické problémy 

 ochrana životního prostředí 

 moderní ochrana přírody 

 ekologická výroba 

5.3 

 

 

 

9. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

ČR - přírodní podmínky (U: 6.2, 6.3) 

 poloha, tvar 

 povrch a jeho členění – vznik a vývoj reliéfu, horopisné celky 

 podnebí – teploty a srážky, podnebné oblasti 

 vodstvo 

 rostlinstvo a živočišstvo 

 ochrana přírody 

6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 

ČR - obyvatelstvo (U: 6.2, 6.3) 

 základní údaje o obyvatelstvu 

 národnostní a náboženská struktura 

 sídla 

6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 

ČR - hospodářství (U: 6.2, 6.3) 

 průmysl – průmysl paliv a energetiky, hutnický p., strojírenský 

průmysl, chemický průmysl, průmysl stavebních hmot a 

spotřební průmysl 

 zemědělství – chov hospodářského zvířectva, zemědělská půda 

a pěstování plodin, potravinářský průmysl 

 doprava – železniční, vodní, silniční, letecká a potrubní 

doprava 

 služby, rekreace a cestovní ruch 

 zahraniční obchod 

6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 

Oblasti ČR (U: 2.4, 6.1) 

 historie a současnost územního členění, NUTS 

 kraje ČR, jejich specifika, přírodní a socioekonomické aspekty 

2.3, 2.4, 6.1, 6.2, 6.3, 

6.4, 6.5 
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Volitelné předměty 

 

FINANČNÍ GRAMOTNOST 
 

1. Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana k tomu, aby finančně 

zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů 

a služeb. Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně 

spravovat osobní/rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na 

měnící se životní situace. 

      

Žáci se budou učit formou her, pracovních listů a on-line aplikací. Na konkrétních příkladech se budou 

orientovat v problematice peněz, cen a finančních produktů tak, aby byli schopni odpovědně spravovat 

osobní a rodinný rozpočet a aktivně vystupovat na trhu finančních produktů a služeb. 

 

 

2. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

 

Vyučovací předmět Finanční gramotnost je povinně volitelný předmět v 8. a 9. ročníku. Vyučuje se 

v časové dotaci 1 hodiny týdně. Obsahem výuky je umožnit žákům zvládnout základy finanční 

gramotnosti. Žáci by se měli seznámit se základními poznatky z finančnictví. 

      

Cílem výuky vyučovacího předmětu Finanční gramotnost je vybavit žáky základními znalostmi a 

dovednostmi pro jejich vlastní zapojení do aktivního života a naučit je hospodařit s vlastními financemi. 

      

Výuka vyučovacího předmětu Finanční gramotnost je organizována v běžných třídách a  

v počítačové učebně (podle probíraného tématu). 

 

 

3. Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Finanční gramotnost 

 

Kompetence k učení rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Finanční gramotnost tím, že:  

 

 žák vyhledává informace na internetu, třídí je, zpracovává je v tabulkách a grafech, 

vyvozuje z nich závěry 

 na konci každého tématu si žák zopakuje klíčové poznatky a zhodnotí znalosti a dovednosti 

 

 

Kompetence k řešení problémů rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Finanční gramotnost tím, že: 

 

 ve vhodných případech je žák veden k použití příslušného matematického postupu, na jehož 

základě je možné zvolit správné rozhodnutí 

 žák se učí obhájit svůj způsob řešení daného problému v konfrontaci s názory ostatních žáků 

 žák si uvědomuje zodpovědnost za svá rozhodnutí 

 žák využívá různé získané informace k vhodnému řešení 

 žák řeší problémové úlohy z praktického života 
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Kompetence komunikativní rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Finanční gramotnost tím, že: 

 

 žák je často veden k tomu, aby představil výsledky své práce nebo práce své skupiny formou 

prezentace pro zbytek třídy 

 žák dokáže porozumět různým druhům textů (příběhy zachycené přímo v pracovních 

sešitech a listech, texty zákonů a jiných dokumentů), obrazových materiálů, pracovat s nimi, 

analyzovat je a vyhledávat v nich podstatné informace. 

 

 

Kompetence sociální a personální rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Finanční gramotnost tím, že: 

 

 činnosti jsou převážně vedeny formou debaty celé třídy, v některých případech také formou 

práce ve skupinách 

 žák je téměř neustále motivován k tomu, aby se zapojoval do diskuze, ale také k tomu, aby 

jeho závěry odrážely názory nejen vlastní, ale také názory ostatních žáků 

 žák si neustále uvědomuje svoji funkci ve skupině 

 žák je opakovaně vyzýván ke spolupráci a k diskuzi s rodiči 

 

 

Kompetence občanské rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Finanční gramotnost tím, že: 

 

 žák je seznamován, mimo jiné, s principy hospodaření veřejných rozpočtů, včetně 

základních parametrů sociálního systému v ČR 

 žák se rozhoduje zodpovědně dle dané situace 

 

 

Kompetence pracovní rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Finanční gramotnost tím, že: 

 

 žák je veden k tomu, aby se orientoval v otázkách souvisejících s podnikáním (formy a 

možnosti podnikání, typy živností) 

 žák je vhodně motivován pro praktický život 

 žák je veden k tomu, aby uměl posoudit své reálné možnosti 

 žák se orientuje ve způsobech platebního styku 
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1. Majetek, vlastnictví – formy a ochrana  

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 

1.1 rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby 

jejich ochrany, uvede příklady 
1.2 dokáže rozlišit druhy bydlení z hlediska vlastnictví 

1.3 zná výhody a nevýhody druhů bydlení z hlediska vlastnictví 

 

Učivo:  

1.1 movitý a nemovitý majetek, duševní vlastnictví 

1.2 druhy bydlení 

 

 

2. Daně 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 

2.1 rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směruje své 

výdaje 

2.2 uvede příklady různých sociálních dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají 

občané 

2.3 rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede konkrétní příklady jejich 

součinnosti 

 

Učivo:  

2.1 DPH, základní a snížená sazba DPH 

2.2 rozpočet, veřejné rozpočty 

2.3 dělení výnosů z daní, sociální systém 

2.4 mzda a daňové přiznání 

 

 

3. Hospodaření domácnosti   

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 

3.1 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  

3.2 hospodaření – rozpočet domácnosti, úspory, investice, úvěry, splátkový prodej, 

leasing; rozpočet státu, typy rozpočtu a jejich odlišnosti; význam daní 

 

Učivo:  

3.1 osobní rozpočet, rozpočet domácnosti 

3.2 typy rozpočtů, přebytkový, vyrovnaný a schodkový rozpočet 

3.3 finanční produkty 
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4. Principy tržního hospodářství 

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 

4.1 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 
4.2 umí uvést důvody, proč se na trhu může objevit nezvykle výhodná nabídka 

4.3 dokáže uvést výhody a nevýhody reklamy 

4.4 vyjmenuje druhy slev a popíše jejich podstatu 

4.5 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 
 

Učivo:  

4.1 trh, nabídka, poptávka 

4.2 tvorba ceny 

4.3 inflace 

4.4 práva spotřebitele, reklamace spotřebního zboží a potravin 

4.5 reklama a nekalé obchodní praktiky 

 

 

5. Peníze – funkce a podoby peněz, formy placení   

 

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 

5.1 umí uvést výhody a nevýhody výměnného a peněžního obchodu 

5.2 zná ochranné znaky bankovek 

5.3 zná služby, které nabízí běžný bankomat 

5.4 na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního 

placení, uvede příklady použití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich 

omezení  

5.5 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 
5.6 zná alespoň tři způsoby, jak zaplatit za nákup zboží nebo služeb a uvést rizika při využití 

určitého způsobu placení 

5.7 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky a způsoby 

krytí deficitu 
 

Učivo: 

5.1 vznik a vývoj peněz 

5.2 české mince a bankovky, jejich ochranné prvky 

5.3 pohotovostní a bezhotovostní placení 

5.4 platební karty 

5.5 finanční produkty 
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8. a 9. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Majetek, vlastnictví – formy a ochrana (U: 1.1, 1.2)  
 vlastnické právo 

 hmotné a duševní vlastnictví 

 ochrana duševního vlastnictví proti pirátství 

 druhy bydlení z hlediska vlastnictví 

1.1, 1.2, 1.3 

Daně (U: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2) 
 příjmy a výdaje státu 

 dávky a příspěvky 

 úloha výroby, služeb a obchodu 

2.1, 2.2, 2.3, 

Hospodaření domácnosti (U: 3.1, 3.2, 3.3)  
 příjmy a výdaje domácnosti 

 rozpočet domácnosti 

 úspory, investice, úvěry 

3.1, 3.2 

Principy tržního hospodářství (U: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5)  
 mechanismus trhu 

 nabídka, poptávka 

 výprodej, sleva 

 cenové regulace 

 reklama 

 záruční doba, reklamace 

 Česká obchodní inspekce 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 

Peníze – funkce a podoby peněz, formy placení (U: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5)  
 výměnný obchod 

 peněžní obchod 

 ochranné prvky bankovek 

 bankomat, platební karty 

 možnosti platby v bance 

 nástroje platebního styku  

 nebezpečí při placení různými způsoby 

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 

5.6, 5.7 
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MÉDIA A KOMUNIKACE 
 

1. Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Média představují velmi významný zdroj zkušeností, prožitků a poznatků pro stále větší okruh příjemců. 

Pro uplatnění jednotlivce ve společnosti je důležité umět zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které 

přicházejí z okolního světa, což vyžaduje stále  větší schopnost správně využít podněty přicházející z 

médií. Média se stávají důležitým socializačním faktorem, mají výrazný vliv na chování jedince a 

společnosti, na utváření životního stylu a na kvalitu života vůbec. Přitom sdělení, jež jsou médii 

nabízena, mají nestejnorodý charakter, vyznačují se svébytným vztahem k přírodní i sociální realitě a 

jsou vytvářeny s různými, často i manipulativními záměry.  

        

Mediální výchova je průřezovým tématem, které má vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti. 

Žák si osvojí základní poznatky o fungování a společenské roli současných médií, získá dovednost 

analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich komunikační záměr 

(zpravodajství z hlediska významu a věrohodnosti zprávy a události, reklamu z hlediska účelnosti 

nabízených informací apod.), seznámí se také s formami komunikace lidí nevidomých, neslyšících a 

hluchoslepých, s legislativními normami (autorským zákonem, tiskovým zákonem, právem na ochranu 

osobnosti, apod.). Mediální výchova má blízkou vazbu na vzdělávací oblasti Člověk a společnost, Jazyk 

a jazyková komunikace,  Informační a komunikační technologie, Umění a kultura 

 

 

2. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

 

Vyučovací předmět Média a komunikace je povinně volitelným předmětem v 7. ročníku. Vyučuje se 

v časové dotaci 1 hodina týdně. Obsahem výuky je umožnit žákům zvládnout orientaci ve světě médií 

a informací. 

      

Cílem výuky vyučovacího předmětu Média a komunikace je vybavit žáky nejen základními 

informacemi, ale také základními dovednostmi – například psaní zpráv, pozvánek a článků, vedení 

tematické diskuze, a dále podnítit jejich vlastní tvůrčí přístup k vyhledávání a práci s informacemi. 

      

Výuka  vyučovacího  předmětu Média a komunikace  je  organizována v běžných třídách a  

v počítačové učebně (podle probíraného tématu), žáci využívají vlastního přístupu k internetu při 

přípravě referátů a projektových zadání. 

 

 

3. Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Média a komunikace 

 

Kompetence k učení rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Média a komunikace tím, že:  

 

 v řadě činností žák samostatně vyhledává informace na internetu, třídí je, zpracovává, 

vyhledává souvislosti, důraz je kladen na uvádění zdroje a autorů  

 u témat upozorňujeme na prolínání s dalšími tématy 
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Kompetence k řešení problémů rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Média a komunikace tím, že: 

 

 Žák se učí vyhledat různé podklady z různých zdrojů, porovnávat je, posoudit jejich 

věrohodnost, obhájit svůj názor na dané téma v konfrontaci s názory ostatních žáků. 

Dodržování obecných pravidel diskuze je stěžejní dovedností. 

 žák si uvědomuje vliv médií na jeho rozhodování v různých životních situacích  

 žák řeší úlohy, spojené s praktickým životem 

 

 

Kompetence komunikativní rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Média a komunikace tím, že: 

 

 žák je často veden k tomu, aby představil výsledky své  práce nebo práce své skupiny 

formou prezentace pro zbytek třídy 

 žák dokáže porozumět různým druhům textů (tištěné informace, mluvené slovo, obrazové 

informace, reklamní texty, texty zákonů a jiných dokumentů), a pracovat s nimi, analyzovat 

je a vyhledávat v nich podstatné informace 

 

 

Kompetence sociální a personální rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Média a komunikace tím, že: 

 

 činnosti jsou vedeny formou debaty celé třídy a formou párové nebo skupinové práce 

 žák je neustále motivován k tomu, aby se věcně a správně zapojoval do diskuze, aby 

respektoval názory spolužáků  

 žák si neustále uvědomuje svoji funkci ve skupině 

 žák je opakovaně vyzýván ke spolupráci 

 

 

Kompetence občanské rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Média a komunikace tím, že: 

 

 Žák je seznamován s mediálním prostředím i příslušnou legislativou v ČR (s autorským 

zákonem, s právem na ochranu osobnosti i zákony, které vymezují působnost reklamy, 

s tiskovým zákonem, zákonem o České televizi, Českém rozhlase apod.). Učí se kriticky 

hodnotit mediální sdělení. 

 

 

Kompetence pracovní rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Média a komunikace tím, že: 

 

 žák je veden k vyhledávání, výběru a zpracování potřebných informací, k tvorbě  

jednoduchého mediálního sdělení 

 žák zpracovává v referátech k tématu také přehled zásadních informací 

 žák je vhodně motivován s ohledem na reálný praktický život 

 žák je veden k práci s informacemi v souladu s autorským zákonem 

 žák se orientuje v druzích mediálního sdělení (seriózní, bulvární) 
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1. Média, komunikace, internet 

 

Očekávané výstupy žáka (OVO) žáka:  

1.1 rozlišuje způsoby využití médií – zábava, volný čas, informace, vzdělávání 

1.2 zná historický vývoj tisku, rozhlasu, televize, elektronických médií 

1.3 umí uvést technické prostředky, využívané ke komunikaci v minulosti i dnes  

1.4 umí popsat klady a zápory elektronické komunikace, uvědomuje si nástrahy internetu  

1.5 dokáže popsat způsob komunikace handicapovaných lidí (Braillovo písmo, znakový    jazyk, 

Lormova abeceda) 

1.6 ovládá formu diskuze podle obecně daných pravidel 

 

 

2. Autorský zákon, reklama 

 

Očekávané výstupy žáka (OVO) žáka:  

2.1 důsledně uvádí zdroje, ze kterých čerpá při vyhledávání informací 

2.2 chápe rozdíl mezi pojmy skladatel, textař, interpret hudby, dramatik, výtvarník 

2.3 zná pojmy duševní vlastnictví, osobnostní a majetkové právo autora, poplatky za užití 

autorského díla, porušení autorského práva  

2.4 umí uvést příklady kolektivních správců autorských práv (Osa, Intergram, Dilia) 

2.5 zná druhy reklamy a teleshoppingu, výhody a úskalí při úhradě předváděných výrobků 

2.6 umí uvést příklady zakázané reklamy, omezení pro reklamu na alkohol a tabákové výrobky 

 

 

3. Média veřejnoprávní, soukromá – jejich funkce a postavení ve společnosti 

 

Očekávané výstupy žáka (OVO) žáka:  

3.1 chápe rozdíl mezi veřejnoprávním a soukromým sektorem 

3.2 chápe význam veřejnoprávních médií pro svobodu slova v celosvětovém měřítku 

3.3 zná základy mediální legislativy v ČR a právo na ochranu osobnosti 

3.4 zná základní data z historie českých médií a jejich roli při významných událostech 

3.5 chápe pojem bulvár, jeho historii i současný vliv na život ve společnosti 

3.6 zná pojem koncesionářské poplatky a jejich význam pro existenci veřejnoprávních médií 

3.7 porovnává češtinu v médiích – výrazové prostředky, prohřešky a chyby   

 

 

4. Žurnalistika, zpravodajské agentury 

 

Očekávané výstupy žáka (OVO) žáka:  

4.1 zná pojem informační zdroj a jeho ochrana 

4.2 umí uvést zpravodajské agentury v ČR i zahraničí 

4.3 orientuje se v žánrech i novinářských profesích 

4.4 chápe pojmy tiskový mluvčí, tisková konference, tisková zpráva 

4.5 dokáže vytvořit jednoduchou tiskovou zprávu, pozvánku, článek   
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5. Mluvní průprava 

 

Očekávané výstupy žáka (OVO) žáka:  

5.1 chápe nutnost bezchybné výslovnosti v médiích jako vzor pro širokou veřejnost 

5.2 umí správně vyslovovat samohlásky, souhlásky, shluky hlásek     

5.3 umí mluvit zřetelně a nahlas před třídou i na veřejnosti 

5.4 umí si připravit podklady pro mluveny projev  
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7. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Média, komunikace, internet 

 společenská role současných médií, vliv na kulturu, život v 

rodině 

 zábava, volný čas, informace 

 diskuze jako forma výměny názorů 

 technické prostředky, volba odpovídajícího média   

 čeština v médiích, mediální sdělení 

 komunikace neslyšících, nevidomých, hluchoslepých 

 nástrahy internetové komunikace 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 

 

Autorský zákon, reklama  
 autoři a jejich práva 

 hudba a nahrávací studia 

 poplatky za užití díla, kolektivní správci autorských práv  

 druhy reklamy, zakázaná reklama, tabákové výrobky, alkohol  

 konkrétní příklady reklamy na předvánočním trhu  

 teleshopping a jeho úskalí 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 

Média veřejnoprávní, soukromá – jejich funkce a postavení   
 historie a současnost 

 role v klíčových společenských situacích a v demokratické 

společnosti 

 proč potřebujeme veřejnoprávní média 

 Česká televize a Český rozhlas v zákonech, koncesionářské  

poplatky 

 tiskový zákon a vydávání tisku jako druh podnikání 

 právo na ochranu osobnosti 

 rádia a televize a jejich provozovatelé 

 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

 denní tisk – srovnání, časopisy pro děti a mládež 

 exkurze 

3.1, 3.2, 3.3., 3.4, 3.5, 

3.6, 3.7 

Žurnalistika, zpravodajské agentury 

 informační zdroje, ČTK, zahraniční agentury 

 lidé a žánry v médiích 

 beseda s novinářem 

- tiskový mluvčí, tisková konference, tisková zpráva 

- věrohodnost nabízených sdělení, ověřování údajů 

 jak oslovit média 

 forma a obsah sdělení 

 pozvánka na akci 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 

 

Mluvní průprava  
 praktický nácvik dýchání, výslovnosti 

 gesta, mimika, znělost a barva hlasu 

 veřejný projev - jak zaujmout posluchače  

5.1, 5.2, 5.3, 5.4 
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PSANÍ NA PC  
 

1. Charakteristika vyučovacího předmětu   

 

Cílem vyučovacího předmětu  Psaní na PC   je  naplňování  vzdělávacího  obsahu  stanoveného  ve  

výstupech  vzdělávacího  oboru  Informační  a  komunikační  technologie. Vychází také ze vzdělávacího 

oboru Člověk a svět práce. Připravuje žáky na  využívání  ICT  v jiných  vyučovacích  předmětech  a  

umožňuje  jim  dosáhnout  základní  úrovně  počítačové  gramotnosti. Zaměřuje se na praktickou 

dovednost psaní všemi deseti prsty hmatovou metodou. Doplňuje základní vzdělání o tuto důležitou 

složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. 

 

 

2. Obsahové,  časové a organizační vymezení předmětu   
   

Vzdělávací obsah předmětu vede žáky ke zvládnutí psaní na počítači všemi deseti prsty hmatovou 

metodou a k tomu využívá kybernetického programu ZAV. Žáci postupují v tomto programu 

individuálně podle svých schopností. Cílem je zvládnutí 300 cvičení v 6. ročníku a dalších 300 cvičení 

v 7. ročníku (jako součást předmětu základy administrativy). Žáci tak ovládnou téměř všechny klávesy 

na počítači. V obou ročnících má předmět dotaci 1 hodinu týdně. Výuka probíhá v budově školy v 

odborné učebně vybavené počítači. 

 

 

3. Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu  Psaní na PC 

 

Kompetence k učení rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Psaní na PC tím, že: 

 

 žákům vysvětlujeme smysl a cíl učení 

 podporujeme samostatnost 

 učíme trpělivosti, povzbuzujeme 

     

 

Kompetence k řešení problému rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Psaní na PC tím, že: 

 

 učíme žáky nebát se problémů 

 na modelových příkladech učíme žáky užívat různé algoritmy řešení problémů 

 podporujeme samostatnost a logické myšlení 

 

 

Kompetence komunikativní rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Psaní na PC tím, že: 

 

 učíme žáky komunikovat s dospělými 

 vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby 

 

 

Kompetence sociální a personální rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Psaní na PC tím, že: 

 

 důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, aby se vzájemně 

žáci nevyrušovali při práci  

 vlastní zkušenosti žáků podporujeme a využíváme je při výuce žáků ostatních 
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 Kompetence občanské rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Psaní na PC tím, že: 

 

 v hodnocení žáků uplatňujeme prvky pozitivní motivace 

 jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku  

 

 

Kompetence pracovní rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Psaní na PC tím, že: 

 

 vedeme žáky využíváním výpočetní techniky a aplikačního softwaru ke zvýšení efektivnosti 

jejich práce 

 vedeme žáky k dodržování zásad bezpečnosti při práci s technikou napojenou na elektrickou 

síť  

 vedeme žáky k šetrné práci s výpočetní technikou 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci, kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme 

 důsledně žáky vedeme k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých 

povinností a závazků  

 

 

          

Očekávané výstupy (OVO) žáka: 

1.1 zná funkce jednotlivých kláves na klávesnici 

1.2 pracuje v programu pro výuku ovládání klávesnici všemi prsty   

 

Učivo (U): 

1.1 popis klávesnice a funkce kláves 

1.2 ovládání programu „ PSANÍ VŠEMI DESETI“ 

1.3 práce v programu 

 

 

 

Psaní na PC 

 

Přílohou je orientační tematický plán, který ukazuje průběh individuálního postupu. Po zvládnutí 600 

cvičení v individuálním programu mohou žáci psát minutovky či dvouminutovky (ke zvyšování 

přesnosti a rychlosti). Pokročilejší žáci mohou psát desetiminutovky.  
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6. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Cvičení 0 – 150 (U: 1.1,1.2, 1.3) 

 úvod do výuky (princip čtyřfázového tréninku, individuální 

postup, práce s výukou ZAV, přihlášení se do sítě 

 vstupní test rychlosti (nebo změření výkonu při psaní "všema 

dvěma" - ZAV-MINUTOVKY) 

 probírání znaků a, j, s, k, d, l, o, mezerníku a klávesy ENTER s 

důrazem na správné držení rukou a sledování zrakem pouze 

obrazovku 

 znak e, pravý a levý přeřaďovač, tečka (po cvičení 60) 

 znaky n, t (po cvičení 90) 

 test rychlosti, znaky i, v (po cvičení 120) 

 znaky p, u (po cvičení 150) 

1.1, 1.2 

Cvičení 150 – 300 (U: 1.2, 1.3) 

 znak r (po cvičení 180) 

 test rychlosti, znaky c, h (po cvičení 210) 

 znak y (po cvičení 240) 

 znaky m, í (po cvičení 275) 

 znak z (po cvičení 310) 

1.2 

 

 

 

 

7. ročník 
 

Konkretizované učivo Výstupy (OVO) 

Cvičení 300 – 450 (U: 1.2, 1.3) 

 znak ě (po cvičení 345) 

 znak b (po cvičení 385) 

 znak á (po cvičení 420) 

 znak ý (po cvičení 460) 

 čárka, uvozovky, znak ř (po cvičení 480) 

1.2 

Cvičení 450 – 600 (U: 1.2, 1.3) 

 test rychlosti, znak é (po cvičení 510) 

 spojovník (po cvičení 540) 

 znak š (po cvičení 570) 

 test rychlosti (po cvičení 600) 

1.2 
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ZÁKLADY ADMINISTRATIVY 
 

1. Charakteristika vyučovacího předmětu   

 

Cílem vyučovacího předmětu Základy administrativy je naplňování vzdělávacího obsahu stanoveného 

ve výstupech vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie. Vychází také ze vzdělávacího 

oboru Člověk a svět práce. Připravuje žáky na využívání ICT v jiných vyučovacích předmětech a 

umožňuje jim dosáhnout základní úrovně počítačové gramotnosti. Zaměřuje se na zpřesnění písařské 

techniky, žáci se současně  naučí psát jednotlivé písemnosti užívané v osobním, pracovně právním, 

obchodním a úředním styku. Doplňuje základní vzdělání o tuto důležitou složku nezbytnou pro 

uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. 

 

 

2. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu   
   

Vzdělávací obsah předmětu vede žáky ke zpřesnění písařské techniky hmatovou metodou a k tomu 

využívá kybernetického programu ZAV. Žáci postupují v tomto programu individuálně podle svých 

schopností. Cílem je zvládnutí následujících 300 a více cvičení v 7. ročníku a současně se naučit 

vytvářet jednotlivé písemnosti užívané v osobním, pracovně právním, obchodním a úředním 

styku. Předmět má hodinovou dotaci 1 hodinu týdně. Výuka probíhá v budově školy v odborné učebně 

vybavené počítači. Výuka probíhá individuálně, frontálně i skupinově, žáci vyhledávají informace a 

jsou využívány prvky problémového vyučování. K výuce jsou třeba pracovní listy,  dataprojektor a 

počítač připojený k internetu.  

 

 

3. Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Základy administrativy 

 

Kompetence k učení rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Základy administrativy tím, že: 

 

 vedeme žáky k aplikaci naučených pravidel a jejich vzájemnému propojování 

 seznamujeme žáky s termíny souvisejícími s probíraným učivem 

 učíme trpělivosti, povzbuzujeme 

 vedeme žáky k vyhledávání informací, k jejich systematickému členění a ukládání, 

k využívání vědomostí v praktickém životě 

     

 

Kompetence k řešení problému rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Základy administrativy tím, že: 

 

 vedeme žáky k tomu, aby dokázali promyslet a správně použít pravidla, kterými se řídí 

probírané jevy 

 vedeme žáky k tomu, aby dokázali přeformulovat stylistický nedostatek v textu 

 podporujeme samostatnost a logické myšlení 

 

 

Kompetence komunikativní rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Základy administrativy tím, že: 

 

 vedeme žáky ke správné, srozumitelné stavbě větných celků 

 vedeme žáky ke správné stavbě a konstrukci úředních dopisů 

 vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby 
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Kompetence sociální a personální rozvíjíme ve vyuč. předmětu Základy administrativy tím, že: 

 

 důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, aby se vzájemně 

žáci nevyrušovali při práci  

 vytváříme příležitost k tomu, aby žáci mohli diskutovat ve skupině 

 vedeme žáky k tomu, aby dokázali požádat o pomoc nebo ji naopak poskytnout 

 vedeme žáky ke spolupráci, k rozdělení úkolů při skupinové práci 

 

 

Kompetence občanské rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Základy administrativy tím, že: 

 

 v hodnocení žáků uplatňujeme prvky pozitivní motivace 

 vedeme žáky k toleranci i jiného názoru 

 vedeme žáky k tomu, aby dokázali poznat vhodné a nevhodné chování (při konkurzu, 

jednání na úřadě atd.) 

 

 

Kompetence pracovní rozvíjíme ve vyučovacím předmětu Základy administrativy tím, že: 

 

 vedeme žáky využíváním výpočetní techniky a aplikačního softwaru ke zvýšení efektivnosti 

jejich práce 

 vedeme žáky k dodržování správných zásad při práci na PC 

 vedeme žáky k dodržování zásad bezpečnosti při práci s technikou napojenou na elektrickou 

síť  

 vedeme žáky k šetrné práci s výpočetní technikou 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci, kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme 

 důsledně žáky vedeme k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých 

povinností a závazků  
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Očekávané výstupy (OVO) žáka: 
1.1 ví, jak napsat text  

1.2 umí napsat adresu do dopisu i na obálku 

1.3 umí stylizovat žádost, umí psát značky, zkratky, tituly, je seznámen s průběhem konkurzu 

1.4 dokáže srozumitelně a nezavádějícím způsobem sestavit blahopřání, kondolenci, pozvánku 

a poděkování 

1.5 Umí vytvořit tzv. „hlavičkový“ papír, který obsahuje veškeré náležitosti. Dokáže sestavit 

nabídku, poptávku, objednávku i reklamaci. Ví, k jakým účelům jednotlivé písemnosti 

slouží, na co je třeba při jejich sestavení dbát, a dokáže je správně napsat. 

1.6 dokáže zpřesnit a zrychlit písařskou techniku  

 

 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření: 

 zvládá základní řadu hmatovou metodou (a, s, d, f, g, h, j, k, l, ů) 

 umí naspat správně adresu včetně PSČ 

 umí zarovnat text do bloku, změnit styl a velikost písma, změnit řádkování 

 zvládá základní pravidla pro psaní dle normy (interpunkční znaménka, mezery, zkratky, 

značky) 

 umí opsat dle předlohy plnou moc včetně adresy, čestné prohlášení, potvrzenku, 

pozvánku, objednávku a upomínku 

 

 

Učivo (U): 

1.1 norma pro úpravu písemností 

1.2 psaní adres 

1.3 plná moc 

1.4 čestné prohlášení 

1.5 potvrzenka 

1.6 žádost o zaměstnání 

1.7 životopis 

1.8 blahopřání, kondolence, pozvánka, poděkování 

1.9 tvorba obchodního dopisu – hlavičkový papír 

1.10 nabídka 

1.11 poptávka 

1.12 objednávka 

1.13 reklamace 

 

 

 

 


