
 

 

 



 

 

 

1. Identifikační údaje 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Škola jako zahrada“ 

Školní vzdělávací program je zpracován podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením  

 

Údaje o škole 
Název školy: Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643    

Adresa školy: Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou 

IČO: 70836213 

IZO: 600 021 823 

Škola sdružuje:  Základní škola praktická, IZO:  110 450 477       

   Školní družina, IZO: 110 450 485 

   Základní škola speciální 

Jméno ředitele: Mgr. Jana Marečková 

Kontakty: 

Telefon/ fax: 327531225 

e-mail: zruc@zs-okruzni.cz 

www stránky: http://zs-okruzni.cz 
 

Zřizovatel: 

Název:  Středočeský kraj 

Adresa: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

IČ: 70 891 095 

Kontakty: 

Tel.: 257 280 293  

Fax: 257 280 588 

http://www.kr-stredocesky.cz 

Projednáno pedagogickou radou dne 18. června 2013 

Předloženo Školské radě dne: 17. června 2013 

Platnost dokumentu od: 1. září 2013 

Datum: 17. června 2013 

Koordinátor tvorby ŠVP: Mgr. Jana Marečková 

 

Podpis ředitele:        Razítko školy: 
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2. Charakteristika školy  

 

2. 1 Úplnost a velikost školy 

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 je základní škola samostatně zřízená pro žáky se zdravotním postižením, je základní školou praktickou. 

Umístěna je v městské zástavbě na okraji města. Budova školy má bezbariérový přístup. 

Do školy docházejí žáci z rodin ze Zruče nad Sázavou a přilehlého okolí a také z Dětského domova a Školní jídelny, Zruč nad Sázavou, Poštovní 593.  

Ve třech třídách jsou vyučováni podle potřeb žáci 1. až 9. ročníku. 12 žáků může být vyučováno podle oboru Základní škola speciální. Škola poskytuje 

základní vzdělání a základy vzdělání 20 - 36 dětem ve věku od šesti do patnácti i osmnácti let. Kapacita školy je podle zřizovací listiny 50 žáků. Součástí 

školy je školní družina, jedno oddělení pro 13 žáků.  

 

2. 2 Charakteristika pedagogického sboru 

Ve škole působí 6 pedagogů včetně ředitelky školy.  Podle potřeby žáků se zřizuje funkce asistenta pedagoga. Ve školní družině pracuje vychovatelka. 

Pedagogický sbor je poměrně stabilní a převážně kvalifikovaný v oboru speciální pedagogika. 

Všichni pedagogičtí pracovníci mají následující profesní dovednosti: pracují v týmu, znají a naplňují vizi školy, jsou komunikativní ve směru k žákům, jejich 

rodičům, ostatním pedagogům a odborníkům zajišťujícím pro školu speciální služby. 

Speciální pedagogové provádějí pedagogickou diagnostiku a účinně ji využívají ve vzdělávání žáků. Všichni pedagogové se průběžně vzdělávají v rámci 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a specializačního studia. Celý pedagogický sbor na pracovních poradách a pedagogických radách hodnotí svoji 

činnost a na základě hodnocení všichni modifikují svoji činnost s cílem dosáhnout vždy lepších výsledků v pedagogické práci. 

 

2. 3 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce 

- celosvětová akce „Ukliďme svět  

- celostátního projekt Živá zahrada, který pořádá ČSOP Praha 

- od roku 2000 probíhá ve spolupráci s Městem Zruč nad Sázavou dlouhodobý projekt v rámci oslav Dne Země.  

- Modernizace škol  zřizovaných Středočeským krajem -projekt podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu 

Evropského hospodářského prostoru (EHP). Cílem projektu je zkvalitnění podmínek vzdělávání ve školách prostřednictvím jejich modernizace multimediální 

didaktickou technikou a využívání znalostí a dovedností učitelů, které získali dalším vzděláváním v oblasti informačních a komunikačních technologií. Škola 

získala interaktivní tabuli. 

- EU peníze školám – projekt „Paleta poznání – modernizace výuky“ 

Ovoce do škol, Celé Česko čte dětem,… 

- zapojení do projektů Města Zruč  nad Sázavou na podporu vzdělávání (možnost školního psychologa podle financí,…) 

 Průběžně podle nově nabízených, vznikajících a vhodných projektů se do nich škola zapojuje. 

 

2. 4 Podmínky školy 

Výuka probíhá ve třech kmenových učebnách, kde se vyučuje všech devět ročníků. V jedné kmenové učebně je umístěn počítačový kout vybavený  počítači s 

přístupem na internet. Ten je přiveden do všech kmenových tříd. V další kmenové třídě je umístěna interaktivní tabule. 



 

 

K dispozici je herna, kde probíhá za pomoci asistentky pedagoga výuka těžce postižených žáků. Herna je vybavena didaktickými hrami, pomůckami a 

speciálními lavicemi.  

Pro mimoškolní zájmovou činnost slouží místnost určená pro školní družinu. Ta je vybavena televizorem, videopřehrávačem, DVD přehrávačem a různými 

společenskými hrami. Žáci docházející do školní družiny mohou využívat všechny prostory školy, jsou-li volné a neprobíhá-li v nich výuka. 

Hřiště před budovou školy slouží ke sportovnímu vyžití (vybíjená, volejbal, základy košíkové, nohejbal…). Za nepříznivého počasí odcházejí žáci na tělesnou 

výchovu do vypůjčených městských sportovních prostor. Mladší žáci cvičí v relaxačním koutě školy, kde je lavička a žebřiny. Škola vlastní dva rozkládací 

stoly na stolní tenis.  

Sportovní oddíl Jiskra Zruč nad Sázavou umožňuje žákům v době výuky tělesné výchovy využívat tenisové kurty včetně víceúčelového hřiště, hřiště házené. 

Žáci využívají i rozsáhlý sportovní areál u I. Základní školy ve Zruči n. S. 

Pro pracovní vyučování dílenských prací je určena dílna vybavená pracovními stoly, základním nářadím pro dílenské práce se dřevem, nenáročné práce 

s kovem a plasty. Pro výuku pracovního vyučování –  příprava pokrmů slouží cvičná kuchyňka.  Pro pěstitelské práce je plně vyhovující školní zahrada, která 

obklopuje budovu ze všech stran. Zahrada je okrasná i zelinářská. Zahradní domek slouží na ukládání nářadí potřebného pro práci na zahradě. Na školní 

zahradě může probíhat výuka v přírodní učebně. 

Pomůcky na vyučování jsou uloženy ve skladu učebních pomůcek. Učebnice jsou uloženy ve skladu učebnic spolu s některými učebními pomůckami a 

potřebami v 6 vestavěných skříních na chodbě školy.  

 Učitelé využívají k přípravě na vyučování sborovnu nebo kmenovou třídu nebo počítačový kout. Vychovatelka využívá prostor školní družiny. Pro 

relaxaci učitelům slouží sborovna, žákům školní družina, herna a relaxační kout v budově školy a za příznivého počasí je dostatečně velká zahrada a hřiště.  

Pro odkládání oděvu a obuvi slouží šatna s věšáky a botníky. 

Na tělesnou výchovu se žáci převlékají v učebnách určených rozvrhem.  

Pro osobní hygienu dívek slouží dvě WC s umývárnou, kde je umyvadlo s tekoucí teplou a studenou vodou, mýdlo a zásobník s papírovými ručníky. Pro 

chlapce jsou určeny dva pisoáry, jedno WC a umyvadlo s tekoucí teplou a studenou vodou, mýdlo a zásobník s papírovými ručníky. 

 Jelikož budova je bezbariérová, je vybavena WC pro tělesně postižené, včetně umyvadla a sprchového koutu. 

 Učitelé mají vlastní oddělené WC s umyvadlem s tekoucí teplou a studenou vodou, mýdlem a zásobník s papírovými ručníky. Umyvadlo s tekoucí 

teplou a studenou vodou, mýdlem a ručníkem je též umístěno ve sborovně. 

Žáci i pracovníci školy se stravují ve školní jídelně při I. Základní škole Zruč nad Sázavou. Žáci z dětského domova se stravují ve své vlastní školní jídelně. 

Někteří domácí žáci docházejí na oběd domů. 

Ředitelka školy má k dispozici malou kancelář – ředitelnu, kde je umístěn telefon, počítač s přístupem na internet a scanner. Ve sborovně je umístěn počítač 

pro pedagogy, také s přístupem na internet a kopírka. K dispozici jsou pro žáky na výuku i pro pedagogy 2 notebooky 

jsou uloženy v zahradním domku na školní zahradě, nádobí pro práce v domácnosti je uloženo v kuchyňské lince, šicí stroje jsou uloženy v herně. 

v požárním řádu. Učitelé zvládnou prakticky poskytovat první pomoc. Každoročně probíhá školení BOZP, je zpracován traumatologický plán. 

 

2. 5 Spolupráce se zákonnými zástupci žáků a dalšími sociálními partnery: 

Od 31. ledna 2006 je při škole zvolena tříčlenná školská rada (jeden zástupce z řad rodičů, jeden zástupce za zřizovatele a jeden zástupce z pedagogického 

sboru), která pracuje podle platného školského zákona. 

Poradní servis pro rodiče ve výchovných a vzdělávacích otázkách nabízí výchovná poradkyně školy. Jednou týdně má pravidelné konzultační hodiny 



 

 

a rodiče si s ní i ostatními vyučujícími mohou sjednat schůzky kdykoli po vyučování. Podle získání financí může ve škole pracovat školní psycholog. 

Informace o jednotlivých žácích potřebné pro individuální formy vzdělávání jsou aktuálně projednávány s rodiči, zákonnými zástupci žáků 

a ředitelem Dětského domova a Školní jídelny, Zruč nad Sázavou, Poštovní 593. Společně jsou hledány vhodné metody výuky a vzdělávání žáků. Dle potřeby 

jsou po dohodě s rodiči a zákonnými zástupci žáků vypracovány individuální vzdělávací plány přizpůsobené potřebám a schopnostem žáků. Rodiče mají 

možnost účastnit se výuky a jiných výchovných a vzdělávacích činností organizovaných školou. Tím jsou vytvářeny společenské vztahy školy a veřejnosti. 

Veškeré informace jsou žákům předávány ústně nebo písemně do žákovské knížky. Rodiče a vedení Dětského domova a Školní jídelny, Zruč nad Sázavou, 

Poštovní 593 jsou informováni písemně v žákovské knížce žáka nebo dopisem poštou, ústně na třídních schůzkách, které škola pořádá zpravidla dvakrát ročně 

nebo při přímé návštěvě školy. S vedením Dětského domova a Školní jídelny, Zruč nad Sázavou, Poštovní 593 a ostatními partnery škola komunikuje a 

předává si informace také pomocí e-mailové pošty. Se záměry školy, s cíli, způsoby výuky, hodnocením žáků, s pravidly života školy, je veškerá veřejnost 

seznamována pomocí www stránek: http://www. zs-okruzni.cz/  

Vzdělávací strategie školy je otevřená vůči rodičům. 

Spolupráce (partnerství) školy s různými subjekty je zahrnuto v ročním plánu školy. 13. 5. 2008 vzniklo při škole s o. s. Ručičky, které se podílí na zkvalitnění 

výchovně vzdělávacího procesu školy. 

Se zřizovatelem spolupracuje ředitelka školy spolu s finanční účetní školy. Obě se řídí vydávanými směrnicemi, účastní se porad a pořádaných seminářů. 

Vzniklé problémy řeší telefonicky, faxem, e-mailem, poštou nebo přímou návštěvou. 

 

 

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 

 

3. 1  Zaměření školy: 

Vize školy je docílit následující: 

- do školy budou chodit rádi učitelé, žáci i provozní zaměstnanci 

- všichni dosáhnou svého maximálního rozvoje 

- činnost bude zajímavá, zábavná, vzdělávací, podněcující k tvořivosti a aktivitě 

- prostředí ve škole i v celém areálu bude kulturní, upravené – bude zrekonstruovaná celá budova a  obnovena školní zahrada 

- prezentovat učivo tak, aby je žáci považovali pro sebe a svůj život za významné a byli schopni je zvládnout, úspěšně si ho osvojit a být tak kvalitně 

připraveni do života 

- splnění vytyčených klíčových kompetencí žáků a základních cílů  

Výchovně vzdělávací práce Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 (dále jen škola) je zaměřena: 

- na rozvíjení a kultivaci osobnosti žáků se zdravotním postižením 

- účinně vede žáka k naplnění  klíčových kompetencí a ke splnění očekávaných výstupů jednotlivých vyučovacích předmětů 

- zahrnuje oprávněné požadavky rodičů nebo zákonných zástupců žáka 

- má na zřeteli postavení školy v regionu i sociální prostředí, ve kterém vzdělávání probíhá 

- od školního roku 2006/2007 je zavedena výuka podle školního vzdělávacího programu Škola jako zahrada 

- škola se orientuje na environmentální výuku a osvětu (EVVO)  – údržba a stálá obnova školní zahrady 



 

 

- logo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů  

3.   2 Základní cíle školy: 

a)  Socializace: 

Rozvoj a kultivace osobnosti žáků, poskytování vědomostí, dovedností a návyků potřebných k uplatnění v praktickém životě a vytvoření podmínek pro další 

vzdělávání a studium pro talentované žáky.Žák získá základní vědomosti ze všeobecně vzdělávacích předmětů, srozumitelně se bude vyjadřovat ústní i 

písemnou formou a pokud je to možné, bude zručný a fyzicky zdatný. Absolvent školy bude kvalitně připraven pro praktický život.  

b) Integrace: 

Umožnit vzdělání i žákům vyučovaných podle osnov základní školy speciální, rozvíjet psychické i fyzické předpoklady a schopnosti žáků a vybavit je 

takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, které jim umožní, aby se v maximální míře zapojili do společenského života. Pro těžce zdravotně postižené 

žáky zajistit odpovídající vzdělávání  pomocí asistenta pedagoga v míře, kterou povolí zřizovatel školy. 

Pomocí integrace zajistit pro žáky jejich maximální rozvoj a ve vhodných případech individuálně vyučovat a připravovat žáky pro vstup do běžné základní  

školy. 

c) Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení. 

d) Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. 

e) Vést žáky k všestranné a účinné komunikaci. 

f) Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. 

g) Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti. 

h) Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému 

prostředí i k přírodě. 

ch) Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný. 

i) Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi. 

j) Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti (sebehodnocení) a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při 

rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci.  

k) Nabídnout vhodnou mimoškolní činnost v rámci školní družiny. 

 

Školní vzdělávací program Škola jako zahrada  

- je zpracován v souladu s RVP ZV-LMP pro celé období základního vzdělávání 

- zajišťuje rovnoprávný přístup k základnímu vzdělávání pro všechny žáky s povinností školní docházky a přihlíží k jejich vzdělávacím potřebám a 

možnostem 

- umožňuje realizaci diferencovaného a individualizovaného vyučování pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

- vytváří předpoklady pro realizaci vzdělávacího obsahu s ohledem na věkové zvláštnosti žáků, a tím pro postupné utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

- vede k naplňování cílů základního vzdělávání stanovením výchovných a vzdělávacích strategií na úrovni školy  

- směřuje k naplňování cílového zaměření vzdělávacích oblastí stanovením výchovných a vzdělávacích strategií na úrovni vyučovacích předmětů 

- umožňuje učitelům tvořivý styl práce a neomezuje je při uplatnění případných časových a metodických odlišností, které vycházejí ze zkušeností učitelů 

s efektivními způsoby výuky a z konkrétních potřeb žáků 



 

 

- je vytvořen jako relativně stálý materiál a případné změny v učebním plánu a v učebních osnovách nezasáhnou negativně do vzdělávání žáků v určitém 

započatém „cyklu“ 

- dodržuje stanovenou strukturu. 

Název školního vzdělávacího programu Škola jako zahrada (v dalším textu uváděn jako ŠVP) vyjadřuje základní myšlenky a vychází z konkrétních 

vzdělávacích záměrů školy:  

- plnění EVVO 

- vytvoření moderního výukového prostředí pro žáky se zdravotním postižením: modelové příklady jednání, které jsou žádoucí i nežádoucí z hledisek 

životního prostředí a udržitelného rozvoje 

- zohlednění potřeb a možností žáků, reálných podmínek a možností školy  

- neustálé zlepšování celkové estetické úrovně školy, včetně školní zahrady (přírodní učebna, aj.)  

- pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy - vlastní odpovědnost ve vztahu k životnímu prostředí, péče o životní prostředí, poznávání a 

ochrana přírody 

- zdravý životní styl, včetně uplatňování způsobů chování podporujících zdraví (propojenost s preventivním programem – dále jen PP) 

- vedení k citlivému a vnímavému přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví (možnost turistického pobytu, poznávací exkurze, cvičení v přírodě, 

vycházky, ….) 

- uvědomění si základních podmínek života a odpovědnosti současné generace za život v budoucnosti 

- pochopení významu a nezbytnosti udržitelného rozvoje jako pozitivní perspektivy dalšího vývoje. 

- prevence rizikového chování:  realizace PP, sexuální výchovy (koncepčně je integrována do vyučovacích předmětů), Školní strategie prevence rizikového 

chování:  

Školní strategie prevence rizikového chování  

Cílem školy je předcházet rizikovému chování a minimalizovat rizikové chování u žáků, vést žáky k  rozvoji pozitivního sociálního chování a ke zdravému 

životnímu stylu. Prevence rizikového chování u žáků se zaměřuje prioritně na předcházení rozvoje rizik, které směřují zejména k následujícím rizikovým 

projevům v chování žáků: agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofonie, 

záškoláctví, závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling, rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, spektrum poruch 

příjmu potravy, negativní působení sekt, sexuální rizikové chování. Školní strategie prevence rizikového chování je naplňována preventivním programem. 

 

3. 3 Výchovné a vzdělávací strategie:  
 

Cíle ŠVP Klíčové kompetence Výchovné a vzdělávací strategie  
1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a 

motivovat je pro celoživotní učení 

Učení je základní podmínkou psychického vývoje 

žáků. Poznávací procesy žáků bývají rozvinuty na 

úrovni konkrétních operací, je třeba naučit žáky 

ustálenému postupu při osvojování učiva, dbát na 

jeho dodržování, častým opakováním upevňovat 

Kompetence k učení 

- využívá vhodné naučené metody, strategie učení 

včetně mnemotechnických pomůcek a jiné pomocné 

techniky 

 

 

 

 

- volit vhodné metody a strategie pro efektivní a aktivní metody učení 

- vytvářet takové situace, aby žáka učení bavilo, měl z něj radost a bylo pro něj 

přínosem 

- uplatňovat základní myšlenkové operace (srovnávání, třídění, analýza, syntéza, 

zobecňování, abstrakce, logické uvažování 

- vést žáky k sebehodnocení , individuálním přístupem k žákům maximalizovat 



 

 

získané poznatky i dovednosti a formou oceňování 

sebemenších úspěchů žáky motivovat 

a přiměřeným způsobem jim prezentovat význam 

vzdělávání. 

 

 

 

-pracuje s učebnicemi, učebními materiály a učebními 

pomůckami 

 

 

- používá základní pojmy z různých vzdělávacích oblastí 

 

Kompetence komunikativní 

-využívá tištěné informace k rozvoji vlastních 

vědomostí, rozumí běžně užívaným textům, záznamům 

a obrazovým materiálům  

 

 

jejich šanci prožít úspěch 

 

- v učení klást důraz na čtení s porozuměním textu 

- umožňovat žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcovat 

jejich tvořivost 

 

- na základě diskuse a týmové práce uvádět věci do souvislosti a vytvářet 

komplexnější pohled na vztahy mezi jevy 

 

 

- dodržovat prostor pro komunikaci různými formami (ústně, písemně, výtvarnými 

prostředky, pomocí technických prostředků)  

- vést žáky, aby vyjadřovali své názory a myšlenky v logickém sledu  

- umět obhajovat svou práci, vhodně argumentovat 

- učit žáky interpretovat přečtený text, orientovat se v přečteném textu, doplňovat 

chybějící výrazy v textu 

-  navštěvovat divadelní představení 

2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, 

logickému uvažování a k řešení problémů 

U žáků převažuje myšlení názorné a konkrétní, 

logické uvažování je úzce spjaté s realitou, 

překročení rámce konkrétní situace často nebývá 

možné. Úroveň rozumových schopností ve složce 

vědomostní je důležité u žáků soustavně 

systematicky rozvíjet a vytvářet dostatek 

příležitostí k získávání nových zkušeností a 

poznatků. 

 

Kompetence k učení 

- dokáže vyhledávat a využívat informace v praktickém 

životě 

 

 

        Kompetence k řešení problémů 

- vnímá problémové situace, rozpozná problémy a hledá 

nejvhodnější způsob řešení 

 

Kompetence pracovní 

- pracuje podle daného pracovního postupu, návodu, 

náčrtu a orientuje se v jednoduché technické 

dokumentaci 

 

Kompetence komunikativní 

- rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje 

 

- klást důraz na práci s textem, vyhledání informací na internetu, 

v encyklopediích, spolupráci s místní knihovnou 

- učit žáky třídit informace, využívat výukové programy 

- využívat projektové vyučování, soutěže pro řešení prvků z praktického života, 

pomocí srovnávání, třídění, analýzy, syntézy, zobecňování a uvažování,  prožít 

výuku, zapojovat žáky do soutěží podle intelektových předpokladů 

- řešit problémové úlohy z praktického života  

- nepředkládat žákům zadání v hotové formě, vést k samostatnosti 

-vést k správnému vztahu k technice, k ICT,  jejímu správnému a účelnému 

využívání 

- učit žáky číst a rozumět různým textům, sdělením, přehledům, tabulkám,grafům 

- zadávat žákům úkoly přiměřené jejich schopnostem a nabízet možnost volby 

- učit žáky základy kooperace (spolupráce) 

- rozvíjet komunikativní dovednosti, vést dialog, řízený i nahodilý rozhovor, 

diskutovat 

- vytvářet pro žáky příležitosti k formulování a obhajování vlastních myšlenek a 

názorů 

3. Vést žáky k všestranné a účinné komunikaci 

Dovednost komunikovat je jedním ze základních 

faktorů ovlivňujících úspěšnost procesu sociální 

integrace žáků. K získávání komunikačních 

dovedností je třeba důsledně využívat veškerých 

možností daných vzdělávacím obsahem, 

metodami a formami výuky podporujícími rozvoj 

sociálních vztahů ve třídě i osobních zkušeností a 

poznatků žáků. 

Kompetence k učení 

- chápe obecně používané termíny, znaky, symboly 

Kompetence k řešení problémů 

- dokáže popsat problém a svěřit se s ním, při řešení 

složitějších problémů požádá o radu a řídí se jí         

Ko     Kompetence komunikativní 

- vyjadřuje se srozumitelně v ústním projevu a umí vést 

dialog 

- zvládá jednoduchou formu písemné komunikace  

- vytvářet takové situace, aby žáka učení bavilo, měl z něj radost a bylo pro něj 

přínosem 

- seznamovat žáky se způsobem získávání informací z různých pramenů 

(encyklopedie, slovníky, jízdní řády, internet, apod.), umožňovat pracovat v týmu 

s odbornou, populárně naučnou i uměleckou literaturou  

- vyzývat žáky k navrhování dalších postupů a konkrétních činností, které 

povedou k jejich pokroku 

- účinně se zapojovat do diskuse 

- vést žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve 



 

 

     - využívá pro komunikaci běžné informační a 

komunikační prostředky 

         Kompetence občanské 

- zvládá běžnou komunikaci s úřady 

škole  

- vyjadřovat se k danému problému, respektovat názory druhých  

- dodržovat etiku komunikace  

- jasné, srozumitelné vyjadřování formou dopisů, e-mailů 

- vést žáky ke vhodné komunikaci i mimo školu 

- učit žáky vyplňovat formuláře, dotazníky, složenky 

- učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za své rozhodnutí, vhodnou 

formou prosazovat své zájmy  

4. Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a 

respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 

Předpokladem dosahování cíle jsou vstřícné 

způsoby komunikace, schopnost porozumění 

chování a činnostem druhých, posouzení 

adekvátnosti vlastního chování a jednání, chápání 

přínosu spolupráce a jejích podmínek. Je nezbytné 

vytvářet dostatek prostoru k týmové práci žáků, 

umožnit jim zažít uspokojení ze společných 

výsledků a posilovat tak možnosti budoucího 

pracovního uplatnění. 

 

Kompetence komunikativní 

- rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje 

 

 

- využívá získané komunikativní dovednosti  

k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému 

soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 

 

 

 

 

 

 

Kompetence sociální a personální 

- respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními 

činnostmi ovlivňuje kvalitu společné práce 

 

 

 

Kompetence pracovní 

- zvládá základní pracovní dovednosti, operace a 

postupy, rozšiřuje své komunikační schopnosti při 

kolektivní práci   

- reálně posoudí výsledek své práce i práce ostatních 

- umět naslouchat druhým lidem s porozuměním a vhodně na ně reagovat 

- vytvářet žákům podmínky pro uplatňování osvojených modelů komunikativních 

dovedností při kooperaci s vrstevníky (srozumitelně a kulturně komunikovat ve 

skupině, aktivně naslouchat) 

- hledat společná řešení  

- nezaměňovat demokracii a svobodu za anarchii, vést žáky k vytváření pravidel 

práce společně s pedagogy, chápat principy společenských norem, respektovat 

individualitu jedinců 

- podporovat komunikaci a spolupráci se žáky jiných škol  (soutěže, sportovní 

turnaje a jiné akce) 

- vybízet žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými 

ve škole i v mimoškolní činnosti i mimo školu 

- komunikovat s rodiči a vychovateli dětského domova 

- začleňovat metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím učit žáky 

spolupracovat 

- vyučovat ve skupinách – třídy s více ročníky 

- připravovat výstavu prací žáků  

- upevňovat dobré mezilidské vztahy na základě ohleduplnosti a úcty při jednání 

s druhými lidmi 

- organizovat netradiční formy výuky – projekty, aj. 

- vlastními pracemi vyzdobovat školu, školní družinu 

- vést žáky k sebehodnocení, kriticky posuzovat a vyvozovat závěry pro uplatnění 

v životě, portfolio žáků 

- vést žáky k sebehodnocení, individuálním přístupem k žákům maximalizovat 

jejich šanci prožít úspěch, vypracovávat individuální vzdělávací plány  

5. Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali 

jako samostatné, svobodné a zodpovědné 

osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali 

své povinnosti 

Požadavky je nezbytné přizpůsobit možnostem 

žáků a pokračovat navázáním na již zafixované 

jednodušší normy chování, podporovat rozvoj 

samostatnosti a zodpovědnosti, vědomí práv a 

povinností občanů a vhodným způsobem formovat 

hodnotovou orientaci žáků. 

Kompetence k řešení problémů 

- přijímá důsledky svých rozhodnutí 

- nenechá se při řešení problému odradit nezdarem 

Kompetence komunikativní 

- vyjadřuje své názory a postoje a umí vhodnou formou 

obhájit svůj názor 

Kompetence sociální a personální 

- posiluje své sebevědomí na základě poznání a 

pochopení vlastní osoby 

Kompetence občanské 

- učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za své rozhodnutí 

- podněcovat získávání odvahy k překonávání obtíží 

- naučit žáky, aby věděli, kde mohou hledat pomoc v nesnázích a skutečně ji 

nacházeli 

- pracovat s chybou, opravovat chyby 

- přecházet od frontálního vyučování k aktivizujícím metodám, poznatky žákům 

nepředkládat v hotové podobě 

- učit žáky obhajovat své názory, přemýšlet o názorech druhých, umět se k nim 

kriticky vyjádřit a zároveň naslouchat názorům druhých 

- usilovat, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině a respektovali 



 

 

- zná základní práva a povinnosti občanů, respektuje 

společenské normy a pravidla soužití 

společně dohodnutá pravidla chování 

- umožňovat žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcovat 

jejich tvořivost 

- zúčastňovat se různých soutěží 

- podporovat přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami 

- učit žáky přijímat a respektovat názory druhých 

- učit žáky znát fungování demokracie v osobním životě, ve společnosti, ve škole, 

naplňovat školní řád, dodržovat pravidla společenského chování 

6. Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní 

city v chování, jednání a v prožívání životních 

situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k 

lidem, svému prostředí i k přírodě 

Vhodnou stimulací lze ovlivňovat emoční procesy 

žáků vyjadřující jejich vztahy a postoje 

k okolnímu světu. Je třeba zajišťovat žákům 

dostatek příležitostí k získání zkušeností 

v činnostech, které jim přinášejí radost, 

uspokojení, zážitky a tím podporovat jejich 

psychický vývoj žádoucím směrem. 

 

Kompetence k řešení problémů 

- řeší samostatně běžné životní situace a přiměřeně ke 

svým možnostem překonává životní překážky 

 

 

 

 

Kompetence sociální a personální 

- posiluje sociální chování a sebeovládání, je vnímavý 

k potřebám starých, nemocných a postižených lidí 

 

 

 

- navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje 

druhé lidi a snaží se upevňovat dobré mezilidské vztahy 

- učit ohleduplnému a citlivému vztahu k přírodě, lidem, kulturním a etickým 

hodnotám, pěstovat vztah k rodnému místu, regionu, kraji 

- učit vnímat krásu přírody a uvědomovat si význam přírody pro život člověka a 

pro život na Zemi  

- umět se ovládat a kultivovaně jednat 

- získat šetrný vztah k životnímu prostředí a znalosti, které žákům pomohou 

správně posuzovat zacházení se životním prostředím 

- pořádat turistické akce, výlety, … 

- učit žáky odmítat vše, co narušuje dobré vztahy ve společnosti 

- pomáhat těžce zdravotně postiženým spolužákům a začleňovat je do kolektivu 

(IVP) 

- pomáhat spolužákům se specifickými poruchami učení nebo zdravotními 

problémy 

- být ohleduplný vůči starým a nemocným lidem  

- učit chránit zdraví druhých, mít úctu k jejich životu 

- organizovat soutěže, výstavky, besídky, den otevřených dveří 

- během vzdělávání využívat skupinové práce žáků, vzájemnou pomoc při učení 

ve třídách s více ročníky (starší pomáhají slabším) 

7. Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, 

duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný 

Na základě pochopení základních potřeb zdravého 

vývoje člověka je třeba vytvářet a upevňovat 

poznatky a dovednosti žáků v oblasti péče o zdraví 

a jeho preventivní ochrany, vést žáky k 

pozitivnímu myšlení, k překonávání stresových 

situací, adekvátnímu jednání v konkrétních 

situacích a k organizaci denního režimu ve smyslu 

dodržování zdravého životního stylu. 

 

 

Kompetence k řešení problémů 

- dokáže přivolat pomoc v případě ohrožení vlastní 

nebo jiné osoby 

 

Kompetence sociální a personální 

- rozpoznává nevhodné a rizikové chování, uvědomuje 

si jeho možné důsledky 

- uvědomuje si nebezpečí možného psychického i 

fyzického zneužívání vlastní osoby 

Kompetence občanské 

- chrání své zdraví, uvědomuje si význam zdravého 

životního stylu, podílí se na ochraně životního prostředí 

- dokáže se chovat v krizových situacích i v situacích 

ohrožujících život a zdraví člověka podle pokynů 

kompetentních osob a uplatnit osvojené dovednosti a 

- pořádat  cvičení v přírodě, turistické akce 

- organizovat zdravotní, dopravní (DV)a jiné soutěže  

- chovat se zodpovědně v krizových situacích a v situacích ohrožujících život  

a zdraví člověka (Ochrana člověka za mimořádných událostí) 

- učit dobrému vztahu k vlastnímu zdraví a péči o jeho zachování, sexuální 

výchova 

- aktivně žáky zapojovat do naplňování preventivního programu, realizovat 

sexuální výchovu, školní strategii prevence rizikového chování žáků  

- učit žáky odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky 

- orientovat se ve vlastním citovém životě a v citových vztazích (i v období 

dospívání) 

- uplatňovat ve výuce efektivní strategie k osvojení specifických dovedností 

komunikační obrany proti agresi a manipulaci 

- klást důraz na environmentální výchovu, vést žáky k třídění odpadů 

- dbát na čistotu prostředí školy, organizovat denní režim ve prospěch žáků  

- učit žáky podílet se na vytváření esteticky podnětného a zdravého prostředí ve 

škole a na školní zahradě 



 

 

postupy   

Kompetence pracovní 

- dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny 

práce, ochrany životního prostředí a společenských 

hodnot a uplatňuje je při pracovních činnostech 

- vyvíjet pohybové a relaxační aktivity pro žáky  

- vysvětlovat význam zdravé stravy včetně praktického vaření 

- naplňovat výuku problematiky ochrany člověka za mimořádných událostí  

při cvičení v přírodě, zdravotní soutěži, dopravní soutěži, (DV)… 

- využívat výukové programy 

- učit ohleduplnému a citlivému vztahu k přírodě, lidem, kulturním a etickým 

hodnotám, pěstovat vztah k rodnému místu, regionu, kraji 

- organizovat svou vlastní práci s ohledem na bezpečnost, zdraví své i druhých, 

organizovat svůj volný čas 

8. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným 

lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, 

učit je žít společně s ostatními lidmi 

Náročnost adaptace na uvedené požadavky souvisí 

s pomalejším přechodem žáků od pochopení 

norem chování k jejich praktickému uplatňování. 

Je třeba ve zvýšení míře zajišťovat žákům dostatek 

příležitostí k získávání potřebných zkušeností pro 

porozumění odlišnosti jiných kultur a toleranci k 

minoritním skupinám ve společnosti. 

 

 

Kompetence k řešení problémů 

- vnímá problémové situace, rozpozná problémy a 

hledá nejvhodnější způsob řešení 

 

 

 

Kompetence sociální a personální 

- má povědomí o základních mravních hodnotách 

v rodině i ve společnosti 

- navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje 

druhé lidi a snaží se upevňovat dobré mezilidské vztahy 

 

 

Kompetence občanské 

- chápe nebezpečí rasizmu a xenofobie 

 

- učit žáky samostatně se rozhodovat a nést důsledky za své rozhodnutí 

- usilovat, aby žáci dokázali střídat role ve skupině a respektovali společně 

dohodnutá pravidla chování 

- přecházet od frontálního vyučování k aktivizujícím metodám, poznatky žákům 

nepředkládat v hotové podobě 

- vyžadovat od žáků identifikaci chyb, jejich pojmenování, případně návrh  

na zlepšení 

- zabezpečit fungování demokracie v osobním životě, ve škole i ve společnosti 

- stanovovat hranice a limity práv 

- rozvíjení schopnosti empatie  

- upevňovat dobré mezilidské vztahy na základě ohleduplnosti a úcty při jednání 

s druhými lidmi 

- podporovat přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami 

- porozumět odlišnému způsobu života lidí z jiných kultur (multikulturní výchova) 

- vyjadřovat se k danému problému, respektovat názory druhých 

- rozvíjet schopnost vcítit se do situací ostatních lidí, odmítat nátlak a hrubé 

zacházení, uvědomovat si povinnost postavit se proti fyzickému a hrubému 

zacházení 

9. Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své 

schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je 

spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi 

při rozhodování o vlastní životní a profesní 

orientaci 

Při rozhodování o profesní orientaci umožnit 

žákům vyzkoušet si konkrétní pracovní činnosti a 

s pomocí odpovědných osob zvolit tu, která jim 

bude nejlépe vyhovovat, a kterou budou zvládat. 

 

Kompetence k učení 

- poznává vlastní pokroky a uvědomuje si problémy, 

které mu brání v učení 

- uvědomuje si význam vzdělání v kontextu 

s pracovním uplatněním 

Kompetence pracovní 

- má vytvořen pozitivní vztah k manuálním činnostem 

- je schopen pracovní výdrže, koncentrace na pracovní 

výkon a jeho dokončení 

- má konkrétní představu o pracovních činnostech 

běžných profesí 

- využívá získané znalosti a zkušenosti a vytváří si 

představu o možnostech svého budoucího pracovního 

uplatnění 

- zadávat žákům úkoly přiměřené jejich schopnostem, aby je dokázali zvládnout a 

nacházeli potěšení z vymýšlení a často zažívali úspěch 

- předkládat žákům informace, z kterých se dozví, kde v životě použijí některé 

konkrétní poznatky, dovednosti, kompetence 

- učit žáky objektivně posuzovat sami sebe a zodpovědně se rozhodovat o své 

budoucí profesi 

- učit žáky vážit si práce druhých 

- učit žáky poznávat, že bez svědomité práce se nedosáhne úspěchu 

- učit žáky třídit odpad 

- učit zodpovědnosti na práci na svěřeném úkolu  

- nenechat se znechutit a odradit neúspěchem 

- doplňovat výuku o praktické exkurze  

- mít vypracovaný celoškolní plán k volbě povolání 

- vytvářet harmonogram informační a poradenské činnosti v oblasti profesní 

orientace – Svět práce 

- využívat znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých  vzdělávacích oblastech 



 

 

v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost 

- organizovat vhodné exkurze, besedy atd. motivující žáky k celoživotnímu 

vzdělávání 

- vést žáky k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při 

profesní orientaci  

 

3. 4 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP): 

Podmínky vzdělávání žáků se SVP: bezbariérová budova; diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, 

forem i metod výuky; potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené  individuálním potřebám žáka; náhradní 

formy komunikace; odborná výuka předmětů speciálně pedagogické péče a uplatňování odpovídajících učebních  stylů; zohlednění druhu, stupně a míry 

postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků; podporování nadání a talentu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné 

vzdělávací nabídky; zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami; působení asistentky 

pedagoga v případě potřeby a v souladu s právními předpisy. 

 

3. 4. 1 Zabezpečení výuky žáků se zdravotním postižením 

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 je škola samostatně zřízená pro žáky se zdravotním postižením. Jedná se o základní školu praktickou, 

převážně jsou zde vzděláváni žáci se zdravotním postižením mentálním.  

Žáci se SVP jsou prakticky všichni žáci, navíc se zde vyskytují žáci s kombinovaným postižením a těžkou mentální retardací. Ti jsou vzděláváni formou 

individuální integrace ve třídách školy podle individuálních vzdělávacích plánů, které odpovídají duševním a fyzickým možnostem dítěte (v souladu s 

platným školským zákonem). Jsou vzděláváni podle odpovídajícího vzdělávacího programu. Pro žáky s kombinovanými vadami a těžkým zdravotním 

postižením je žádáno zřizovatele o povolení zřízení funkce asistenta pedagoga. Z důvodu zdravotního postižení nebo jiného znevýhodnění se uplatňuje při 

vzdělávání těchto žáků kombinace speciálně pedagogických postupů a alternativních metod s modifikovanými metodami používanými ve vzdělávání běžné 

populace. Tyto metody nacházejí uplatnění zejména při rozvíjení rozumových schopností, orientačních dovedností a při zlepšování sociální komunikace žáků, 

u nichž vzdělávání za použití běžných didaktických metod nepřináší potřebný efekt. 

Se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců žáka poskytuje pomoc při identifikaci speciálních vzdělávacích potřeb a následném vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum. 

 

3. 4. 2 Zabezpečení výuky žáků se zdravotním znevýhodněním 

Obsah vyučovacích předmětů se přizpůsobí vzdělávání žáků v souladu s jejich speciálními vzdělávacími potřebami, možnostmi a zdravotním stavem, při 

současném využití vhodných kompenzačních a didaktických pomůcek, speciálních učebnic, výukových programů apod. 

V ŠVP jsou zařazeny předměty speciálně pedagogické péče odpovídající potřebám žáků. Jedná se o zdravotní tělesnou výchovu a  logopedickou péči.  

 

3. 4. 3 Zabezpečení výuky žáků se sociálním znevýhodněním 

Do školy docházejí žáci z Dětského domova a Školní jídelny, Zruč nad Sázavou, Poštovní 593 (dále dětský domov). Stejně jako ostatním žákům ze sociálně 

znevýhodněného prostředí je jim věnována speciálně pedagogická péče a individuální přístup. Žákům se sociálním znevýhodněním je nabízena i mimoškolní 

činnost pro vhodné využití volného času v rámci školní družiny. 



 

 

 

3.4. 4 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných 

Žáci jsou zařazováni do Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643  na návrh školského poradenského zařízení  na diagnostický pobyt (délku určuje 

platná vyhláška). V případě nesprávně vřazeného žáka (mimořádně nadaného) do Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643, je žák přeřazen zpět do 

běžné základní školy na  základě nového návrhu školského poradenského zařízení. 

Žákům mimořádně nadaným v estetických předmětech škola doporučí využít nabídky Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou, toto projedná se 

zákonnými zástupci žáka nebo DD a také se ZUŠ. 

 

3. 5. Začlenění průřezových témat: 

Průřezová témata reprezentují v ŠVP  okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Jsou 

důležitým formativním prvkem základního vzdělávání, vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají 

rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot. 

Zařazení průřezových témat je důležité pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků, protože mají silný výchovný aspekt a pomohou v osobnostním a 

charakterovém rozvoji žáků se zdravotním postižením, především pak v jejich postojích a utváření hodnotového systému.  

V ŠVP  jsou vymezena tato průřezová témata: 

Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, 

Environmentální výchova, Mediální výchova.  

3.5. 1. Přínos průřezových témat 

Přínos průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova (OSV) k rozvoji osobnosti žáka: 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: vede k porozumění sobě samému a druhým, napomáhá k zvládání vlastního chování, přispívá k 

utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni, rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace , utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci, 

umožňuje získat základní sociální dovednosti pro řešení různých situací (např. konfliktů), podporuje dovednosti a přináší vědomosti týkající se duševní 

hygieny. 

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: pomáhá k utváření pozitivního (nezraňujícího) postoje k sobě samému a k druhým, vede k uvědomování si 

hodnoty spolupráce a pomoci, vede k akceptaci různých typů lidí, názorů, přístupů k řešení problémů, přispívá k uvědomování mravních rozměrů různých 

způsobů lidského chování, napomáhá primární prevenci sociálně patologických jevů a rizikového chování. 

Přínos průřezového tématu Výchova demokratického občana (VDO) k rozvoji osobnosti žáka: 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: vede k aktivnímu postoji v obhajování a dodržování lidských práv a svobod, vede k pochopení 

významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti, umožňuje participovat na rozhodnutích celku s vědomím vlastní odpovědnosti za tato rozhodnutí 

a s vědomím jejich důsledků, rozvíjí a podporuje komunikativní schopnosti a dovednosti, prohlubuje empatii, schopnost aktivního naslouchání a 

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

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: vychovává k úctě k zákonu, rozvíjí disciplinovanost a sebekritiku, učí sebeúctě a sebedůvěře, samostatnosti a 

angažovanosti, přispívá k utváření hodnot jako je spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance a odpovědnost, rozvíjí a podporuje schopnost zaujetí vlastního 

stanoviska v pluralitě názorů, motivuje k ohleduplnosti a ochotě pomáhat zejména slabším, umožňuje posuzovat společenské jevy, procesy, události a 

problémy z různých úhlů pohledu, vede k respektování kulturních, etnických a jiných odlišností, vede k asertivnímu jednání a ke schopnosti kompromisu 



 

 

Přínos průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) k rozvoji osobnosti žáka: 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: rozvíjí a integruje základní vědomosti potřebné pro porozumění sociálním a kulturním 

odlišnostem mezi národy, rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu, nacházet společné znaky a odlišnosti, rozšiřuje a 

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

k pochopení významu Evropské unie, vede k poznání a pochopení života a díla významných Evropanů a iniciuje zájem žáků o osobnostní vzory, učí hledání a 

nacházení společných evropských cest. 

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma:pomáhá překonávat stereotypy a předsudky, obohacuje pohledy žáka na sebe sama z hlediska otevřených životních 

perspektiv rozšířených o možnosti volby  v evropské a mezinárodní dimenzi, kultivuje postoje k Evropě jako širší vlasti a ke světu jako globálnímu prostředí 

života, utváří pozitivní postoje k jinakosti a kulturní rozmanitosti, podporuje pozitivní postoje k tradičním evropským hodnotám, upevňuje osvojování vzorců 

chování evropského občana a smysl pro zodpovědnost. 

Přínos průřezového tématu Multikulturní výchova (MuV) k rozvoji osobnosti žáka 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: poskytuje žákům základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české 

a evropské společnosti, rozvíjí dovednost orientovat se v pluralitní společnosti a využívat interkulturních kontaktů k obohacení sebe i druhých, učí žáky 

komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých, chápat a tolerovat odlišné 

zájmy, názory i schopnosti druhých, učí přijmout druhého jako jedince se stejnými právy, uvědomovat si, že všechny etnické skupiny a všechny kultury jsou 

rovnocenné a žádná není nadřazena jiné, rozvíjí schopnost poznávat a tolerovat odlišnosti jiných národnostních, etnických, náboženských, sociálních skupin a 

spolupracovat s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, rozvíjí dovednost rozpoznat projevy rasové nesnášenlivosti a napomáhá prevenci vzniku 

xenofobie, učí žáky uvědomovat si možné dopady svých verbálních i neverbálních projevů a připravenosti nést odpovědnost za své jednání, poskytuje znalost 

některých základních pojmů multikulturní terminologie: kultura, etnikum, identita, diskriminace, xenofobie, rasismus, národnost, netolerance aj. 

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: pomáhá žákům prostřednictvím informací vytvářet postoje tolerance a respektu k odlišným sociokulturním 

skupinám, napomáhá žákům uvědomit si vlastní identitu, být sám sebou, reflektovat vlastní sociokulturní zázemí, stimuluje, ovlivňuje a koriguje jednání a 

hodnotový systém žáků, učí je vnímat odlišnost jako příležitost k obohacení, nikoli jako zdroj konfliktu, pomáhá uvědomovat si neslučitelnost rasové 

(náboženské či jiné) intolerance s principy života v demokratické společnosti, vede k angažovanosti při potírání projevů intolerance, xenofobie, diskriminace a 

rasismu, učí vnímat sebe sama jako občana, který se aktivně spolupodílí na utváření vztahu společnosti k minoritním skupinám. 

Přínos průřezového tématu Environmentální výchova (EV) k rozvoji osobnosti žáka: 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma:rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských 

činností na prostředí, vede k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožování, přispívá k poznávání a chápání souvislostí mezi vývojem lidské 

populace a vztahy k prostředí v různých oblastech světa, umožňuje pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy a vlastní odpovědností ve 

vztazích k prostředí, poskytuje znalosti, dovednosti a pěstuje návyky nezbytné pro každodenní žádoucí jednání občana vůči prostředí, ukazuje modelové 

příklady jednání, která jsou žádoucí i nežádoucí z hledisek životního prostředí a udržitelného rozvoje, napomáhá rozvíjení spolupráce v péči o životní 

prostředí na místní, regionální, evropské i mezinárodní úrovni, seznamuje s principy udržitelnosti rozvoje společnosti, učí hodnotit objektivnost a závažnost 

informací týkajících se ekologických problémů, učí komunikovat o problémech životního prostředí, vyjadřovat, racionálně obhajovat a zdůvodňovat své 

názory a stanoviska. 

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty, vede k odpovědnosti ve vztahu k biosféře, k ochraně přírody a 

přírodních zdrojů, vede k pochopení významu a nezbytnosti udržitelného rozvoje jako pozitivní perspektivy dalšího vývoje lidské společnosti, podněcuje 



 

 

aktivitu, tvořivost, toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí, přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot 

prostředí, vede k angažovanosti v řešení problémů spojených s ochranou životního prostředí, vede k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě a přírodnímu a 

kulturnímu dědictví. 

Přínos průřezového tématu Mediální výchova (MeV) k rozvoji osobnosti žáka 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: přispívá ke schopnosti úspěšně a samostatně se zapojit do mediální komunikace, učí     využívat 

potenciál médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění volného času, umožňuje získat představy o roli médií v klíčových společenských situacích a 

v demokratické společnosti, vytváří představu o roli médií v každodenním životě v regionu, rozvíjí komunikační schopnost, zvláště při veřejném vystupování, 

přispívá k využívání vlastních schopností v týmové práci, přispívá ke schopnosti přizpůsobit vlastní činnost potřebám a cílům týmu. 

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: rozvíjí citlivost vůči stereotypům v obsahu médií i způsobu zpracování mediálních sdělení, vede      

k uvědomování si hodnoty vlastního života (zvláště volného času) a odpovědnosti za jeho naplnění, rozvíjí citlivost vůči předsudkům a zjednodušujícím 

soudům o společnosti (zejména o menšinách) i jednotlivci.  

3.5. 2 Rozsah a způsob realizace průřezových témat: 

Průřezová témata jsou využita jako integrativní součást vzdělávacího obsahu vyučovacích předmětů, případně projektů. 

Všechna průřezová témata korespondují nejen se vzdělávacím obsahem (učivem) konkrétních vyučovacích předmětů (viz tabulka Integrace průřezových témat 

do konkrétních vyučovacích předmětů) a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole (projektové vyučování), ale i mimo školu (školní družina).  

Některá průřezová témata se svým obsahem zároveň shodují s prvky Etické výchovy (tyto jsou vyznačeny zkratkou Etv). 

Průřezová témata obsažená v ŠVP, jejich označení a rozpis podle vyučovacích předmětů a ročníků: 

OSV – Osobnostní a sociální výchova 

OSVA) Osobnostní rozvoj        1. STUPEŇ    2. STUPEŇ  

1. Rozvoj schopností poznávání  Vyučovací předmět, roč. Vyučovací předmět, roč. 

a) cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění Čj, 3. Čj, 6. 

b) cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů Čj, 4. Čj, 8. 

c) dovednosti pro učení Čj, 5. Čj, 7 

2. Sebepoznání a sebepojetí Vyučovací předmět, roč. Vyučovací předmět, roč. 

a) já jako zdroj informací o sobě (Etv)  Ov, 6. 

b) druzí jako zdroj informací o mně  Ov, 6. 

c) moje učení  Pv – svět práce, 8. 

d) moje vztahy k druhým lidem (Etv)  Ov, 8. 

e) zdravé a vyrovnané sebepojetí  VZ, 7. 

3. Seberegulace a sebeorganizace Vyučovací předmět, roč. Vyučovací předmět, roč. 

a) cvičení sebekontroly, sebeovládání - regulace vlastního jednání i prožívání, vůle Tv, 5. Tv, 6. 

b) organizace vlastního času Tv, 5. VZ, 7. 

4. Psychohygiena Vyučovací předmět, roč. Vyučovací předmět, roč. 

a)  dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému Tv, 5. VZ,6. 

b) sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích  VZ, 6. 



 

 

c) organizace času  Tv, 6. 

d) hledání pomoci při potížích  VZ, 7. 

5. Kreativita Vyučovací předmět, roč. Vyučovací předmět, roč. 

a) cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity   Pv, 6 

OSVB) Sociální rozvoj        1. STUPEŇ    2. STUPEŇ 

1. Poznávací schopnosti Vyučovací předmět, roč. Vyučovací předmět, roč. 

a) vzájemné poznávání se ve skupině/třídě Pr, 1., 2., 3. Ov, 8. 

b) chyby při poznávání lidí Vl, 4. VZ, 6. 

2. Mezilidské vztahy Vyučovací předmět, roč. Vyučovací předmět, roč. 

a) péče o dobré vztahy (Etv) Vl, 5. Ov, 8. 

b) chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, 

respekt, podpora, pomoc (Etv) 

VL, 4. VZ, 7. 

c) vztahy a naše skupina/třída  (Etv) VL, 4. Ov, 9. 

3. Komunikace Vyučovací předmět, roč. Vyučovací předmět, roč. 

a) řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč 

lidských skutků (Etv) 

Čj, 3. Hv, 6., 7., 8., 9. 

b) cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání (Etv)  Čj, 6. 

c) dovednosti pro sdělování verbální i neverbální - (technika řeči, výraz řeči, 

cvičení v neverbálním sdělování) - (Etv) 

Čj, 4. Čj, 7. 

d) dialog -  (vedení dialogu, jeho pravidla) - (Etv)  Čj, 8. 

e) komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, 

prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.) - 

(Etv) 

Čj, 3. Čj, 7. 

f) asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, 

otevřená a pozitivní komunikace (Etv) 

Čj, 5. Čj, 6. 

g) pravda, lež a předstírání v komunikaci Čj, 5. Čj, 7. 

4. Spolupráce a soutěživost Vyučovací předmět, roč. Vyučovací předmět, roč. 

a) rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro zvládání soutěže 

a konkurence (Etv) 

 Tv, 6. 

OSVC) Morální rozvoj        1. STUPEŇ    2. STUPEŇ 

1. Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Vyučovací předmět, roč. Vyučovací předmět, roč. 

a) dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů 

a sociálních rolí (Etv) 

 VZ, 6. 

2. Hodnoty, postoje, praktická etika Vyučovací předmět, roč. Vyučovací předmět, roč. 



 

 

a) vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, 

respektování atd. 

Pv, 3. Ov, 8. 

b) dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne  VZ, 6. 

VDO – Výchova demokratického občana      1. STUPEŇ    2. STUPEŇ 

1. Občanská společnost a škola Vyučovací předmět, roč. Vyučovací předmět, roč. 

a) škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství, 

demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole 

 Ov, 7. 

2. Občan, občanská společnost a stát Vyučovací předmět, roč. Vyučovací předmět, roč. 

a) občan jako odpovědný člen společnosti (jeho práva a povinnosti, schopnost je 

aktivně uplatňovat, přijímat odpovědnost za své postoje a činy, angažovat se a být 

zainteresovaný na zájmu celku) - (Etv) 

VL, 4. Ov, 8. 

b) Listina základních práv a svobod, práva a povinnosti občana  Ov, 9. 

c) úloha občana v demokratické společnosti  Ov, 9. 

3. Formy participace občanů v politickém životě Vyučovací předmět, roč. Vyučovací předmět, roč. 

a) volební systémy a demokratické volby a politika (parlamentní, krajské a 

komunální volby) 

 Ov, 7. 

b) obec jako základní jednotka samosprávy státu  Ov, 8. 

c) společenské organizace a hnutí  Ov, 9. 

4. Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Vyučovací předmět, roč. Vyučovací předmět, roč. 

a) základní kategorie fungování demokracie (spravedlnost, řád, norma, zákon, 

právo, morálka) 

 Ov, 6. 

b) význam Ústavy jako základního zákona země  Ov, 6. 

VMEGS – Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech  1. STUPEŇ    2. STUPEŇ 

1. Evropa a svět nás zajímá Vyučovací předmět, roč. Vyučovací předmět, roč. 

a) naši sousedé v Evropě Vl, 5. Z, 8. 

b) život dětí v jiných zemích  Aj, 6. 

2. Objevujeme Evropu a svět Vyučovací předmět, roč. Vyučovací předmět, roč. 

a) naše vlast a Evropa Vl, 5. Z, 8. 

b) evropské krajiny  Z, 8. 

c) Evropa a svět  Z, 8. 

d) státní a evropské symboly  Z, 8. 

3. Jsme Evropané Vyučovací předmět, roč. Vyučovací předmět, roč. 

a) Evropská unie  Z, 8. 



 

 

MuV – Multikulturní výchova       1. STUPEŇ    2. STUPEŇ 

1. Kulturní rozdíly Vyučovací předmět, roč. Vyučovací předmět, roč. 

a) jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti  Ov, 9. 

2. Lidské vztahy Vyučovací předmět, roč. Vyučovací předmět, roč. 

a) právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci (Etv)  Pv, 8. 

b) udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na 

jejich kulturní, sociální, náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost (Etv) 

 VZ, 7. 

c) uplatňování principu slušného chování (základní morální normy) Vl, 5. Pv – svět práce, 8. 

d) význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti Vl, 5. VZ, 6. 

3. Etnický původ Vyučovací předmět, roč. Vyučovací předmět, roč. 

a) základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a 

evropské společnosti 

Vl, 5. VZ, 6., Ov, 9. 

b) projevy rasové nesnášenlivosti - jejich rozpoznávání a důvody vzniku  VZ, 6., Ov, 9. 

4. Multikulturalita Vyučovací předmět, roč. Vyučovací předmět, roč. 

a) naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních 

skupin, vstřícný postoj k odlišnostem (Etv) 

 VZ, 6. 

b) význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního 

vzdělávání 

 Aj, 6., 8. 

5. Princip sociálního smíru a solidarity Vyučovací předmět, roč. Vyučovací předmět, roč. 

a) nekonfliktní život v multikulturní společnosti  Ov, 9. 

b) otázka lidských práv, základní dokumenty  Ov, 6. 

 EV - Environmentální výchova       1. STUPEŇ    2. STUPEŇ 

1. Ekosystémy Vyučovací předmět, roč. Vyučovací předmět, roč. 

a) les  Pr, 3. P, 7. 

b) pole  Pr, 3. P, 7. 

c) vodní zdroje  Př, 5. P, 7. 

d) moře a tropický deštný les   Z, 9. 

e) lidské sídlo  město – vesnice  Pr, 3. Z, 7. 

f) kulturní krajina  Př, 4. Z, 7. 

2. Základní podmínky života Vyučovací předmět, roč. Vyučovací předmět, roč. 

a) voda   Ch, 9. 

b) ovzduší   Ch, 9. 

c) půda   P, 6. 

d) ochrana biologických druhů   P, 7. 



 

 

e) ekosystémy  P, 9. 

f) energie   F, 9. 

g) přírodní zdroje   Ch, 9. 

3. Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vyučovací předmět, roč. Vyučovací předmět, roč. 

a) zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství  P, 9. 

b) doprava a životní prostředí   P, 9. 

c) průmysl a životní   P, 9. 

d) odpady a hospodaření s odpady   P, 9. 

e) ochrana přírody a kulturních památek   P, 9. 

f) ochrana přírody při masových sportovních akcích - zásady MOV  Tv 9 

g) změny v krajině   Z, 7. 

4. Vztah člověka k prostředí Vyučovací předmět, roč. Vyučovací předmět, roč. 

a) naše obec   P, 9. 

b)  náš životní styl  (Etv)  P, 9. 

 MeV – Mediální výchova         1. STUPEŇ    2. STUPEŇ 

1. Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Vyučovací předmět, roč. Vyučovací předmět, roč. 

a) pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě Čj, 5. Čj, 7. 

2.Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Vyučovací předmět, roč. Vyučovací předmět, roč. 

a) různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce  Čj, 7. 

3. Fungování a vliv médií ve společnosti Vyučovací předmět, roč. Vyučovací předmět, roč. 

a) způsoby financování médií a jejich dopady  I, 9. 

b) vliv médií na každodenní život, společnost, politický život a kulturu (Etv) Čj, 5. I, 9., VZ, 7. 

4. Tvorba mediálního sdělení Vyučovací předmět, roč. Vyučovací předmět, roč. 

a) uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně 

správných a komunikačně vhodných sdělení; 

 I, 8. 

Vysvětlení použitých zkratek vyučovacích předmětů:  

Český jazyk    Čj   Přírodopis   P  Tělesná výchova  Tv 

Anglický jazyk   Aj   Fyzika    F  Speciální tělesná výchova STv 

Prvouka    Pr   Chemie    Ch  Logopedická péče  LP 

Vlastivěda    VL   Hudební výchova  Hv  Etická výchova   Etv   

Občanská výchova   Ov   Výtvarná výchova  Vv  Přírodověda    Př 

Dějepis    D   Rýsování   R  Výchova ke zdraví  VZ   

Zeměpis   Z   Informatika   I 

Matematika   M   Pracovní vyučování  Pv 



 

 

4. Učební plán  
     

Vzdělávací oblast 

  
Vzdělávací obor 

  
Vyučovací předměty 

  

1. stupeň 

  
  

Celkem Z toho  

2. stupeň  

  
  

Celkem Z toho 

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

Jazyk a jazyková komunikace 

  

Český jazyk a literatura Český jazyk  6 6 8 6 7 33   6 5 5 5 21 2 

Cizí jazyk Anglický jazyk               1 1 1 1 4   

Matematika a její aplikace 

  

Matematika a její aplikace 

  

Matematika 4 4 5 5 5 23 1 5 5 5 5 20   

Rýsování                   1 1 2 2 

Informační a komunikační 

technologie 

Informační a komunikační 

technologie 
Informatika       1 1 2   1 1 1 1 4   

Člověk a jeho svět 

  
  

Člověk a jeho svět 

  
  

Prvouka 2 2 2     6           0   

Vlastivěda       1 1 2           0   

Přírodověda       2 2 4           0   

Člověk a společnost 

  

Dějepis Dějepis               1 1 1 1 4   

Výchova k občanství Občanská výchova               1 1 1 1 4   

Člověk a příroda 

  
  
  

Fyzika Fyzika               0 1 1 1 3   

Chemie Chemie                   0 1 1   

Přírodopis Přírodopis               2 2 2 1 7 2 

Zeměpis Zeměpis               1 1 1 1 4   

Umění a kultura 

  

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

Výtvarná výchova Výtvarná výchova 1 1 1 1 1 5   1 1 1 1 4   

Člověk a zdraví 

  
  

Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví              1 1 0 0 2   

Tělesná výchova 

  
 Tělesná výchova  3 3 3 3 3 15   3 3 3 3 12   

Speciálně pedagogická péče 
Speciální tělesná výchova 

Logopedická péče 
1 1 1 1 1 5 5         0   

Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní vyučování 3 3 4 4 4 18 3 6 6 7 7 26 6 

 Týdenní časová dotace     21 21 25 25 26 118   30 30 31 31 122 0 

Z toho disponibilní časová 

dotace 
  1 1 3 2 2  9 4 1 3 4  12 

Poznámky:  Speciálně pedagogická péče pro žáky 1. – 5. roč.:  Speciální tělesná výchova;  Logopedická péče. Realizuje se 1 vyučovací hodina týdně podle individuálních potřeb žáků. 

 

 



 

 

 

 

Disponibilní časová dotace 

Vzdělávací oblast 

  
Vzdělávací obor 

  
Vyučovací předměty 

  

1. 

stupeň 
          

2. 

stupeň 
        

1. 2. 3. 4. 5. DČD 6. 7. 8. 9. DČD 

Jazyk a jazyková komunikace 

  

Český jazyk a literatura Český jazyk              1     1 2 

Cizí jazyk Anglický jazyk                     0 

Matematika a její aplikace 

  

Matematika a její aplikace 

  

Matematika     1     1         0 

Rýsování                 1 1 2 

Informační a komunikační 

technologie 

Informační a komunikační 

technologie 
Informatika                     0 

Člověk a jeho svět 

  
  

Člověk a jeho svět 

  
  

Prvouka                     0 

Vlastivěda                     0 

Přírodověda                     0 

Člověk a společnost 

  

Dějepis Dějepis                     0 

Výchova k občanství Občanská výchova                     0 

Člověk a příroda 

  
  
  

Fyzika Fyzika                     0 

Chemie Chemie                     0 

Přírodopis Přírodopis             2       2 

Zeměpis Zeměpis                     0 

Umění a kultura 

  

Hudební výchova Hudební výchova                     0 

Výtvarná výchova Výtvarná výchova                     0 

Člověk a zdraví 

  
  

Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví                       

Tělesná výchova 

  
 Tělesná výchova                      0 

Speciálně pedagogická péče 
Speciální tělesná výchova 

Logopedická péče 
1 1 1 1 1 5         0 

Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní vyučování     1 1 1 3 1 1 2 2 6 

Disponibilní časová dotace     1 1 3 2 2 9 4 1 3 4 12 

 

 

 



 

 

 

5. Učební osnovy 
U každého vyučovacího předmětu jsou uvedeny klíčové kompetence, které jsou očíslovány a pod přidělenými čísly budou zapracovány do časových 

tematických plánů a následně plněny. 

 

5. 1. 1 Český jazyk 
Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět  Český jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace RVP ZV - LMP a  má stěžejní postavení ve výchovně 

vzdělávacím procesu. Rozvíjí u žáků osvojení a správné používání ústní a písemné podoby spisovného jazyka, čtenářskou gramotnost: žáci se učí vnímat 

různá sdělení, rozumět jim a reprodukovat je. Vytváří u žáků dovednost správného hlasitého a tichého čtení, a pomocí vhodných literárních ukázek probouzí 

v dětech lásku a úctu k rodnému jazyku a zájem o literaturu. Jazykový rozvoj žáků s lehkým mentálním postižením probíhá paralelně s rozumovým a 

emocionálním zráním.  

Prioritou vyučování na 1.stupni je komplexní kultivace jazykového projevu žáka. Zapojením a rozvojem smyslového vnímání (zrak, sluch, hmat), pěstováním 

komunikačních dovedností (vyjádření se, čtení, psaní, dramatizace), postřehu a paměti, sebepoznání i regulace chování a podporou individuální tvořivosti 

chceme docílit, aby si žáci osvojili pozitivní vztah k mateřskému jazyku, zájem o literaturu i o vlastní správné verbální vyjadřování. 

Úkolem vyučování na 2. stupni je pokračovat v komplexní kultivaci jazykového projevu žáka, rozvíjení a upevňování vědomostí, dovedností a návyků 

získaných v 1. období. Rozvoj řečových schopností, myšlení, emocionálního a estetického vnímání. Naučit žáky srozumitelně se vyjadřovat ústní i písemnou 

formou spisovného jazyka (přiměřeně věku). Dorozumívat se v běžných komunikačních situacích, vytvářet dovednosti správného hlasitého i tichého čtení, 

rozvíjet vztahy k českému jazyku a zájem o literaturu. Prostřednictvím četby seznamovat žáky se základními literárními formami, naučit je rozlišovat 

představy od skutečnosti. 

Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova; Mediální výchova. 

Obsahové a časové vymezení předmětu 

Obsah  vyučovacího předmětu Český jazyk je rozdělen do tří specifických složek: 

- komunikační a slohová výchova, součástí je řečová výchova  a psaní 

- jazyková výchova 

- literární výchova 

 

Komunikační a slohová výchova  vede žáka k rozvíjení slovní zásoby, řečových schopností a komunikačních dovedností, k vnímání a chápání různých  

jazykových sdělení. Hlavním úkolem je naučit  žáky správně a srozumitelně se vyjadřovat, osvojit si správnou techniku psaní, napsat krátká sdělení a číst 

s porozuměním.  

Součástí komunikační a slohové výchovy je řečová výchova,  jejímž obsahem je rozvíjení řečových schopností v oblasti receptivní, centrální a expresivní.  

Organizační formy řečové výchovy úzce souvisejí s aktuální úrovní řečových schopností, mentálním postižením a s potřebou rozvíjet konkrétní dovednosti. 

Úkolem je rozvíjet slovní zásobu a mluvní pohotovost, následně pak upravovat formální stránku řeči.  

Jazyková výchova se zaměřuje na osvojení a užívání mateřského jazyka  v jeho mluvené i písemné podobě. Je nástrojem funkčního dorozumívání žáků. 

 



 

 

Literární výchova se  zaměřuje na postupné vytváření základních čtenářských dovedností a návyků a na odpovídající reprodukci přečteného. Prostřednictvím 

četby se žáci seznamují se základními literárními formami a učí se rozlišovat představy od skutečnosti. 

 

Časová dotace:  

V 6. a 9. ročníku je 1 hodina disponibilní. 

        

Český jazyk  1.ročník 

6 hodin 

2.ročník 

6 hodin 

3.ročník  

8 hodin 

4.ročník 

6 hodin 

5.ročník 

7 hodin 

6.ročník 

6 hodin 

7.ročník 

5 hodin 

8.ročník 

5 hodin  

9.ročník 

5 hodin 

Komunikační 

a slohová 

výchova 

2 2 2 2 2 1 1 1 1 

Jazyková 

výchova 

3 3 4 3 3 3 2 2 2 

Literární 

výchova 

1 1 2 1 2 2 2 2 2 

 
Organizační vymezení předmětu  

Český jazyk prolíná do ostatních vyučovacích předmětů, které jej doplňují, rozšiřují a využívají. K osvojení potřebných vědomostí, dovedností a návyků, které 

ovlivňují způsob života jednotlivce je třeba využívat vhodné motivace a činnosti, které posilují zájem žáků. Je to například kooperativní učení, skupinová 

činnost a projektové vyučování, ale i samostatné činnosti a individuální přístup jednotlivých žáků při činnostech a individuální přístup vyučujících 

k jednotlivým žákům. Součástí výuky jsou vycházky, tematické výlety, návštěvy divadla, využití počítačů, návštěva knihovny, diskuse, celoškolní soutěže a 

speciálně pedagogická péče, logopedická péče. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: 

Kompetence k učení: 

1. v učení klást důraz na čtení s porozuměním textu 

2. na základě diskuse a týmové práce uvádět věci do souvislosti a vytvářet komplexnější pohled na vztahy mezi jevy 

3. klást důraz na práci s textem, vyhledání informací na internetu, v encyklopedii, spolupráci s místní knihovnou 

4. zadávat žákům úkoly přiměřené jejich schopnostem,aby je dokázali zvládnout a nacházeli potěšení z vymýšlení a často zažívali úspěch 

5. předkládat žákům informace, z kterých se dozví, kde v životě použijí některé konkrétní poznatky, dovednosti, kompetence 

Kompetence k řešení problémů: 

1. řešit problémové situace z praktického života (orientace ve městě, jízdní řády, návštěva lékaře) 

2. učit žáky samostatně se rozhodovat a nést důsledky za své rozhodnutí 

3. vyžadovat u žáků identifikaci chyb, jejich pojmenování, případně návrh na zlepšení 

4. přecházet od frontálního vyučování k aktivizujícím metodám, poznatky žákům nepředkládat v hotové podobě 



 

 

Kompetence komunikativní: 

1. vést žáky, aby vyjadřovali své názory a myšlenky v logickém sledu 

2. učit žáky interpretovat přečtený text, orientovat se v přečteném textu, doplňovat chybějící výrazy v textu 

3. návštěva divadelního představení 

4. účinně se zapojovat do diskuse 

5. vést žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole 

Kompetence sociální a personální: 

1. začleňovat metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím učit žáky spolupracovat 

2. uplatňovat ve výuce efektivní strategie k osvojení specifických dovedností komunikační obrany proti agresi a manipulaci 

3. umožňovat žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcovat jejich tvořivost 

Kompetence občanské: 

1. vyjadřovat se k danému problému, respektovat názory druhých 

2. učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za své rozhodnutí, vhodnou formou prosazovat své zájmy 

3. umět se ovládat a kultivovaně jednat 

4. učit žáky přijímat a respektovat názory druhých 

Kompetence pracovní: 

1. nepředkládat žákům zadání v hotové formě, vést k samostatnosti 

2. učit žáky číst a rozumět různým textům, sdělením, přehledům, tabulkám 

3. zadávat žákům úkoly přiměřené jejich schopnostem a nabízet možnost volby 

4. učit žáky vážit si práce druhých 

5. využívat znalosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího  předmětu Český jazyk:  

1. stupeň, 1. období 

1. ročník: 
Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP 

1. období 

 Žák by měl: 

Školní výstupy 

1. ročník 

Žák by měl:  

Učivo  

1. ročník 

Komunikační a slohová výchova 

- dbát na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelně 

dýchat 

- číst s porozuměním jednoduché texty 

 

 

 

 

 

- rozumět pokynům učitele 

 

 

- dbát na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné 

dýchání 

 

- zvládat základní hygienické návyky spojené  se psaním a 

dodržovat  čitelnost psaného projevu 

- psát písmena a číslice, - dodržovat poměr výšky, velikost, 

sklon a správné tvary písmen 

- spojovat písmena  i slabiky 

- předvádět slova z mluvené podoby do psané polohy 

- dodržovat správné pořadí písmen a úplnost slov 

- rozumět pokynům přiměřené složitosti 

- rozvíjet a zpřesňovat zrakové  a sluchové vnímání – 

diferenciační cvičení hry 

- číst obrázky zleva doprava, orientovat se na řádku, na 

stránce 

-  číst otevřené slabiky a z nich utvořit dvojslabičná slova, 

jednoduché  věty doplněné obrázky 

- číst psací písmo 

Komunikační a slohová výchova 

- čtení : 

- analyticko- syntetické činnosti 

- vyvozování hlásek a písmen 

- čtení obrázků 

- vyprávění podle obrázků 

- tvoření slov z písmen 

- poslouchat jednoduché příběhy a pohádky, snažit se 

reprodukovat. 

- naslouchání: 

- koncentrační cvičení 

- rozvoj sluchového vnímání 

 

- zlepšovat své vyjadřovací schopnosti  

- nacvičit správné dýchání 

- cvičit rytmizaci a melodii věty 

- nacvičit správnou výslovnost jednotlivých hlásek 

- mluvený projev: 

        -       rozvoj komunikačních dovedností 

- základy techniky mluveného projevu 

- rozvoj fonematického sluchu 

- gymnastika mluvidel 

- psát písmena , se kterými se žáci seznamují ve čtení 

- procvičovat naučená písmena ve slabikách 

- zvládat opis, přepis, diktát písmen, slabik, opis slov 

- správně zacházet s psacím náčiním 

 

 

 

 

 

- psaní: 

-  psychomotorické schopnosti jemné motoriky a 

pohybové koordinace 

- psaní písmen, slabik 

- opis psaného písma 

- základní hygienické návyky při psaní 

- opakovat krátké sdělení  

-  rozvíjet souvislé vyjadřování 

- srozumitelně se vyjádřit 

- rozvíjet slovní zásobu 

 

 

- formy společenského styku: 

- pozdrav 

- poděkování 

- prosba 

- omluva 

- kultura mluveného projevu 



 

 

Jazyková výchova 

- znát všechna písmena malé a velké abecedy  

 

 

-  rozpoznat samohlásky (odlišovat jejich délku) a  souhlásky 

- tvořit slabiky 

 

 

- rozlišovat věty, slova, slabiky, hlásky 

 

 

- číst a psát:a,e,i,o,u,y,m,l,v,t,s,j Jazyková výchova 

- abeceda 

        

- vyvodit samohlásky, souhlásky a písmena (malá i velká): 

a,e,i,o,u,y,m,l,v,t,s,j 

- hláskosloví: 

- samohlásky a souhlásky 

- diferenciace hlásek ve slově 

 

- graficky znázornit slovo a větu - nauka o slově 

- tvořit  věty z daných slov - věta 

- rozvíjet fonematický sluch 

- rozlišovat dělení hlásek, samohlásky jako spojky  

- nacvičit správné dýchání 

- cvičit rytmizaci a melodii věty 

- zvuková stránka jazyka: 

- modulace souvislé řeči-tempo, intonace, přízvuk 

- sluchové rozlišení hlásek 

 

Literární výchova 

- pamatovat si a reprodukovat jednoduché říkanky a básničky 

 

 

- dokázat se koncentrovat na poslech pohádek a krátkých 

příběhů 

 

 

- nacvičit jednoduché říkanky, básničky, řešit hádanky Literární výchova 

- přednes 

- říkanky a krátké básničky 

- poslouchat krátké pohádky 

- pokoušet se o dramatizaci 

- poslech 

- soustředěný poslech 

- vyhledat hlavní postavu a její vlastnosti 

- reprodukovat krátkou pohádku pomocí otázek a ilustrací 

- porozumění textu 

- reprodukce textu 

Průřezová témata, souvislosti, poznámky 

Průřezová témata: nejsou. 

Pokud není uvedeno jinak, je učivo koncipované a osvojené v nižším  ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
2. ročník: 

 

Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP 

1. období 

 Žák by měl: 

Školní výstupy 

2. ročník 

Žák by měl:  

Učivo  

2. ročník 

 
 

Komunikační a slohová výchova 

- dbát na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelně 

dýchat 

- číst s porozuměním jednoduché texty 

 

 

 

 

 

- rozumět pokynům přiměřené složitosti 

 

 

- dbát na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné 

dýchání 

 

- zvládat základní hygienické návyky spojené  se psaním a 

dodržovat  čitelnost psaného projevu 

- psát písmena a číslice – dodržovat poměr výšky, velikost, 

sklon a správné tvary písmen 

- spojování písmen i slabik 

- převádět slova z mluvené podoby do psané podoby 

- dodržovat správné pořadí písmen a úplnost slov 

- rozumět pokynům přiměřené složitosti 

 

- číst zavřené slabiky a dvojslabičná slova,mající zavřenou 

slabiku na konci 

- číst jednoduché věty 

- číst text s obrázkem 

- číst jednoslabičná slova typu les 

- vyprávět pohádku, příběh 

- dramatizovat pohádku 

Komunikační a slohová výchova 

- čtení : 

- analyticko- syntetické činnosti 

- vyvozování hlásek a písmen 

- čtení obrázků, slabik, slov 

-       čtení  jednoduchých vět 

-  reprodukce textu 

-        dramatizace 

- poslouchat jednoduché příběhy a pohádky, snažit se 

reprodukovat 

- naslouchání: 

- koncentrační cvičení 

rozvoj sluchového vnímání 

- zjišťovat vyjadřovací schopnosti žáků 

- nacvičit správné dýchání 

- cvičit rytmizaci a melodii věty 

- umět požádat , poděkovat, omluvit se 

- mluvený projev: 

- základy techniky mluveného projevu 

- rozvoj fonematického sluchu 

- základní komunikační pravidla 

- psát  písmena malé abecedy a velká jen ta, která se od          

malých neodlišují tvarem 

- spojovat písmena ve slabiky, 

  psát slova 

- psát krátké věty 

- opisovat psací písmo 

- přepisovat slabiky, slova a jednoduché věty 

- psát slova podle nápovědy 

- psaní: 

-  psychomotorické schopnosti jemné motoriky a 

pohybové koordinace 

- psaní písmen, slabik 

- opis psaného písma 

- základní hygienické návyky při psaní 

- opakovat krátké sdělení  

- rozvíjet souvislé vyjadřování 

- umět pozdravit, poděkovat, požádat, omluvit se 

 

 

 

- formy společenského styku: 

- pozdrav 

- poděkování 

- prosba 

- omluva 

-      úprava formální stránky řeči 



 

 

Jazyková výchova 

- znát všechna písmena malé a velké abecedy 

 

 

-  rozpoznat samohlásky (odlišovat jejich délku) a  souhlásky 

- tvořit slabiky 

 

- rozlišovat věty, slova, slabiky, hlásky 

 

 

- znát všechna písmena abecedy bez abecedního řazení Jazyková výchova 

- abeceda 

        

 

- vyvodit samohlásky, souhlásky a písmena (malá i velká) 

- hláskosloví 

- samohlásky a souhlásky 

 

- členit slovo na hlásky  a slabiky - nauka o slově 

 

- tvořit  věty z daných slov - věta 

- rozvíjet fonematický sluch; rozlišovat dělení hlásek, 

samohlásky jako spojky  

- nacvičit správné dýchání 

- cvičit rytmizaci a melodii věty 

- zvuková stránka jazyka: 

- modulace souvislé řeči-tempo, intonace, přízvuk 

- sluchové rozlišení hlásek 

 

Literární výchova 

- pamatovat si, reprodukovat jednoduché říkanky 

 

- dokázat se koncentrovat  na poslech pohádek a krátkých 

příběhů 

 

 

- nacvičit jednoduché říkanky, básničky, řešit hádanky Literární výchova 

- přednes 

- říkanky a krátké básničky 

- poslouchat krátké pohádky 

- pokoušet se o dramatizaci 

- poslech 

- soustředěný poslech 

- vyhledat hlavní postavu a její vlastnosti 

- reprodukovat krátkou pohádku pomocí otázek a ilustrací 

- porozumění textu 

- reprodukce textu 

Průřezová témata, souvislosti, poznámky 

Průřezová témata: nejsou. 

Pokud není uvedeno jinak, je učivo koncipované a osvojené v nižším  ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících.  

 
3. ročník: 

 

Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP 

1. období 

 Žák by měl: 

Školní výstupy 

3. ročník 

Žák by měl:  

Učivo 

3. ročník  

Komunikační a slohová výchova 

- dbát na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelně 

dýchat 

- rozumět pokynům přiměřené složitost 

- číst s porozuměním jednoduché texty 

 

 

- prohloubit  a ukončit  výcvik čtení 

- upevnit poznávání věty, slova, slabiky, hlásky a písmena 

- obohacovat a zpřesňovat svoji slovní zásobu  

- číst slabiky dě-tě-ně-bě-pě-vě-mě-di-ti-ni-dy-ty-ny 

- zřetelně číst jednoduché věty s porozuměním 

- správně číst předložky se slovem; nacvičit tiché čtení  

- orientovat se tichým čtením ve větě 

Komunikační a slohová výchova 

- čtení : 

- analyticko- syntetické činnosti 

- vyvozování hlásek a písmen 

- čtení obrázků, slabik, slov, jednoduchých vět 

- vyprávění podle obrázků, DV 

- dramatizace 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zvládat základní hygienické návyky spojené  se psaním a 

dodržovat  čitelnost psaného projevu 

- psát písmena a číslice – dodržovat poměr výšky, velikost, 

sklon a správné tvary písmen 

- spojování písmen i slabik 

- předvádět slova z mluvené do psané podoby 

- dodržovat správné pořadí písmen a úplnost slov 

- zvládat opis a přepis krátkých vět. 

- spojování písmen a slabik 

 

- poslouchat jednoduché příběhy a pohádky, snažit se 

reprodukovat 

- naslouchání: 

- koncentrační cvičení 

- rozvoj sluchového vnímání 

 

 

- tvořit jednoduché věty a jejich postupné rozšiřování 

- umět používat základní pojmy 

- rozumět obsahu sdělení a přiměřeně na něj reagovat 

- mluvený projev: 

- základy techniky mluveného projevu 

- rozvoj fonematického sluchu 

- základní komunikační pravidla, DV 

- úprava formální stránky řeči 

- -  - procvičovat již naučená písmena malé a velké abecedy 

- dokončit nácvik neprobraných písmen velké abecedy 

- spojovat písmena ve slabiky, slova a psát krátké věty 

- psát psací písmo 

- přepsat tištěný text 

- psát velká  písmena na začátku věty, vlastní jména 

-psát slova a věty podle nápovědy  

- psaní: 

-  psychomotorické schopnosti jemné motoriky a 

pohybové koordinace 

- psaní písmen, slabik 

- opis psaného písma 

- základní hygienické návyky při psaní 

- opakovat krátké sdělení  

- rozvíjet souvislé vyjadřování 

- vytvářet modelové komunikační situace 

- umět popsat a řešit problém 

- formy společenského styku: 

- pozdrav 

- poděkování 

- prosba 

- omluva 

- blahopřání 

- vzkaz 

- DV 

Jazyková výchova 

- znát všechna písmena malé a velké abecedy 

 

 

- rozpoznat samohlásky (odlišovat jejich délku) a souhlásky 

- tvořit slabiky 

 

- číst a psát písmena abecedy Jazyková výchova 

- abeceda 

        

- vyvodit samohlásky, souhlásky a písmena (malá i velká): 

a,e,i,o,u,y,m,l,v.t,s,j 

- hláskosloví 

- samohlásky a souhlásky 

 



 

 

- rozlišovat věty, slova, slabiky, hlásky 

 

- psát velká písmena na začátku věty a ve vlastních jménech 

- umět rozlišovat analyticko-syntetické činnosti: věta, slovo, 

slabika, hláska 

 

- nauka o slově 

- tvořit věty na daná slova 

 

- věta 

- rozvíjet fonematický sluch, rozlišovat dělení hlásek, 

samohlásky jako spojky., správný slovní přízvuk 

- zvuková stránka jazyka: 

- modulace souvislé řeči-tempo, intonace, přízvuk 

- sluchové rozlišení hlásek 

Literární výchova 

- pamatovat si a reprodukovat jednoduché říkanky a básničky 

 

- dokázat se koncentrovat na poslech pohádek a krátkých 

příběhů 

- reprodukovat krátký text podle otázek a ilustrací 

 

- výrazně, zpaměti přednášet říkanky, básně Literární výchova 

- přednes:  říkanky a krátké básničky 

- poslouchat jednoduché pohádky a krátké příběhy, pokusit 

se o dramatizaci, ilustraci 

- poslech 

-  soustředěný poslech 

- reprodukovat  krátké pohádky pomocí otázek a ilustrací - porozumění textu 

- reprodukce textu 

Průřezová témata, souvislosti, poznámky 

Průřezová témata: OSV A1a, OSV B3a, OSV B3e. 

Pokud není uvedeno jinak, je učivo koncipované a osvojené v nižším  ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících.  

 
1. stupeň, 2. období 

4. ročník: 
 

Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP 

2. období 

 Žák by měl:          

Školní výstupy 

4. ročník 

Žák by měl:  

Učivo  

4. ročník 

Komunikační a slohová výchova 

 

- tvořit otázky a odpovídat na ně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- správně číst – výslovnost, číst krátké  texty 

s porozuměním 

- užívat správný slovní přízvuk 

- přirozeně  intonovat 

- nacvičit orientaci ve čteném textu 

- číst pohádky, poznávat hlavní postavy 

Komunikační a slohová výchova 

- čtení : 

- analyticko- syntetické činnosti 

- vyvozování hlásek a písmen 

- čtení obrázků, slabik, slov, jednoduchých vět 

- dramatizace 

- poslouchat jednoduché příběhy a pohádky, snažit se 

reprodukovat 

- umět přijímat a respektovat názory druhých 

- naslouchání: 

- koncentrační cvičení 

- rozvoj sluchového vnímání 

 



 

 

- v mluveném projevu volit správnou intonaci, přízvuk,pauzy 

a tempo řeči 

- popsat jednoduché předměty, činnosti a děje 

 

 

 

 

 

 

- opisovat a přepisovat jednoduché texty 

- dbát na upravený a čitelný  písemný projev, dodržovat 

vzdálenost mezer mezi slovy 

- ovládat psaní hůlkového písma 

 

 

 

 

- mít vytvořenou odpovídající slovní zásobu k souvislému 

vyjadřování 

- napsat správně a přehledně jednoduchá sdělení 

- znát základy techniky mluveného projevu, vypravování, 

popis, edukace a reedukace řeči, základní komunikační  

pravidla – oslovení, zahájení a ukončení dialogu (DV), 

zdvořilé vystupování  

 

- mluvený projev: 

- základy techniky mluveného projevu 

- rozvoj fonematického sluchu 

- základní komunikační pravidla, DV 

- rozvíjet psychomotorické schopnosti a jejich pohybové 

koordinace nutné k výuce psaní (dětské hry, motivované 

přípravné cviky)  

- vytvářet potřebné hygienické, pracovní a estetické návyky 

- správně zacházet s psacím náčiním 

- zpřesňovat  tvary písmen a číslic – velikost, sklon písma, 

správné spojování 

- rozlišovat štíhlost  písma 

- umět upravit písemné práce – nadpis, okraje, odstavce 

- přepsat  jednoduchý, krátký text 

- psaní: 

-  psychomotorické schopnosti jemné motoriky a 

pohybové koordinace 

- psaní písmen, slabik 

- opis psaného písma 

- základní hygienické návyky při psaní 

- pozdravit, poděkovat, požádat o něco, vzkázat, blahopřát, 

umět napsat adresu a dopis 

- umět vyjádřit svůj názor 

- umět vhodnou formou obhájit svůj názor 

- posilovat sociální chování a sebeovládání 

- posilovat své sebevědomí na základě poznání svojí osoby 

- formy společenského styku: 

- pozdrav 

- poděkování 

- prosba 

- omluva 

- blahopřání 

- vzkaz 

Jazyková výchova 

-  řadit slova podle abecedy 

 

- určovat samohlásky a souhlásky 

- rozlišovat tvrdé, měkké a obojetné souhlásky a ovládat 

pravopis měkkých a tvrdých slabik 

- správně vyslovovat a psát slova se skupinami dě-tě-ně-bě-

pě-vě-mě 

 

 

- dodržovat pořádek slov ve větě, poznat a určovat druhy vět 

 

- správně vyslovovat a psát znělé a neznělé souhlásky 

 

- vytvářet abecední řazení Jazyková výchova 

- abeceda 

        

- určovat samohlásky a souhlásky, dělit souhlásky, psát  i,y 

po měkkých a tvrdých souhláskách, vyslovovat  a psát znělé  

a neznělé  souhlásky na konci a uvnitř slova 

- hláskosloví: 

- samohlásky a souhlásky 

- gymnastika mluvidel 

 

- členit slova na hlásky a slabiky, slova stejného a opačného 

významu, třídit slova, číst, psát a vyslovovat slova se 

skupinami dě-tě-ně-bě-pě-vě-mě. 

- nauka o slově 

- diferenciace hlásek ve slově 

- určovat druhy vět, tvořit věty 

 

- věta 

- rozvíjet fonematický sluch 

- rozlišovat dělení hlásek, samohlásky jako spojky 

- mít správný slovní přízvuk 

- zvuková stránka jazyka: 

- modulace souvislé řeči-tempo, intonace, přízvuk 

- sluchové rozlišení hlásek 



 

 

Literární výchova 

- rozlišovat prózu a verše 

- číst krátké texty s porozuměním a dokázat je reprodukovat 

podle jednoduché osnovy 

- ovládat tiché čtení a orientovat se ve čteném textu 

- určit v přečteném textu hlavní postavy a jejich vlastnosti 

- dramatizovat jednoduchý příběh 

- vyprávět zhlédnutý filmový  nebo divadelní příběh podle 

daných otázek  

- rozlišit pohádkové prostředí od reálného 

- nacvičit jednoduché říkanky, správné dýchání 

- umět rytmizaci a melodii věty 

- naučit se říkadla, básničky, hádanky – řešení 

Literární výchova  
- přednes:  říkanky a krátké básničky 

- poslouchat jednoduché pohádky a krátké příběhy, pokusit 

se o dramatizaci, ilustraci. 

- poslech 

-soustředěný poslech 

- reprodukovat krátké pohádky vedené otázkami a 

dramatizace 

- porozumění textu 

- reprodukovat přečtený  text podle jednoduché osnovy - reprodukce a dramatizace podle dané osnovy 

- určovat literární druhy a žánry: rozpočitadlo, 

hádanka,říkanka, báseň, pohádka 

- základní  literární pojmy 

Průřezová témata, souvislosti, poznámky 

Průřezová témata: OSVA1b,  OSV B3c. 

Pokud není uvedeno jinak, je učivo koncipované a osvojené v nižším  ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících.  

 
5. ročník: 

Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP 

2. období 

 Žák by měl:  

Školní výstupy 

5. ročník 

Žák by měl: 

Učivo  

5. ročník 

Komunikační  a slohová výchova 

- vyprávět vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle přečtené 

předlohy nebo ilustrací a  domluvit se v běžných situacích 

-  mít vytvořenou odpovídající slovní zásobu k souvislému 

vyjadřování 

 

- tvořit otázky a odpovídat na ně 

 

 

 

- v mluveném projevu volit správnou intonaci, přízvuk,pauzy 

a tempo řeči 

- popsat jednoduché předměty, činnosti a děje 

 

 

 

 

 

 

 

- správně číst – výslovnost, číst krátké texty s porozuměním 

- užívat správného slovního přízvuku., přirozeně intonovat  

- orientovat se ve čteném textu 

- číst pohádky, poznávat hlavní postavy 

Komunikační a slohová výchova 

- čtení : 

- analyticko- syntetické činnosti 

- vyvozování hlásek a písmen 

- čtení obrázků, slabik, slov, jednoduchých vět 

- poslouchat jednoduché příběhy a pohádky 

- vyprávět přečtené pohádky 

- respektovat názory druhých  

 

- naslouchání: 

- koncentrační cvičení 

- rozvoj sluchového vnímání 

 

- zvládat základy techniky mluveného projevu 

 (vypravování, popis), základní komunikační  pravidla 

(oslovení, zahájení a ukončení dialogu, zdvořilé 

vystupování) 

- zvládat mimojazykové prostředky řeči 

- rozvíjet slovní zásobu a mluvní pohotovost 

- umět se srozumitelně vyjadřovat 

 

- mluvený projev: 

- základy techniky mluveného projevu 

- rozvoj fonematického sluchu 

- základní komunikační pravidla 

- otázka a odpověď 

- jazykolamy 

- úprava formální stránky řeči 

- edukace a reedukace řeči 

 



 

 

- opisovat a přepisovat jednoduché texty 

- dbát na upravený a čitelný písemný projev, dodržovat 

vzdálenost mezer mezi slovy 

- ovládat psaní hůlkovým písmem 

 

 

 

- napsat správně a přehledně jednoduchá sdělení 

 

 

 

 

 

 

 

 

- opakovat a zdokonalovat probrané tvary písmen a číslic 

z předešlých ročníků podle situace ve třídě 

- plynule psát slova 

- rozlišovat štíhlost písma  

- zautomatizovat psací pohyb 

- dodržovat tvar a sklon písma 

- zvyšovat rychlost psaní                    

- umět upravit písemné  práce – nadpis, okraje, odstavce 

- psaní: 

-  psychomotorické schopnosti jemné motoriky a 

pohybové koordinace 

- psaní písmen, slabik 

- opis psaného písma 

- základní hygienické návyky při psaní 

- vyjádřit pozdrav, poděkování, prosba, vzkaz, blahopřání   - 

- napsat adresu,  dopis 

- vytvářet modelové komunikační situace 

- umět obhajovat svůj názor 

- podporovat přátelské vztahy ve třídě 

- navazovat a udržovat dobré vztahy s vrstevníky 

-formy společenského styku: 

- pozdrav 

- poděkování 

- prosba 

- omluva 

- blahopřání 

- vzkaz 

Jazyková výchova 

- řadit slova podle abecedy  

- určovat samohlásky a souhlásky 

- rozlišovat tvrdé, měkké a obojetné souhlásky a ovládat 

pravopis měkkých a tvrdých slabik 

- správně vyslovovat a psát slova se skupinami dě-tě-ně-bě-

pě-vě-mě 

 

 

- poznat podstatná jména a slovesa 

 

- dodržovat pořádek slov ve větě, poznat a určovat druhy vět 

 

- správně vyslovovat  a psát znělé a neznělé souhlásky 

Literární výchova 

- rozlišovat prózu a verše 

 

 

- řadit slova podle abecedy 
Jazyková výchova 

- abeceda 

        

- dělit souhlásky, psát i,y po měkkých a tvrdých 

souhláskách, vyslovovat a psát znělé a neznělé souhlásky na 

konci a uvnitř slova, poznat vyjmenovaná slova (b, l, m) 

- hláskosloví: 

- samohlásky a souhlásky 

- diferenciace hlásek ve slově 

 

- členit slova na hlásky a slabiky, slova stejného a opačného 

významu, třídit  slova, číst , psát a vyslovovat slova se 

skupinami dě-tě-ně-bě-pě-vě-mě 

- nauka o slově 

- gymnastika mluvidel 

- artikulační cvičení 

 - určit druhy vět, tvoření vět 

 

- věta 

- poznat podstatná jména a slovesa - tvarosloví – druhy slov – podstatná jména, slovesa 

- dbát na slovní a větný přízvuk 

 

- zvuková stránka jazyka: 

- modulace souvislé řeči-tempo, intonace, přízvuk 

- sluchové rozlišení hlásek 

- sluchově rozlišovat hlásky výslovnost samohlásek, 

souhlásek a souhláskových skupin, modulovat  souvislou 

řeč 

- recitovat básně 

Literární výchova 

- přednes: 

- říkanky a krátké básničky 

- dechová cvičení, tempo řeči 

- číst krátké texty s porozuměním a dokázat je reprodukovat 

podle jednoduché osnovy 

- dramatizovat jednoduchý příběh 

- nacvičit  jednoduché říkanky, správné dýchání 

- naučit se rytmizaci a melodii věty 

- naučit se říkadla, básničky, hádanky – řešení 

- poslech 

-  soustředěný poslech 



 

 

- ovládat tiché čtení a orientovat se ve čteném textu 

- vyprávět zhlédnutý filmový nebo divadelní příběh podle 

daných otázek 

- určit v přečteném textu hlavní postavy a jejich vlastnosti 

- rozlišit pohádkové prostředí od reálného 

 

- poslouchat jednoduché pohádky a krátké příběhy, pokusit 

se o dramatizaci, ilustraci 

- porozumění textu 

- reprodukovat krátké pohádky vedené otázkami a 

dramatizace 

- reprodukce a dramatizace podle dané osnovy 

- vyprávění podle obrázků 

- umět rozpoznat literární druhy a žánry: rozpočitadlo, 

hádanka,říkanka, báseň, pohádka, povídka, bajka 

- znát pojmy spisovatel, básník, kniha, čtenář, divadelní 

představení, herec 

- základní  literární pojmy 

Průřezová témata, souvislosti, poznámky 

Průřezová témata: OSV A1c, OSV B3f,  OSVB3g,  MeV1a, MeV 3b. 

Pokud není uvedeno jinak, je učivo koncipované a osvojené v nižším  ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících.  

 
2. stupeň: 

6. ročník:  
Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP 

 Žák by měl : 

Školní výstupy 

6. ročník  

Žák by měl: 

Učivo  

6. ročník 

Komunikační a slohová výchova 

-číst plynule s porozuměním 

-umět reprodukovat text 

- vyprávět podle předem připravené osnovy a písemně 

zpracovat zadané téma 

 

 

 

 

- komunikovat v běžných situacích, rozlišovat spisovný a 

nespisovný jazyk 

 

 

 

- popsat děje, jevy, osoby, pracovní postupy 

 

- správně číst – výslovnost, číst  texty s porozuměním 

- užívat správného slovního přízvuku 

- přirozeně intonovat 

- prohlubovat čtenářské dovedností 

- uvědoměle potichu číst  

- najít hlavní myšlenku krátkého díla 

Komunikační a slohová výchova 

- čtení: 

- prohlubování   čtenářských     dovedností 

- tiché čtení s porozuměním 

- beletrie, odborné texty, noviny, časopisy 

- čtení pohádek, příběhů 

- umět se dorozumět kultivovaným projevem, položit otázku 

a odpověď, vědět co je to projev a diskuse 

- rozvíjet slovní zásobu a mluvní pohotovost 

- vyjadřovat se srozumitelně a umět vést dialog, DV 

- dokázat popsat problém, požádat o radu, DV 

- mluvený projev: 

- zásady dorozumívání 

- zásady kultivovaného projevu 

- prostor pro komunikaci, DV 

- rozvoj slovní zásoby a mluvní pohotovosti 

- nacvičit správné písmo, dbát na rovnoměrnou vzdálenost 

mezi písmeny ve slovech a mezery mezi slovy 

 

- písemný projev: 

- osobní komunikace 

- písemná komunikace s úřady 



 

 

Jazyková výchova 

- zvládat pravopis slov s předponami a předložkami 

- znát vyjmenovaná slova a ovládat jejich pravopis 

- poznat a určit slovní druhy 

- rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk 

 

 

- skloňovat podstatná jména a přídavná jména 

- znát osobní zájmena a časovat slovesa 

 

 

 

 

- vyjmenovat ucelené řady vyjmenovaných slov, zvládnout 

pravopis –y- uvnitř slova i  ve slovech příbuzných 

- rozvíjet slovní zásobu a mluvní pohotovost 

- zvládat  jazykolamy 

- tvořit slova, věty 

Jazyková výchova 

- nauka o slově: 

- tvoření slov 

- slovní základ 

- pravopis po obojetných souhláskách 

- pravopis bje-bě, vje-vě, mně-mě        

- umět vyjmenovaná slova a slova příbuzná 

- znát slovní druhy: 

podstatná jména –určit: rod, číslo, životnost a neživotnost u 

mužského rodu 

slovesa – určit: osoba, číslo čas, časovat v přítomném čase, 

osobní zájmena – pomoc při časování sloves 

- tvarosloví:  

- vyjmenovaná slova a slova příbuzná 

- slovní druhy  

                  

Literární výchova 

- orientovat se v literárním textu, hledat a pokusit se najít 

hlavní myšlenku 

 

 

- umět ústně formulovat dojmy z četby, divadelního nebo 

filmového představení 

- rozeznat základní literární druhy a žánry 

- získat pozitivní vztah k literatuře 

 

- vyprávět děj a umět popsat jednající postavy  příběhu,  

vyjádřit hlavní myšlenku 
Literární výchova 

- práce s textem: 

výklad přiměřeného textu 

- soustředěně poslouchat, reprodukovat přečtený text, 

recitovat, vyjádřit čtenářský zážitek kresbou 

- poslech a reprodukce: 

- soustředěný poslech 

- reprodukce přečteného 

- číst poezii a prózu, seznamovat se s literaturou pro děti 

- dramatizovat text 

- literární druhy a žánry: 

- poezie, próza 

- divadelní hra 

- významní autoři 

Průřezová témata, souvislosti, poznámky 

Průřezová témata:.OSVA1a, OSVB3b, OSVB3f. 

Pokud není uvedeno jinak, je učivo koncipované a osvojené v nižším  ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících.  

7. ročník:  
 

Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP 

 Žák by měl : 

Školní výstupy 

7. ročník 

Žák by měl:  

Učivo 

7. ročník  

Komunikační a slohová výchova 

-číst plynule s porozuměním 

-umět reprodukovat text 

- vyprávět podle předem připravené osnovy a písemně 

zpracovat zadané téma 

 

 

-komunikovat v běžných situacích, rozlišovat  spisovný a 

 

- číst umělecký a naukový text 

- uvědoměle tiše číst  

- reprodukovat text z četby 

- dramatizovat, recitovat 

Komunikační a slohová výchova 

- čtení: 

- prohlubování  čtenářských     dovedností 

- tiché čtení s porozuměním 

- beletrie, odborné texty, noviny, časopisy 

- umět se dorozumět kultivovaným projevem, položit otázku 

a odpověď, vědět co je to projev a diskuse 

- mluvený projev: 

- zásady dorozumívání 

- zásady kultivovaného projevu 

- DV 



 

 

nespisovný jazyk. 

- orientovat se v Pravidlech českého pravopisu 

 

 

- popsat děje, jevy, osoby, pracovní postupy 

 

- vyplnit dotazník, žádost  

- napsat životopis, charakteristiku. 

- umět korespondovat s úřady 

- písemný projev: 

- osobní komunikace 

        -       písemná komunikace s úřady      

Jazyková výchova 

- zvládat pravopis slov s předponami a předložkami 

- znát  vyjmenovaná slova a ovládat jejich pravopis 

- poznat a určit slovní druhy 

 

 

 

 

 

 

 

 

- skloňovat podstatná jména a přídavná jména 

- znát osobní zájmena a časovat slovesa 

 

 

 

- rozeznat větu jednoduchou od souvětí 

- zvládat pravopis příčestí minulého při shodě přísudku s  

podmětem 

 

-najít slovní základ, předponu, příponu 

- zvládat pravopis slov s předponami od-, pod-, před-, 

 bez-,roz-,vy-, ob-,v 

- vyhledat výrazy s předložkami od, nad, pod, před, bez 

- pokračovat ve výcviku pravopisu po obojetných 

souhláskách uvnitř slova 

Jazyková výchova 

- nauka o slově: 

- tvoření slov 

- slovní základ 

- pravopis po obojetných souhláskách 

- pravopis bje-bě, vje-vě, mně-mě 

        

- vyhledat podstatná jména 

- pojmenovat vlastnosti a činnosti 

- naučit se pořadí pádů a pádové otázky 

- znát pojem: skloňování přídavných jmen  

- nacvičit určení pádu podstatného jména,  vzory 

podstatných jmen. 

 - časovat slovesa v oznamovacím způsobu všech časů 

- tvarosloví:  

- vyjmenovaná slova a slova příbuzná 

- slovní druhy  

- pádové otázky 

- skloňování podstatných jmen                    

- seznámit se základními větnými členy – podmět a 

přísudek 

- určit shodu podmětu s přísudkem, nacvičit správné  

koncovky v příčestí minulém 

- skladba:  

- základní větné členy 

- shoda podmětu s přísudkem 

- pravopis koncovek příčestí minulého 

Literární výchova 

- orientovat se v literárním textu, hledat a pokusit se najít 

hlavní myšlenku 

 

 

 

 

 

- orientovat se v literárním textu, hledat a pokusit se najít 

hlavní myšlenku 

 

 

- rozlišovat jazykové prostředky spisovné a nespisovné 

- reprodukovat a vyprávět texty  podle kolektivně sestavené 

osnovy 

- členit jazykový projev na úvod, hlavní část a zakončení 

Literární výchova 

- práce s textem: 

- výklad přiměřeného textu 

- charakteristika děje a jednajících postav příběhu 

- hlavní myšlenka 

 

- poslouchat pohádku  a krátký příběh pokusit se o 

dramatizaci, ilustraci 

- poslech a reprodukce: 

- soustředěný poslech 

- reprodukce přečteného reprodukce přečteného 

- recitace, dramatizace 

- čtenářský zážitek vyjádřený vlastní kresbou 



 

 

- získat pozitivní vztah k literatuře 

- dokázat vyhledat potřebné informace v oblasti literatury 

- umět ústně formovat dojmy z četby, divadelního nebo 

filmového představení 

- rozeznat základní literární druhy a žánry 

 

- seznámit se s  pojmy báje, encyklopedie, slovník 

- spojit čtený  text s ilustrací 

-  osvojovat si  literaturu poslechem 

-  číst poezii, prózu, literaturu  pro mládež, významné 

autory české literatury 

- literární druhy a žánry: 

- poezie, próza 

- divadelní hra 

- významní autoři české literatury 

Průřezová témata, souvislosti, poznámky 

Průřezová témata: OSVA1c, OSVB3c, OSVB3e, OSVB3g, MeV1a, MeV2a. 

Pokud není uvedeno jinak, je učivo koncipované a osvojené v nižším  ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících.  

8. ročník: 
 

Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP 

 Žák by měl:  

Školní výstupy 

8. ročník 

Žák by měl: 

Učivo  

8. ročník 

 

Komunikační a slohová výchova 

-číst plynule s porozuměním 

-umět reprodukovat text 

- vyprávět podle předem připravené osnovy a písemně 

zpracovat zadané téma 

 

 

-komunikovat v běžných situacích, rozlišovat spisovný a 

nespisovný jazyk 

 

- orientovat se v Pravidlech českého pravopisu 

- popsat děje, jevy, osoby, pracovní postupy 

- sestavit vlastní životopis a napsat žádost podle předlohy 

- ovládat koncepci a úpravu běžných písemností (dopis, 

adresa, poštovní poukázka)  

 

- upevňovat  správné, plynulé čtení s porozuměním 

-užívat vhodné síly, intonace a zabarvení hlasu se zřetelem 

k obsahu textu 

- číst noviny, časopisy a orientovat se v nich 

Komunikační a slohová výchova 

- čtení: 

- prohlubování    

čtenářských     dovedností 

- tiché čtení s porozuměním 

- beletrie, odborné texty, noviny, časopisy 

- umět se dorozumět kultivovaným projevem, položit otázku 

a odpověď, vědět co je to projev a diskuse 

- mluvený projev: 

- zásady dorozumívání, DV 

- zásady kultivovaného projevu 

- umět vyplnit dotazník, žádost  

- napsat životopis, charakteristiku  

- umět korespondovat s úřady s využitím PC 

- písemný projev: 

        -     osobní komunikace 

- písemná komunikace  

s úřady, DV                              



 

 

Jazyková výchova 

- zvládat pravopis slov s předponami a předložkami 

- znát vyjmenovaná slova a ovládat jejich pravopis 

- poznat a určit slovní druhy 

- rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk 

 

 

- skloňovat podstatná jména a přídavná jména 

- znát osobní zájmena a časovat slovesa 

- znát pravopis při shodě přísudku s podmětem 

- rozeznat větu jednoduchou od souvětí 

 

 

 

 

 

- zvládat pravopis příčestí minulého při shodě přísudku 

s podmětem-l. 

 

- dokončit  výcvik  pravopisu i/y po obojetných souhláskách 

uvnitř slova 

- zvládat pravopis bje-bě, vje-vě, mně-mě 

- tvořit slova 

- vyhledávat slovní základ 

Jazyková výchova 

- nauka o slově: 

- tvoření slov 

- slovní základ 

- pravopis po obojetných souhláskách 

        -       pravopis bje-bě, vje-vě, mně-mě        

- vyhledat podstatná jména 

- naučit se tvary podstatných jmen, ve kterých se často 

chybuje  

- ovládat pravopis koncovek 1. a 4. pádu vzoru pán, hrad, 

žena 

- vyhledat číslovky základní a řadové 

- vyhledat přídavná jména ,  rozlišit přídavná jména tvrdá  a 

měkká 

- tvarosloví:  

- vyjmenovaná slova a slova příbuzná 

        -      slovní druhy                     

- umět pravopis příčestí minulého při shodě přísudku 

s několikanásobným podmětem  

- skladba:  

- základní větné členy 

- shoda podmětu s přísudkem 

- věta jednoduchá a souvětí 

Literární výchova 

- rozeznat základní literární druhy a žánry 

- orientovat se v literárním textu, hledat a pokusit se najít 

hlavní myšlenku 

 

 

 

 

 

 

 

 

- získat pozitivní vztah k literatuře 

- dokázat vyhledat potřebné informace v oblasti literatury 

- umět ústně formovat dojmy z četby, divadelní nebo filmové 

představení 

 

- rozlišovat  jazykové  prostředky spisovné a nespisovné 

- vyprávět děj a charakterizovat jednající postavy příběhu 

- vykládat přiměřený text, hlavní myšlenku 

Literární výchova 

- práce s textem: 

- výklad přiměřeného textu 

-  charakteristika děje a jednajících postav příběhu 

- hlavní myšlenka 

 

- reprodukovat a vyprávět text podle kolektivně sestavené 

osnovy  

- členit jazykový  projevu na úvod, hlavní část a zakončení 

- poslech a reprodukce: 

- soustředěný poslech 

- reprodukce přečteného 

- recitace, dramatizace 

- čtenářský zážitek vyjádřený vlastní kresbou 

- seznámit se s pojmy román, drama, muzikál – srovnání s 

operou 

- seznámit se s pojmy  poezie, próza, divadelní hra literatura 

pro mládež 

- poznat významné autory české i světové literatury 

- literární druhy a žánry: 

- poezie, próza 

- divadelní hra 

- významní autoři české a světové literatury 

Průřezová témata, souvislosti, poznámky 

Průřezová témata: OSVA1b, OSVB3d. 

Pokud není uvedeno jinak, je učivo koncipované a osvojené v nižším  ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících.  

 
 

 



 

 

9. ročník: 
 

Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP 

 Žák by měl: 

Školní výstupy 

9. ročník 

Žák by měl:  

Učivo  

9. ročník 

Komunikační a slohová výchova 

-číst plynule s porozuměním 

-umět reprodukovat text 

- vyprávět podle předem připravené osnovy a písemně 

zpracovat zadané téma 

 

 

-komunikovat v běžných situacích, rozlišovat spisovný a 

nespisovný jazyk 

 

- orientovat se v Pravidlech českého pravopisu 

- popsat děje, jevy, osoby, pracovní postupy 

- sestavit vlastní životopis a napsat žádost podle předlohy 

- ovládat koncepci a úpravu běžných písemností (dopis, 

adresa, poštovní poukázka)  

 

- upevňovat  správné, plynulé čtení s porozuměním 

- užívat vhodné síly, intonace a zabarvení hlasu se zřetelem 

k obsahu textu 

- číst noviny, časopisy a orientovat se v nich 

- umět získávat informace  z knih 

Komunikační a slohová výchova 

- čtení: 

- prohlubování čtenářských     dovedností 

- tiché čtení s porozuměním 

- beletrie, odborné texty, noviny, časopisy 

- objednat jídlo v restauraci, organizovat besedy (přivítání, 

zakončení) 

- umět se dorozumět kultivovaným projevem, položit otázku 

a utvořit odpověď, vědět co je to projev a diskuse 

- vyjadřovat se srozumitelně a umět vést dialog 

- mluvený projev: 

- zásady dorozumívání 

- zásady kultivovaného projevu 

- komunikační žánry 

- osobní komunikace, otázka odpověď 

- vyplnit dotazník, žádost.  

- napsat životopis, charakteristiku 

-  umět korespondovat s úřady s využitím PC 

- písemný projev: 

        -     osobní komunikace 

        -     písemná komunikace s úřady 

Jazyková výchova 

- zvládat pravopis slov s předponami a předložkami 

- znát  vyjmenovaná slova a ovládat jejich pravopis 

- poznat a určit slovní druhy 

- rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk 

 

 

- skloňovat podstatná jména a přídavná jména 

- znát osobní zájmena a časovat slovesa 

- znát pravopis při shodě přísudku s podmětem 

 

 

 

- zvládat pravopis příčestí minulého při shodě přísudku 

s podmětem. 

- rozeznat větu jednoduchou od souvětí 

 

- procvičovat  známé jevy ve složitějších, frekventovaných 

případech 

- tvořit slova 

- vyhledávat slovní základ 

- umět pravopis po obojetných souhláskách 

Jazyková výchova 

- nauka o slově: 

- tvoření slov 

- slovní základ 

- pravopis po obojetných souhláskách 

- pravopis bje-bě, vje-vě, mně-mě 

        

- umět přehled slovních druhů  

- určit podstatná jména, pravopis koncovek 1., 4. a 7. pádu 

jednotného i množného čísla vzoru pán, hrad, žena, město 

- určit přídavná jména – druhy, vzory, sklońování, shoda 

s podstatným jménem 

- tvarosloví:  

- vyjmenovaná slova a slova příbuzná 

        -      slovní druhy                     

-  umět pravopis příčestí minulého ve větách s podmětem 

děti, my, všichni 

- rozlišovat jednotlivé věty v nesložitých souvětích 

- umět používat nejběžnější spojky(a,i,ale.aby,že) 

-  rozlišit  větu jednoduchou a souvětí,  určit základní větné 

členy 

- skladba:  

- základní větné členy 

- shoda podmětu s přísudkem 

-  věta jednoduchá a souvětí 



 

 

Literární výchova 

- rozeznat základní literární druhy a žánry 

- orientovat se v literárním textu, hledat a pokusit se najít 

hlavní myšlenku 

 

 

- dokázat vyhledat potřebné informace v oblasti  literatury 

 

 

 

- získat pozitivní vztah k literatuře 

- dokázat vyhledat potřebné informace v oblasti literatury 

- umět ústně formovat dojmy z četby, divadelního nebo 

filmového přestavení 

 

- rozlišit  jazykové prostředky spisovné  a nespisovné  

- charakterizovat děj a jednající postavy příběhu 

- vyprávět přiměřený text,  hlavní myšlenku 

Literární výchova 

- práce s textem: 

- výklad přiměřeného  

                textu 

- reprodukovat a vyprávět text podle kolektivně sestavené 

osnovy 

- členit jazykový  projev na úvod, hlavní část a zakončení 

- recitovat báseň 

- dramatizovat pohádku, příběh 

- poslech a reprodukce: 

- soustředěný poslech 

- reprodukce přečteného 

- recitace 

- dramatizace 

- číst ukázky divadelních her 

- seznámit se se světovou dětskou četbou 

- číst knihy 

- literární druhy a žánry: 

- poezie, próza 

- divadelní hra 

- významní autoři české a světové literatury 

Průřezová témata, souvislosti, poznámky 

Průřezová témata: nejsou. 

Pokud není uvedeno jinak, je učivo koncipované a osvojené v nižším  ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících.  

 

 
5. 1. 2 Anglický jazyk 

 

        Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 

 Vyučovací předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace. Cílem výuky Anglického jazyka je, aby žáci získali 

základ komunikace v cizím jazyce především v oblasti jeho zvukové podoby.Jedná se o osvojování jednoduchých sdělení a základů pravidel komunikace 

v běžných každodenních situacích, se kterými se žáci mohou setkat. Výuka cizího jazyka může přispět i k rozvíjení řečových dovedností. Rozsah slovní 

zásoby se přizpůsobuje tomuto zaměření výuky. 

Průřezová témata: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova. 

        

        Obsahové, časové vymezení předmětu 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglický jazyk prolíná do ostatních vyučovacích předmětů, které jej doplňují, rozšiřují a využívají. 

Vyučovací předmět Anglický jazyk vede žáky k získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu. Vede k osvojení 

potřebných jazykových znalostí, dovedností a k aktivnímu využití v praktickém životě (prostřednictvím nápisů v obchodech, v populární hudbě, ve filmu, při 

práci s počítačem). Pomáhá žákům poznat kulturu zemí příslušné jazykové oblasti a pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování 

vzájemného porozumění mezi zeměmi, respektu a tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných národů.  

 

Časová dotace: 

6. až 9. ročník – 1 hodina týdně 

 



 

 

Organizační vymezení předmětu a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Anglický jazyk 

Výuka Anglického jazyka je organizována 1 krát v týdnu po 1 vyučovací hodině v učebně školy, popřípadě v učebně s výpočetní technikou. 

K osvojení vědomostí, dovedností a návyků, k rozvoji tvořivosti, vnímavosti k sobě samému i okolnímu světu, které ovlivňují způsob života žáků, je třeba 

využívat vhodné strategie: motivace a činnosti, které posilují zájem žáků. Je to například kooperativní učení, skupinová činnost a projektové vyučování. Důraz 

je kladen také na samostatnou činnost a individuální přístup jednotlivých žáků při činnostech a individuální přístup vyučujících k jednotlivým žákům.  

Vzdělávací strategie při výuce Anglického jazyka jsou přizpůsobeny míře zdravotního postižení žáků. Využívá se kromě výkladu, poslechu, četby, 

procvičování gramatiky, dialogů, reprodukce textu v písemné a ústní podobě, je kladen důraz i na samostatnou práci žáků, práci se slovníkem a jiné 

vyhledávání informací. Součástí vyučování jsou hry, soutěže, recitace, zpěv, výukové programy na PC a různé krátkodobé projekty.Dbá se na oceňování 

snahy, aktivity a zájmu žáků. 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

Kompetence k učení: 

1- volit vhodné metody a strategie pro efektivní a aktivní metody učení 

2- vytvářet takové situace, aby žáka učení bavilo, měl z něj radost a bylo pro něj přínosem 

3- seznamovat žáky se způsobem získávání informací z různých pramenů (slovníky, internet, výukové programy apod.) 

4- zadávat žákům úkoly přiměřené jejich schopnostem, aby je dokázali zvládnout a nacházeli potěšení z vymýšlení a často zažívali úspěch 

 

Kompetence k řešení problémů: 

1- řešit problémové úlohy z praktického života - pomocí jednoduché odpovědi reagovat na otázku spolužáků 

2- přecházet od frontálního vyučování k aktivizujícím metodám, poznatky žákům nepředkládat v hotové podobě 

3- pracovat s chybou, opravovat chyby 

 

Kompetence komunikativní: 

1- dodržovat prostor pro komunikaci různými formami (ústně, písemně) 

2- učit žáky interpretovat přečtený jednoduchý text, pokusit se orientovat v přečteném textu, doplňovat chybějící výrazy v textu 

3- rozvíjet komunikativní dovednosti, vést dialog, řízený i nahodilý  

4- vytvářet žákům podmínky pro uplatňování osvojených modelů komunikativních dovedností při kooperaci s vrstevníky (srozumitelně a    

   kulturně komunikovat ve skupině, aktivně naslouchat) 

 

Kompetence sociální a personální: 

1- začleňovat metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím učit žáky spolupracovat  

2- pomáhat spolužákům se specifickými poruchami učení 

3- během vzdělávání využívat skupinové práce žáků, vzájemnou pomoc při učení ve třídách s více ročníky (starší pomáhají slabším) 

 

 



 

 

Kompetence občanské: 

1- vyvíjet relaxační aktivity pro žáky 

 

Kompetence pracovní: 

1- nepředkládat žákům zadání v hotové formě, vést k samostatnosti 

2- vést k správnému vztahu k technice, k jejímu správnému a účelnému využívání– výukové programy 

3- organizovat netradiční formy výuky – projekty, práce ve skupinách 

4- vést žáky k sebehodnocení, individuálním přístupem k žákům maximalizovat jejich šanci prožít úspěch 

5- využívat znalosti a zkušenosti získané v Anglickém jazyce 

 

 

 

Vyučovací předmět: Anglický jazyk 

Ročník: 6., 7. 

 
Očekávané výstupy z RVP ZV- 

LMD: 

Žák by měl: 

Školní výstupy: 

6.ročník 

Žák by měl: 

Učivo 

6.ročník 

Školní  výstupy: 

7.ročník 

Žák by měl: 

Učivo 

7.ročník 

společenský styk 

- být seznámen s cizím jazykem ve 

zvukové podobě 

- osvojit si základní výslovnostní 

návyky 

- rozumět obecně známým slovům a 

frázím a zvládnout pozdravy, přání a 

poděkování 

- vytvořit jednoduché otázky, zápor 

a odpovědi 

- vést jednoduchý rozhovor 

- zvládat čtení a překlad 

jednoduchých pojmů a názvů 

 

- být seznámen s rozdíly mezi 

psanou a zvukovou podobou jazyka 

 

- osvojit si postupně  základní 

pravidla výslovnosti 

- umět pozdravit, rozloučit se,   

  představit se     

 

- pomocí jednoduché věty   

 oznamovací  vyjádřit souhlas a  

 nesouhlas 

- přečíst a přeložit jednoduché 

pojmy 

 

společenský styk 

- pozdravy, představení se,  

  poděkování, přání, představení 

přátel 

 

 

 

 

- vyjádření souhlasu, nesouhlasu 

 

 

 

- základní pojmy 

 

-osvojit si základní pravidla 

výslovnosti 

- znát rozdíly mezi psanou a 

zvukovou stránkou jazyka 

- oslovit osobu, představit přátele 

 

 

- pomocí jednoduché věty 

oznamovací a tázací  vyjádřit 

souhlas a nesouhlas 

 

- přečíst a přeložit jednoduché pojmy 

společenský styk 

- pozdravy, představení přátel 

 

 

 

 

 

- vyjádření souhlasu, nesouhlasu 

 

 

 

 

- základní pojmy 

domov a rodina 

- osvojit si základní výslovnostní 

návyky       

- rozumět obecně známým slovům 

- vést jednoduchý rozhovor 

 

- ověřit si své jméno  

- představit členy své rodiny, 

kamarády 

- přečíst a přeložit jednoduché pojmy 

domov a rodina 

- členové rodiny 

- moji kamarádi 

- věta jednoduchá v přítomném čase 

- základní pojmy 

 

- propojit mluvené slovo 

s pohybovou dovedností pomocí 

slova „like“ 

- pojmenovat oblíbené dětské hračky 

domov a rodina 

- povídej o rodině 

 kdo je kdo 

 moje hračky 

 věta jednoduchá v přítomném čase 

 



 

 

škola 

- osvojit si základní výslovnostní 

návyky 

- rozumět obecně známým slovům 

 

- vést jednoduchý rozhovor 

 

1. pojmenovat školní potřeby, udat 

jejich barvu a počet 

2. správně odpovědět na otázku  

- přečíst a přeložit jednoduché 

pojmy 

- tvoř věty podle skutečnosti 

škola 

- učitel, žák, základní slova ze 

školního prostředí (pomůcky) 

- školní potřeby a pomůcky 

- moje učebna 

- vybavení učebny, pojmenuj 

 

 

 

3. pokusit se  představit svou 

třídu, školu 

4. seznámit se s používáním 

určitého a neurčitého členu 

- přečíst a přeložit jednoduché 

pojmy 

- pojmenovat školní potřeby, 

pomůcky a věci v učebně 

- co je velké a co malé 

škola 

- základní slova ze školního prostředí, 

třídy 

- spolužáci 

- školní potřeby 

- moje učebna, vybavení 

- otázka, odpověď 

- je to velké a malé 

 

barvy 

 osvojit si základní výslovnostní 

návyky 

vést jednoduchý rozhovor 

 

 

umět určit barvy 

pojmenuj barvy a předměty 

poslech a označení barvy 

nacvičit rozhovor 

 

barvy 

- červená, modrá, bílá, žlutá, zelená, 

černá, hnědá, oranžová, šedá, fialová 

 

 

umět určit barvy 

pojmenuj barvy a předměty 

poslech a označení barvy 

nacvičit rozhovor 

 

barvy 

- červená, modrá, bílá, žlutá, zelená, 

černá, hnědá, oranžová, šedá, fialov 

číslice 1 – 12 

- vést jednoduchý rozhovor 

- osvojit si základní výslovnostní 

návyky 

- zvládat základní číslovky a 

jejich pojmenování 

 

 

- umět přečíst a přeložit 

číslice  

- počítat do dvanácti 

- jak jsi starý 

- procvičovat čtení číslic 

- naučit  se říkanku 

číslice 1 – 12 

- počet 

- věk 

 

- umět přečíst a přeložit 

číslice  

- počítat do dvanácti 

- jak jsi starý 

- procvičovat čtení číslic 

- naučit se říkanky 

číslice 1 – 12 

- počet 

- věk 

abeceda 

- ovládat fonetickou podobu 

abecedy 

- orientovat se ve slovníku 

daného jazyka 

 

 

- pokusit se o fonetickou podobu 

abecedy 

- snažit se hláskovat jméno 

spolužáka 

abeceda 

- orientace ve slovníku 

- písmena abecedy 

 

- pokusit se o fonetickou 

podobu abecedy 

- snažit se hláskovat své celé 

jméno  

- používat abecedu při práci 

se slovníkem 

abeceda 

- orientace ve slovníku 

- písmena abecedy 

svátky – Halloween, Vánoce 

- zvládat čtení a překlad 

jednoduchých pojmů a 

názvů 

- vytvořit jednoduché 

otázky, zápor a odpovědi 

 

- nácvik rozhovoru 

- poslech a čtení 

- otázka, odpověď 

svátky – Halloween 

- masky 

- večírek pro děti 

 

- nácvik rozhovoru 

- poslech a čtení 

- otázka, odpověď 

svátky – Halloween, Vánoce 

- masky 

- večírek pro děti 

- vánoční stromek 

- dárky, ozdoby 

Průřezová témata, souvislosti, 

poznámky 

Průřezová témata: VMEGS1b,MuV4b. Průřezová témata nejsou. 

Pokud není uvedeno jinak, je učivo a konkrétní výstupy koncipované a osvojené v nižším ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících. 

 

 

 



 

 

Vyučovací předmět: Anglický jazyk 
Ročník: 8., 9. 

 
Očekávané výstupy z RVP ZV- 

LMD: 

 

Žák by měl: 

Školní výstupy: 

8.ročník 

 

Žák by měl: 

Učivo 

8.ročník 

Škoní  výstupy: 

9.ročník 

 

Žák by měl: 

Učivo 

9.ročník 

– společenský styk 

- osvojit si základní výslovnostní 

návyky 

 

- vést jednoduchý rozhovor 

- rozumět obecně známým slovům a 

frázím  

 

- zvládat čtení a překlad 

jednoduchých pojmů a názvů 

- vytvořit jednoduché otázky, zápor 

a odpovědi 

- orientovat se ve slovníku daného 

jazyka 

 

-prohlubovat znalost rozdílů mezi 

psanou a zvukovou podobou jazyka 

- osvojit si postupně  základní 

pravidla výslovnosti 

 

- dokázat oslovit a představit učitele 

a spolužáky  

 

- zvládnout jednoduchou 

oznamovací větu   

 

- přečíst a přeložit jednoduché pojmy 

– společenský styk 

- představení přátel, 

přivítání a 

  rozloučení 

 

 

 

 

 

 

- vyjádření souhlasu, nesouhlasu 

 

 

- základní pojmy 

 

-prohlubovat si základní pravidla 

výslovnosti 

- vytvořit otázku pomocí slovesa 

„be“, „have got“ a odpovídat na ni 

 

- dokázat požádat o pomoc    

 

-reprodukovat a obměňovat pamětně 

osvojené mikrodialogy 

 

- přečíst a přeložit jednoduché pojmy 

 

- pokusit se vyhledat potřebná slova 

ve slovníku 

– společenský styk 

- formulace dotazů, společenské fráze 

 

 

 

- žádost o pomoc 

 

-vyjádření souhlasu, nesouhlasu 

 

 

-základní pojmy 

 

- práce se slovníkem 

- abeceda 

 
- ovládat fonetickou podobu abecedy 

 

- pokusit se o fonetickou podobu 

abecedy 

- snažit se hláskovat jméno 

spolužáka 

- abeceda 

- orientace ve slovníku 

- písmena abecedy 

 

- pokusit se o fonetickou podobu 

abecedy 

- snažit se hláskovat své celé jméno  

- používat abecedu při práci se 

slovníkem 

- abeceda 

- orientace ve slovníku 

- písmena abecedy 

- domov a rodina 

1. osvojit si základní výslovnostní 

návyky 

- rozumět obecně známým slovům a 

frázím 

- vytvořit jednoduché otázky, zápor 

a odpovědi 

- vést jednoduchý rozhovor 

- zvládat čtení a překlad 

jednoduchých pojmů a názvů 

- orientovat se ve slovníku daného 

jazyka 

 

 
- dokázat použít a vytvořit množné 

číslo 

- vytvořit věty s tvary slovesa „have 

 got“ 

 

 

- přečíst a přeložit jednoduché pojmy 

- domov a rodina 

- členové rodiny 

- množné číslo podstatných jmen 

 

 

- slovesný tvar „ have got“ 

 

 

 

- základní pojmy 

 

 

- pojmenovat domácí zvířátka 

- pojmenuj místnosti v bytě 

- hovořit o domácích činnostech 

v průběhovém čase 

 

- přečíst a přeložit jednoduché pojmy 

 

- hledat slova ve slovníku 

- domov a rodina 

- domácí mazlíčci 

- místnosti 

- členové rodiny 

 

- domácí činnosti 

 

- základní pojmy 



 

 

 

- práce se slovníkem 

 

- škola, zaměstnání 

- rozumět obecně známým slovům a 

frázím                

 

- vést jednoduchý rozhovor 

 

- zvládat čtení a překlad 

jednoduchých pojmů a názvů 

 

- orientovat se ve slovníku daného 

jazyka 

 

 

- prohloubit znalosti a rozšířit zásobu 

pojmů z daného tématu 

 

 

 

 

- přečíst a přeložit jednoduché pojmy 

 

- škola, zaměstnání 

-  základní slova ze školního 

prostředí, pojmenování školního 

pomůcek 

 

- učitel, žák, barvy 

 

- základní slova 

 

 

- seznámit se s názvy některých 

předmětů 

- požádat o zapůjčení učebních 

pomůcek 

 

- pokusit se vytvořit přítomný čas 

průběhový 

- přečíst a přeložit jednoduché pojmy 

- vyhledat ve slovníku některé 

výrazy 

 

- škola, zaměstnání 

- učitel, žák, základní slova ze školního 

prostředí. 

 

- pomůcky a potřeby 

- vybavení učebny 

- učitel, žák 

 

 

 

 

 

 

- sport, koníčky 

- osvojit si základní výslovnostní 

návyky 

 

- vytvořit jednoduché otázky, zápor 

a odpovědi 

- vést jednoduchý rozhovor 

 

- zvládat čtení a překlad 

jednoduchých pojmů a názvů 

 

 

- sdělit zájmy a záliby  

 

- utvořit otázku „ Do you want…? 

Do you like…?“ a odpovědět na ni 

 

- přečíst a přeložit jednoduché pojmy 

- sport, koníčky, týden 

- můj volný čas, moje zájmy, 

oblíbený sport 

- dny v týdnu 

 

 

-  základní pojmy 

 

 

 

- pojmenovat druhy sportu 

 

- vést jednoduchý rozhovor 

- pojmenuj denní činnosti 

- rozumět jednoduchým pokynům 

- přečíst a přeložit jednoduché pojmy 

 

- hledat ve slovníku vhodné výrazy 

- sport, koníčky 

- základní dětské sporty, zájmová činnost  

 

- denní činnosti, pokyny 

 

- základní pojmy 

 

- práce se slovníkem 

- naše tělo, zdraví 

 
- osvojit si základní výslovnostní 

návyky 

- rozumět obecně známým slovům  

 

- zvládat čtení a překlad 

jednoduchých pojmů a názvů 

 

 

-upevnit znalost částí lidského těla a 

pokusit se použít přivlastňovací  

zájmeno “my, our…“ 

- množné číslo 

- poslouchej a předváděj 

- přečíst a přeložit jednoduché pojmy 

- naše tělo, zdraví 

- moje hlava 

- lidské tělo 

 

 

 

 

- základní pojmy 

 

- upevnit znalosti z předešlých 

ročníků 

 

 

- přečíst a přeložit jednoduché pojmy 

 

- vyhledat ve slovníku některé 

výrazy 

- naše tělo, zdraví 

- lidského tělo  

 

 

 

- práce se slovníkem 

 

- základní pojmy 

 

- oblékání 

- osvojit si základní výslovnostní 

návyky 

- rozumět obecně známým slovům 

 

- pojmenovat barvy oděvů 

 

- přečíst a přeložit jednoduché pojmy 

- oblékání 

- oblečení, jeho barva 

 

- základní pojmy 

 

- pojmenovat části oblečení a určit 

jejich majitele 

- utvořit větu pomocí slova  spojení 

- oblékání 

- druhy oblečení 

 

- čas průběhový 



 

 

- zvládat čtení a překlad 

jednoduchých pojmů a názvů 

 

- rozumět obecně známým slovům 

 

„..wearing…“ 

 

- přečíst a přeložit jednoduché pojmy 

 

 

 

 

- základní pojmy 

 

 

- jídlo 

- osvojit si základní výslovnostní 

návyky 

 

- rozumět obecně známým slovům a 

frázím a zvládnout poděkování 

 

- vytvořit jednoduché otázky a 

odpovědi 

 

- vést jednoduchý rozhovor 

 

- zvládat čtení a překlad 

jednoduchých pojmů a názvů 

 

- orientovat se ve slovníku daného 

jazyka 

 

- upevňovat znalost druhů zeleniny, 

ovoce, potravin, nápojů 

- pojmenovat potraviny 

- zvládnout jednoduchou větu 

s použitím zájmen „that, this“ 

 

- vést v podvědomí názvy denních 

jídel 

 

- přečíst a přeložit jednoduché pojmy 

- jídlo 

- ovoce, nápoje 

 

- nakupování 

 

 

 

- jídlo během dne snídaně, oběd a 

večeře 

 

- základní pojmy 

 

- pokusit se požádat o jídlo a pití 

- pojmenovat ovoce, zeleninu 

- pojmenovat oblíbené jídlo a pití 

- pojmenovat potraviny 

 

 

 

 

- pokusit se vyjádřit právě 

probíhající činnost při práci v 

kuchyni 

 

- vyhledat ve slovníku některé 

výrazy 

 

- přečíst a přeložit jednoduché pojmy 

- jídlo, restaurace 

- názvy potravin, jídla 

- ovoce, zelenina 

-  objednáváme v restauraci 

- nakupování 

 

 

 

 

 

- průběhový čas 

 

 

 

- práce se slovníkem 

 

 

- základní pojmy 

- kalendář 

- být seznámen s cizím jazykem ve 

zvukové podobě 

- osvojit si základní výslovnostní 

návyky 

-zvládat základní číslovky a jejich 

pojmenování 

- rozumět obecně známým slovům a 

frázím a zvládnout pozdravy, přání a 

poděkování 

- vytvořit jednoduché otázky, zápor 

a odpovědi 

- vést jednoduchý rozhovor 

 
 

 

- nacvičit rozhovor 

- otázka, odpověď 

 

- udat svůj věk, datum narození  

- pokusit se zeptat na věk kamaráda 

- snažit se vytvořit samostatně 

otázku 

 

- popřát k narozeninám 

 

 

 

- přečíst a přeložit jednoduché pojmy 

kalendář 

svátky, Halloween, Vánoce 

masky, vánoční stromek 

- základní číslovky do 20 

 

- měsíc, rok, datum narození 

 

 

 

 

 

 

 

- zvládnout samostatně počítat do 20 

 

 

 

- vědět názvy části dne 

 

- pokusit se popsat svůj den 

 

 

- vyhledat ve slovníku některé 

výrazy 

 

- přečíst a přeložit jednoduché pojmy 

- kalendář 

- svátky, Halloween, Vánoce 

- základní číslovky do 100  

 

 

 

- část dne, dny v týdnu 

 

- denní činnost 

 

 

- práce se slovníkem 

 

 

Průřezová témata, souvislosti, 

poznámky 

Průřezová témata:  MuV4b. Průřezová témata: nejsou. 

Pokud není uvedeno jinak, je učivo a konkrétní výstupy koncipované a osvojené v nižším ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících. 

 

 



 

 

 

5. 2. 1 Matematika 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Matematika vychází z obsahu vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace RVP ZV – LMP a je založen na praktických 

činnostech, sleduje využití matematických dovedností v běžném životě, posiluje schopnost logického myšlení a prostorové představivosti. Žáci si osvojují 

základní matematické pojmy a symboly, matematické postupy a způsoby jejich užití. Učí se přesnosti a uplatňování matematických pravidel, používání 

kalkulátoru a matematických výukových programů. Matematika prolíná celým základním vzděláváním, postupně pomáhá žákům získávat matematickou 

gramotnost a učí je dovednostem využitelným v praktickém životě (finanční gramotnost). Důležitou součástí matematického vzdělávání je osvojení 

základních rýsovacích technik, které žáci využijí při dalším studiu.  

Průřezové téma: nezařazeno. 

Obsahové a časové vymezení předmětu 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika je rozdělen na tematické okruhy: Čísla a početní operace; Závislosti, vztahy a práce s daty; Geometrie 

v rovině a prostoru a Aplikační úlohy.  

Tematický okruh Čísla a početní operace je zařazený na 1. stupni a dále se rozvíjí na 2. stupni. Žáci se postupně seznamují s čísly, vytváří si konkrétní 

představu o číslech a číselné ose, osvojují si postupy matematických operací, jejich důležitost a užití. Jedná se především o sčítání, odčítání, násobení a dělení, 

měření, odhadování a zaokrouhlování. 

V tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty se žáci učí uvědomovat si, jaký má význam třídění a seskupování dat podle určitých kritérií, vzájemné 

souvislosti a závislosti mezi nimi. Získávají číselné údaje různými způsoby, například měřením. Osvojují si převody jednotek délky, obsahu, objemu, 

hmotnosti a času. Sestavují jednoduché tabulky a grafy. 

V tematickém okruhu Geometrie v rovině a prostoru žáci rozeznávají, pojmenovávají a znázorňují základní geometrické útvary. Hledají podobnosti a 

odlišnosti útvarů, které se vyskytují všude kolem nás a popisují vzájemné polohy objektů v rovině a v prostoru. Učí se porovnávat, měřit a zdokonalovat svůj 

grafický projev. 

V tematickém okruhu Aplikační úlohy žáci hledají řešení úloh, které může být nezávislé na matematických znalostech a dovednostech. Žáci si rozvíjejí 

logické myšlení a podle míry rozumové vyspělosti se snaží řešit problémové situace a úlohy z běžného života a hledat více možných řešení. Součástí 

aplikačních úloh jsou úlohy zaměřené na počítání s penězi a finanční gramotnost. Řeší různé zábavné úlohy, kvizy, rébusy, doplňovačky a učí se samostatně 

pracovat při využívání prostředků výpočetní techniky a používání některých dalších pomůcek.  

Časová dotace    

1. -  2. roč. - 4 hodiny týdně 

3. - 9. roč. - 5 hodin týdně, z toho ve 3. ročníku 1 disponibilní hodina. 

 

Organizační vymezení předmětu a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu 

Výuka Matematiky je organizována převážně ve třídě s využitím názorných a rýsovacích pomůcek, kalkulátorů, výukových materiálů a počítačových 

programů. Žáci pracují samostatně nebo ve skupině.  

Vzdělávací strategie při výuce Matematiky jsou přizpůsobeny míře zdravotního postižení žáků.  



 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

Kompetence k učení: 

1. vytvářet takové situace, aby žáka učení bavilo, měl z něj radost a bylo pro něj přínosem 

2. uplatňovat základní myšlenkové operace (srovnávání, třídění, analýza, syntéza, zobecňování, abstrakce, logické uvažování 

3. na základě diskuse a týmové práce uvádět věci do souvislosti a vytvářet komplexnější pohled na vztahy mezi jevy 

4. zadávat žákům úkoly přiměřené jejich schopnostem, aby je dokázali zvládnout a nacházeli potěšení z vymýšlení a často zažívali úspěch 

5. využívat projektové vyučování, soutěže pro řešení prvků z praktického života, pomocí srovnávání, třídění, analýzy, syntézy, zobecňování a 

uvažování 

6. učit žáky třídit informace, využívat výukové programy 

7. zadávat žákům úkoly přiměřené jejich schopnostem, aby je dokázali zvládnout a nacházeli potěšení z vymýšlení a často zažívali úspěch 

Kompetence k řešení problémů: 

1. vyzývat žáky k navrhování dalších postupů a konkrétních činností, které povedou k jejich pokroku 

2. řešit problémové úlohy z praktického života, finanční gramotnost 

3. přecházet od frontálního vyučování k aktivizujícím metodám, poznatky žákům nepředkládat v hotové podobě 

4. učit žáky samostatně se rozhodovat a nést důsledky za své rozhodnutí 

5. podněcovat získávání odvahy k překonávání obtíží 

6. pracovat s chybou, opravovat chyby 

7. přecházet od frontálního vyučování k aktivizujícím metodám, poznatky žákům nepředkládat v hotové podobě 

8. vyžadovat od žáků identifikaci chyb, jejich pojmenování, případně návrh na zlepšení 

Kompetence komunikativní: 

1. dodržovat prostor pro komunikaci různými formami (ústně, písemně) 

2. rozvíjet komunikativní dovednosti, vést dialog, řízený i nahodilý rozhovor, diskutovat 

3. hledat společná řešení  

Kompetence sociální a personální: 

1. začleňovat metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím učit žáky spolupracovat 

2. vyučovat ve skupinách – třídy s více ročníky 

3. umožňovat žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcovat jejich tvořivost 

4. usilovat, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině a respektovali společně dohodnutá pravidla chování 

5. během vzdělávání využívat skupinové práce žáků, vzájemnou pomoc při učení ve třídách s více ročníky (starší pomáhají slabším) 

Kompetence občanské: 

1. učit žáky přijímat a respektovat názory druhých 

Kompetence pracovní: 

2. vést k správnému vztahu k technice, k ICT, jejímu správnému, účelnému využívání 

3. vést žáky k sebehodnocení, kriticky posuzovat a vyvozovat závěry pro uplatnění v životě 



 

 

4. učit žáky poznávat, že bez svědomité práce se nedosáhne úspěchu 

5. nenechat se znechutit a odradit neúspěchem 

6. nepředkládat žákům zadání v hotové formě, vést k samostatnosti 

7. učit žáky číst a rozumět různým textům, sdělením, přehledům, tabulkám,grafům 

8. zadávat žákům úkoly přiměřené jejich schopnostem a nabízet možnost volby 

9. učit žáky základy kooperace (spolupráce) 

10. vést žáky k sebehodnocení, individuálním přístupem k žákům maximalizovat jejich šanci prožít úspěch 

 

 

 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika: 
1. stupeň, 1. období 

1., 2., 3. ročník: 
Očekávané výstupy 

z RVP ZV- LMP: 

1.období  

Žák by měl: 

Školní  výstupy  

1.roč. 

Žák by měl: 

Učivo  

1.roč. 

Školní výstupy  

2.roč. 

Žák by měl: 

Učivo  

2.roč. 

Školní výstupy 

 3.roč. 

Žák by měl: 

Učivo  

3.roč. 

 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY 

A PRÁCE S DATY 

- modelovat jednoduché 

situace podle pokynů a s 

využitím pomůcek 

 

 

- vytvořit si konkrétní 

představu o čísle 

- počítat na konkrétních 

předmětech 

- počítat na počítadle  

- počítat předměty 

v daném souboru (do 5) 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY 

A PRÁCE S DATY 

- konkrétní představy o 

čísle  

- počítání na konkrétních 

předmětech 

- počítání na počitadle  

- čísla 1 až 5 

 

 

- vytvořit si konkrétní 

představu o čísle 

- počítat na konkrétních 

předmětech, na počítadle  

- počítat předměty 

v daném souboru (0 až 

10) 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY 

A PRÁCE S DATY 

- konkrétní představy o 

čísle 

- počítání na konkrétních 

předmětech, počitadle 

 - čísla 1 až 10 

- číslo 0 

 

 

- vytvořit si konkrétní 

představy o přirozených 

číslech v oboru do 20 

- počítat na souborech 

různých předmětů, na 

prstech, na počitadle 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A 

PRÁCE S DATY 

- konkrétní představy o 

přirozených číslech v oboru do 

20 

- počítání na souborech různých 

předmětů, na prstech, na 

počitadle 



 

 

ČÍSLO A POČETNÍ 

OPERACE 

- porovnávat množství a 

vytvářet soubory prvků 

podle daných kritérií 

v oboru do 20  

- číst, psát a používat 

číslice v oboru do 20, 

numerace do 100 

 - sčítat a odčítat s užitím 

názoru v oboru do 20 

 

 

 

- vytvářet soubory o 

daném počtu prvků 

- porovnávat množství 

v oboru do 5  

- číst a psát čísla v oboru 

do 5 

- názorně sčítat a odčítat 

v oboru do 5  

 

– používat manipulační 

činnosti - užívat prsty, 

stavebnice, počitadla  

ČÍSLO A POČETNÍ 

OPERACE 

- soubory o daném počtu 

prvků 

- porovnávání v oboru do 

5 

 - čtení a psaní čísel 

v oboru do 5 

 

- sčítání a odčítání čísel 

v oboru do 5 

 

- užití názoru 

 

 

- vytvářet soubory o 

daném počtu prvků 

- porovnávat množství 

v oboru do 10  

- číst a psát čísla v oboru 

do 10 

 

- názorně sčítat a odčítat 

v oboru do 10  

– používat manipulační 

činnosti, 

prsty, stavebnice, 

počitadla 

ČÍSLO A POČETNÍ 

OPERACE 

- soubory o daném počtu 

prvků 

- porovnávání čísel v oboru 

do 10  

- čtení a psaní čísel v oboru 

do 10 

 

- sčítání a odčítání 

přirozených čísel v oboru 

do 10 

-manipulační činnosti 

 

 

 

 

- vytvářet soubory o 

daném počtu prvků 

- porovnávat množství 

v oboru do 20 

- orientovat se na číselné 

ose  

- číst a psát čísla v oboru 

do 20 

- názorně sčítat a odčítat 

v oboru do 20 bez 

přechodu přes desítku 

- názorně sčítat a odčítat 

v oboru do 20 

s přechodem přes 

desítku 

ČÍSLO A POČETNÍ 

OPERACE 

- soubory o daném počtu prvků 

- porovnávání čísel v oboru do 

20 

- číselná osa  

- čtení a psaní čísel v oboru do 

20 

- sčítání a odčítání přirozených 

čísel v oboru do 20 bez 

přechodu přes desítku 

- sčítání a odčítání v oboru do 

20 s přechodem přes desítku  

ZÁVISLOSTI, VZTAHY 

A PRÁCE S DATY 

- doplňovat jednoduché 

tabulky, schémata a 

posloupnosti čísel v oboru 

do 20 

 

 

 

 

 

  

 

- užívat tabulku sčítání 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY 

A PRÁCE S DATY 

- tabulka sčítání 

 

 

 

 - užívat tabulku sčítání 

- rozlišit vztahy mezi 

sčítáním a  odčítáním 

 

 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A 

PRÁCE S DATY 

- vztahy mezi sčítáním a 

odčítáním        

- tabulka sčítání 

ČÍSLO A POČETNÍ 

OPERACE 

- znát matematické pojmy 

+ , - , =, <, > a umět je 

zapsat 

  

- umět rozklad čísel 

v oboru do 20 

- řešit jednoduché slovní 

úlohy na sčítání a odčítání 

v oboru do 20 

 

- zapsat součet  a rozdíl 

- číst symboly + (čteno a 

nebo plus), - (čteno bez 

nebo minus, = (čteno 

rovná se)  

- rozkládat čísla, dočítat 

ČÍSLO A POČETNÍ 

OPERACE 

- zápis součtu a rozdílu 

-  symboly +,  -,  =   

 

 

- rozklad čísla, dočítání 

 

- rozlišit vztahy větší, 

menší, roven 

- číst symboly , , 

 

 

- rozkládat čísla, dočítat 

 

- řešit slovní úlohy 

vedoucí k jednomu 

početnímu výkonu 

v oboru do 10 

ČÍSLO A POČETNÍ 

OPERACE 

- vztahy větší, menší, roven 

 

- symboly , , 

 

- rozklad čísla, dočítání 

 

- slovní úlohy  vedoucí 

k jednomu početnímu 

výkonu v oboru do 10 

 

 

 

 

 

 

- rozkládat čísla, dočítat 

 

- řešit slovní úlohy 

vedoucí k jednomu 

početnímu výkonu 

v oboru do 20 

- řešit jednoduché slovní 

úlohy na využití vztahu 

o n-více, o n-méně 

v oboru 

ČÍSLO A POČETNÍ 

OPERACE 

 

 

 

 

- rozklad čísla, dočítání 

 

- slovní úlohy vedoucí 

k jednomu početnímu výkonu 

v oboru do 20 

- jednoduché slovní úlohy na 

využití vztahu o n-více, o n-

méně v oboru do 20 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY 

A PRÁCE S DATY 

- uplatňovat matematické 

 

 

- řešit slovní úlohy 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY 

A PRÁCE S DATY 

- slovní úlohy s použitím 

 

 

- řešit slovní úlohy 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY 

A PRÁCE S DATY 

- slovní úlohy s použitím 

 

 

- řešit slovní úlohy 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A 

PRÁCE S DATY 

- slovní úlohy s použitím 



 

 

znalosti při manipulaci 

s drobnými mincemi 

s použitím platidel platidel s použitím platidel platidel s použitím platidel platidel 

ČÍSLO A POČETNÍ 

OPERACE 

- číst, psát a používat 

číslice v oboru do 20, 

numerace do 100 

 

 

- používat číslovky 

řadové 1 – 5 při řešení 

konkrétní situace 

ČÍSLO A POČETNÍ 

OPERACE 

- číslovky řadové 1 – 5  

 

 

- používat číslovky 

řadové 5 - 10 při řešení 

konkrétní situace 

ČÍSLO A POČETNÍ 

OPERACE 

- číslovky řadové 5 - 10 

 

- vyvodit na 

manipulačních 

činnostech násobilku 2 

v oboru do 20  

- seznámit se 

s numerací do 100  

ČÍSLO A POČETNÍ 

OPERACE 

- násobilka 2 v oboru do 20  

 

 

- numerace do 100  

GEOMETRIE 

V ROVINĚ A 

V PROSTORU 

- poznat a pojmenovat 

základní geometrické 

tvary a umět je graficky 

znázornit 

- umět používat pravítko 

- rozeznat přímku a 

úsečku, narýsovat je a 

vědět, jak se označují 

 

 

 

- poznávat geometrické 

tvary ze stavebnic: 

čtverec, kruh, 

trojúhelník, obdélník, 

krychle, koule, válec, 

graficky je znázornit 

 

GEOMETRIE 

V ROVINĚ A 

V PROSTORU 

- geometrické tvary: 

čtverec, kruh, trojúhelník, 

obdélník, krychle, koule, 

válec 

 

 

- kreslit křivé a přímé 

čáry 

- rýsovat přímky podle 

pravítka 

- rozvíjet prostorovou 

představivost užitím 

stavebnic, souboru 

krychlí 

GEOMETRIE V ROVINĚ 

A V PROSTORU 

- křivé a přímé čáry 

 

- rýsování přímek podle 

pravítka 

- prostorová představivost 

 

 

- rýsovat přímé a křivé 

čáry 

- užívat pravítka 

- rýsovat jednoduché 

ornamenty 

- rýsovat a označovat 

úsečky        

- rozvíjet prostorovou 

představivost na 

stavbách z krychlí 

GEOMETRIE V ROVINĚ A 

V PROSTORU 

- přímé a křivé čáry 

 

- užívání pravítka 

-  jednoduché ornamenty 

- rýsování a označování úseček 

 

- stavby z krychlí 

 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY 

A PRÁCE S DATY 

- zvládat orientaci 

v prostoru a používat 

výrazy vpravo, vlevo, 

pod, nad, před, za, nahoře, 

dole, vpředu, vzadu 

 

 

 

- řešit úlohy na orientaci 

v prostoru: vpravo, 

vlevo, pod, nad, před, 

za, nahoře, dole, vpředu, 

vzadu 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY 

A PRÁCE S DATY 

- orientace v prostoru: 

vpravo, vlevo, pod, nad, 

před, za, nahoře, dole, 

vpředu, vzadu 

 

 

- řešit úlohy na  vztahy 

nad, pod, vedle, před, za 

– doplněné počtem 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY 

A PRÁCE S DATY- 

 vztahy nad, pod, vedle, 

před, za – doplněné počtem 

  

Průřezová témata, 

souvislosti, poznámky 

Průřezová témata: nejsou. 

Pokud není uvedeno jinak, je učivo a konkrétní výstupy koncipované a osvojené v nižším ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. období 

4., 5. ročník:  
Očekávané výstupy z RVP 

ZV- LMP: 

2.období  

Žák by měl: 

 

Školní výstupy  

4. roč. 

Žák by měl:  

Učivo  

4.roč. 

Školní  výstupy  

5. roč. 

Žák by měl: 

Učivo  

5. roč. 

ČÍSLO A POČETNÍ 

OPERACE 

 

- rozeznávat sudá a lichá čísla 

- číst, psát a porovnávat čísla 

v oboru do 100 i na číselné ose, 

numerace do 1000 

- sčítat a odčítat zpaměti i 

písemně dvouciferná čísla 

- zapsat a řešit jednoduché 

slovní úlohy 

- zaokrouhlovat čísla na desítky 

i na stovky s využitím ve 

slovních úlohách 

 

 

 

 

- umět používat kalkulátor 

 

- zvládnout s názorem řady 

násobků čísel 2 až 10 do 100 

 

- tvořit a zapisovat příklady na 

násobení a dělení v oboru do 

100 

 

 

- sčítat a odčítat v oboru do 20 

 

- číst čísla na číselné ose a porovnávat 

čísla v oboru do 100 

 

- sčítat a odčítat násobky 10 

- sčítat a odčítat jednotky bez 

přechodu i s přechodem desítek 

- sčítat a odčítat dvouciferná čísla 

zpaměti i písemně 

- řešit slovní úlohy k jednomu 

početnímu výkonu 

- prakticky využívat vztah o n-více, o 

n-méně 

-  odhadovat výsledky 

 

 

 

- pamětně zvládat násobkové řady 

- manipulovat s konkrétními předměty 

-prakticky aplikovat záměnu činitelů 

- rozlišovat vztah n-krát více, n-krát 

méně 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

- sčítání a odčítání v oboru do 20 

- numerace v oboru do 100  

 

 

 

Sčítání a odčítání v oboru do 100 

- násobků 10 

- jednotek bez přechodu i 

s přechodem desítek 

- dvouciferných čísel (zpaměti i 

písemně) 

- slovní úlohy k jednomu početnímu 

výkonu 

- vztah o n-více, o n-méně 

- odhady výsledků 

 

Násobení v oboru do 100 

- násobkové řady 

- záměna činitelů 

- vztah n-krát více, n-krát méně 

 
 

- ústně i písemně sčítat a odčítat v oboru do 100 

- rozlišovat sudá a lichá čísla 

- dokončit pamětné zvládnutí násobkové řady 

v oboru do 100 

- řešit jednoduché slovní úlohy s odhadem 

výsledků 

- počítat do 1000, orientovat se na číselné ose, 

porovnávat čísla 

- zvládnout násobky 100 

- ústně i písemně sčítat i odčítat do 100 

- řešit jednoduché slovní úlohy a odhadovat 

výsledky 

- řešit úlohy typu o n-více, o n-méně,  n-krát více, 

n-krát méně 

- zaokrouhlovat čísla na stovky s využitím ve 

slovních úlohách 

- využívat kalkulátor ke sčítání a odčítání 

 

- tvořit a zapisovat příklady násobení a dělení 

v oboru do 100 

- řešit jednoduché slovní úlohy na násobení a 

dělení v oboru násobilek 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

- sčítání a odčítání v oboru do 100 

- sudá a lichá čísla 

- násobkové řady v oboru do 100 

 

- slovní úlohy 

Sčítání a odčítání v oboru do 1000 

- numerace do 1000, číselná osa, 

porovnávání 

- násobky 100 

- sčítání a odčítání do 100 

- slovní úlohy 

- vztah o n-více, o n-méně,  n-krát 

více, n-krát méně 

- zaokrouhlování 

 

- kalkulátor 

Dělení v oboru násobilek do 100 

- příklady násobení a dělení 

 

- slovní úlohy 



 

 

 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A 

PRÁCE S DATY 

- uplatňovat matematické 

znalosti při manipulaci s penězi 

- vyhledat a roztřídit 

jednoduchá data (údaje, pojmy 

apod.) podle návodu 

- orientovat se a číst 

v jednoduché tabulce 

- určit čas s přesností na 

čtvrthodiny, převádět jednotky 

času v běžných situacích 

- umět jednoduché převody 

jednotek délky, hmotnosti a 

času 

 

 

- řešit slovní úlohy s použitím platidel 

 

 

 

 

- používat tabulku násobení 

 

- používat jednotky kilogram, litr, 

hodina, centimetr, metr 

 

- zvládat jednoduché převody 

jednotek 

 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A 

PRÁCE S DATY 

- slovní úlohy s použitím platidel 

 

 

 

 

- tabulka násobení 

Jednotky hmotnosti, délky, času 

a objemu 

- jednotky kilogram, litr, hodina, 

centimetr, metr 

- převody jednotek 

 

 

 

 

 

 

- orientovat se v tabulkách, vyhledávat a třídit 

jednoduchá data podle návodu 

 

 

 

- používat:  

jednotky délky mm, cm, dm, m, km 

jednotky hmotnosti g, kg 

jednotky objemu l, hl 

jednotky času hodina, minuta 

- určovat čas na čtvrthodiny 

- zvládat jednoduché převody jednotek 

- poznávat koruny a haléře zapsané desetinným 

číslem 

 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE 

S DATY 

 

- tabulky, práce s daty 

 

 

 

 

Jednotky délky, hmotnosti, času a 

objemu 

APLIKAČNÍ ÚLOHY 

- řešit jednoduché praktické 

slovní úlohy, jejichž řešení 

nemusí být závislé na 

matematických postupech 

 

 

  

- řešit číselné a obrázkové řady, doplňovačky 

 

 

APLIKAČNÍ ÚLOHY 

- aplikační úlohy, finanční 

gramotnost 

GEOMETRIE V ROVINĚ A 

V PROSTORU 

 

 - měřit a porovnávat délku 

úsečky 

 

 

- sestrojit rovnoběžky a 

kolmice  

 

- znázornit, narýsovat a označit 

základní rovinné útvary  

 

- určit osu souměrnosti 

překládáním papíru  

- vypočítat obvod 

mnohoúhelníku sečtením délek 

jeho stran 

- poznat základní tělesa  

 

 

- vyznačovat body 

- popisovat body 

- používat šablonu - rýsovat úsečky 

- měřit úsečky s přesností na cm, 

v realitě na m 

- odhadovat délku úseček - rýsovat 

přímky 

- rozlišovat přímky různoběžné a 

rovnoběžné na konkrétních 

předmětech  

- poznat rovinné útvary – trojúhelník, 

čtyřúhelník, čtverec, obdélník 

- popsat jejich vrcholy a strany  

 

 

- rozpoznat kvádr, krychli, válec, 

kouli 

GEOMETRIE V ROVINĚ A 

V PROSTORU 

- bod 

- úsečka  

- přímka  

 

 

 

rovinné útvary 

 

- trojúhelník, čtyřúhelník, čtverec, 

obdélník 

 

 

 

Tělesa 

- kvádr, krychle, válec, koule 

 

- měřit a rýsovat úsečky s přesností na cm a mm 

- poznávat a popsat obdélník, čtverec, trojúhelník 

 

- používat pojem pravý úhel 

- rýsovat kolmice pomocí trojúhelníku s ryskou 

- rýsovat rovnoběžné přímky - vyznačit, popsat a 

charakterizovat vlastnosti stran 

- rýsovat čtverec a obdélník  

- rozlišit střed, poloměr a průměr kruhu a 

kružnice 

- rýsovat kružnice 

- určit oblouk kružnice  

- určit osu souměrnosti překládáním papíru  

- vypočítat obvod mnohoúhelníku sečtením délek 

jeho stran 

- poznávat vlastnosti těles  

GEOMETRIE V ROVINĚ A 

V PROSTORU 

- bod, přímka, úsečka 

 

- rovinné útvary 

- kolmice a rovnoběžky  

 

 

- čtverec a obdélník 

- kruh a kružnice  

 

 

 

- osa souměrnosti  

 - mnohoúhelník 

 

- tělesa 

Průřezová témata, souvislosti, 

poznámky 

Průřezová témata:  Průřezová témata: nejsou. 

Pokud není uvedeno jinak, je učivo a konkrétní výstupy koncipované a osvojené v nižším ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících. 



 

 

2. stupeň: 

6. ročník: 
 

Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP: 

Žák by měl: 

 

Školní  výstupy  

6.roč. 

Žák by měl:  

Učivo  

6.roč. 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

 

 

 

 - zvládat orientaci na číselné ose 

 

 

 

 

 

 

 

- provádět odhad výsledku, zaokrouhlovat čísla 

 

 

- ústně i písemně sčítat a odčítat do 1000 

- násobit a dělit v oboru do 100 

- používat a převádět jednotky délky, času, hmotnosti, objemu  

 

- počítat do 10 000 

- orientovat se na číselné ose 

- číst a zapisovat čísla 

- násobit a dělit do 10, 100, 1000 – procvičovat na jednotkách délky, 

hmotnosti, objemu 

- ústně a písemně sčítat a odčítat do 10 000 

- řešit slovní úlohy vedoucí maximálně ke dvěma početním výkonům, 

využívající jednotky délky, hmotnosti, času 

- provádět zaokrouhlování a odhadovat výsledky  

- řešit příklady na dělení v oboru do 100 se zbytkem 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

- sčítání a odčítání do 1000 

- násobky do 100 

- jednotky délky, času, hmotnosti, objemu  

Sčítání a odčítání v oboru do 10 000 

- numerace 

- číselná osa 

- čtení a zápis čísel 

- násobení dělení do 10, 100, 1000 

- sčítání a odčítání do 10000 

- slovní úlohy 

 

- zaokrouhlování 

 Dělení se zbytkem v oboru do 100 

- neúplný podíl, zbytek 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

 - odhadovat délku úsečky, určit délku lomené 

čáry, graficky sčítat a odčítat úsečky 

 

 

 

- umět zacházet s rýsovacími pomůckami a 

potřebami 

 

- rýsovat pravý úhel, obdélník, čtverec, kružnici 

- poznat a popsat tělesa - přenášet, porovnávat úsečky 

- graficky sčítat a násobit úsečky 

- znázornit střed a osu úsečky 

- provést osovou souměrnost 

- zkonstruovat trojúhelník ze tří stran 

- přenášet trojúhelník - vyznačit, narýsovat a popsat úhel 

- narýsovat osu úhlu 

- rozlišit úhel pravý, přímý, ostrý, tupý 

- zkonstruovat pravý úhel pravítkem a kružítkem 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

 

 

 

- jednoduché konstrukce kružítkem 

- konstrukce trojúhelníka  

- úhel  

Průřezová témata, souvislosti, poznámky Průřezová témata: nejsou. 

Pokud není uvedeno jinak, je učivo a konkrétní výstupy koncipované a osvojené v nižším ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících. 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. ročník: 
Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP: 

Žák by měl: 

Školní  výstupy  

7.roč. 

Žák by měl: 

Učivo  

7.roč. 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

 

 

  

 

- psát, číst, porovnávat a zaokrouhlovat čísla 

v oboru do 1 000 000 

 

- písemně sčítat, odčítat víceciferná čísla 

- provádět odhad výsledku, zaokrouhlovat čísla 

 

  

- písemně násobit a dělit víceciferná čísla, dělit 

se zbytkem 

 

- sčítat a odčítat do 10 000 

- používat a převádět jednotky délky, času, hmotnosti  

- číst a psát čísla, porovnávat a zaokrouhlovat čísla, orientovat se na číselné 

ose 

- písemně sčítat a odčítat v oboru do milionu 

- řešit slovní úlohy a odhadovat výsledky 

- provádět početní výkony na kalkulátoru  

- násobit a dělit čísla 10,100,1000 s využitím na převod jednotek délky, 

hmotnosti, objemu 

- písemně násobit max. trojciferné číslo jednociferným i dvojciferným 

činitelem 

- písemně dělit jednociferným dělitelem beze zbytku i se zbytkem 

- dělit dvojciferným dělitelem jednoduché příklady  

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

- početní úkony do 10 000 

- jednotky délky, času, hmotnosti  

 

 

Číselný obor do milionu 

- numerace do milionu 

- písemné sčítání a odčítání čísel 

- slovní úlohy 

- kalkulátor 

 Písemné násobení a dělení přirozených čísel do 10 000 

- násobení a dělení čísel 10,100,1000 

- písemné násobení 

- písemné dělení 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU  

 

- vyznačovat, rýsovat a měřit úhly, provádět 

jednoduché konstrukce  

- umět zacházet s rýsovacími pomůckami a 

potřebami 

 

 

- sestrojit základní rovinné útvary ve středové a 

osové souměrnosti 

- rýsovat rovinné obrazce 

- poznat a popsat tělesa  

- určit velikost úhlu, znát pojem stupeň, používat úhloměr 

- vyznačovat a měřit úhly dané velikosti 

- konstruovat úhly  60, 120, 30 stupňů  

- rozlišovat trojúhelníky podle stran a úhlů 

- narýsovat výšku trojúhelníku 

- zkonstruovat pravidelný šesti a osmiúhelník vepsaný kružnici 

-- vypočítat obvod čtverce, obdélníku, trojúhelníku  

– řešit úlohy z praktického života 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

 

- úhel, velikost úhlu  

 

 

 

 

- mnohoúhelníky   

 

- obvody rovinných obrazců 

Průřezová témata, souvislosti, poznámky Průřezová témata: nejsou.  

Pokud není uvedeno jinak, je učivo a konkrétní výstupy koncipované a osvojené v nižším ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. ročník:  
Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP: 

Žák by měl: 

Školní  výstupy 

8.roč. 

Žák by měl:  

Učivo  

8.roč. 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

 - pracovat se zlomky a smíšenými čísly, 

používat vyjádření vztahu celek – část (zlomek, 

desetinné číslo) 

 

 

 

 

- číst desetinná čísla, znát jejich zápis a provádět 

s nimi základní početní operace 

 

 

-zvládat početní výkony s přirozenými čísly 

- kontrolovat a odhadovat výpočty 

- používat kalkulátor 

- zapisovat a číst čísla přes milion 

- zaokrouhlovat čísla 

- písemně dělit dvojciferným dělitelem beze zbytku i se zbytkem  

- názorně aplikovat zlomky v praxi – výpočet zlomku z celku, zlomek jako 

část celku 

- používat v praxi smíšená čísla typu  1 ½ 

 

- znát pojem desetinného čísla, číst a zapsat ho, najít na číselné ose 

- sčítat a odčítat desetinná čísla 

- násobení a dělení desetinných čísel aplikovat na převádění jednotek délky, 

obsahu a hmotnosti 

- řešit praktické slovní úlohy na sčítání a odčítání desetinných čísel 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

- přirozená čísla 

 

 

 

- písemné dělení dvojciferným číslem 

 Zlomky 

- zavedení zlomků s pojmy: čitatel, jmenovatel, zlomková čára 

- smíšená čísla 

Desetinná čísla 

- čtení a zápis desetinných čísel 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

- užívat a ovládat převody jednotek délky, 

hmotnosti, času, obsahu, objemu 

- zvládat početní úkony s penězi 

 

- převádět jednotky délky, hmotnosti, času, obsahu 

- používat jednotky objemu – dl, cl, ml 

- řešit slovní úlohy vedoucí k jednomu, max. dvěma početním výkonům 

s desetinnými čísly (finanční gramotnost) 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

- jednotky, převody jednotek 

- platidla,  

- sčítání a odčítání desetinných čísel 

APLIKAČNÍ ÚLOHY 

- samostatně řešit praktické úlohy 

- využívat prostředky výpočetní techniky při 

řešení úloh 

 

- rozlišovat jednotky obsahu mm2, cm2, m2, a, ha, km2 

- na úlohách z praxe aplikovat obsah čtverce, obdélníku, trojúhelníku, kruhu 

- řešit jednoduché lineární rovnice 

- užívat kalkulátoru a výpočetní techniky k provádění výpočtů s desetinnými 

čísly 

APLIKAČNÍ ÚLOHY 

- obsahy obrazců 

- násobení desetinných čísel číslem přirozeným i desetinným 

- slovní úlohy - výpočetní technika 



 

 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

  - vypočítat obvod a obsah trojúhelníka, čtverce, 

obdélníka, kruhu 

- znát a rýsovat základní rovinné útvary  

- vypočítat obvod a obsah trojúhelníka, čtverce, 

obdélníka, kruhu  

- zobrazovat jednoduchá tělesa 

- načrtnout základní tělesa a sestrojit jejich sítě 

 

 

- vypočítat obvody rovinných obrazců  

- poznat rovnoběžníky, znát vlastnosti jejich stran a úhlů 

- rýsovat rovnoběžníky – kosočtverec, kosodélník, lichoběžník  

- vypočítat podle vzorců délku kružnice a obvod kruhu ( řešit úlohy z praxe)  

 

- zobrazit jednoduchá tělesa – krychli, kvádr 

- na úlohách z praxe aplikovat povrch krychle a kvádru 

 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

- rovnoběžníky   

 

- obvod kruhu  

 

- povrch těles 

- čtvercová síť  

 

 

Průřezová témata, souvislosti, poznámky 

Průřezová témata: nejsou.  

Pokud není uvedeno jinak, je učivo a konkrétní výstupy koncipované a osvojené v nižším ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících. 

 
9. ročník:   

Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP: 

Žák by měl: 

Školní výstupy  

9. roč. 

Žák by měl:  

Učivo  

9.roč. 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

- pracovat se zlomky a smíšenými čísly, 

používat vyjádření vztahu celek – část (zlomek, 

desetinné číslo, procento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- řešit jednoduché úlohy na procenta 

 

 

 

 

- zvládat početní výkony s přirozenými a desetinnými čísly 

- dělit dvě přirozená čísla – podíl číslo desetinné 

- dělit desetinné číslo číslem přirozeným 

- dělit desetinné číslo číslem desetinným  nejvýše dvojciferným 

- řešit slovní úlohy vedoucí k max. dvěma početním výkonům s desetinnými 

čísly 

- v praxi užívat jednotky délky, hmotnosti, času, obsahu 

- používat symbol , 

- chápat pojmy procento, základ, procentová část, počet procent 

- vypočítat 1 ze základu 

- vypočítat procentovou část z daného základu 

- řešit jednoduché úlohy z praxe s využitím výpočetní techniky 

- chápat pojem úrok, úroková míra - řešit úlohy z praxe   

-rozlišit základní římské číslice 

- zapsat římská čísla do 100 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

Procento  

- základní pojmy 

- výpočty 

- slovní úlohy 

- úrok 

- římské číslice 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

 

- používat měřítko mapy a plánu 

- vyhledávat, třídit a porovnávat data 

- vypracovat jednoduchou tabulku 

 

 

- dělit v daném poměru 

- v praxi využívat měřítko plánu a mapy 

- řešit příklady z praktického života 

- vypracovat tabulku, zanést data a pracovat s nimi 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

Poměr – měřítko 

- zpracování jednoduchých dat 

- tabulky 



 

 

APLIKAČNÍ ÚLOHY 

- využívat prostředky výpočetní techniky při 

řešení úloh 

- hledat různá řešení předložených situací 

- aplikovat poznatky a dovednosti z jiných 

vzdělávacích oblastí 

 

- využívat výpočetní techniku, kalkulátor 

 

- vytvářet modelové situace –finanční gramotnost 

- využívat v praxi převody jednotek objemu – mm3, cm3, dm3, m3 

- ověřit vztah dm3 - litr 

- používat vzorce při výpočtu objemu kvádru, krychle, válce – řešit slovní 

úlohy z praxe 

APLIKAČNÍ ÚLOHY 

- výpočetní technika 

- číselné a logické řady 

 

Objemy těles 

- jednotky objemu 

- objem kvádru, krychle, válce 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

 

 

- vypočítat povrch kvádru, krychle a válce 

 

- rýsovat rovinné obrazce 

- užívat vzorce při výpočtu obvodu a obsahu čtverce, obdélníku, kruhu 

- užívat vzorce při výpočtu povrchu kvádru, krychle a válce 

- řešit jednoduché lineární rovnice 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

Opakování a prohloubení učiva 

- vzorce 

Průřezová témata, souvislosti, poznámky Průřezová témata: nejsou. 

Pokud není uvedeno jinak, je učivo a konkrétní výstupy koncipované a osvojené v nižším ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících. 

 

 

5. 2. 2 Rýsování 
Charakteristika vyučovacího předmětu: 

Vyučovací předmět Rýsování vznikl ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace RVP ZV – LMP. Je vytvořen použitím dvou disponibilních hodin v 8. a 

9. ročníku, vždy po jedné vyučovací hodině.Vyučovací předmět Rýsování je založen na praktických činnostech, sleduje využití rýsovacích dovedností 

v běžném životě, posiluje schopnost logického myšlení a prostorové představivosti.  

Průřezové téma: nezařazeno. 

Obsahové a časové vymezení předmětu  

Obsahem vyučování Rýsování je  naučit žáky používat rýsovací pomůcky a potřeby, rýsovat základní geometrické útvary, zobrazovat nejjednodušší tělesa a 

číst technické výkresy z různých oborů. Žáci si osvojí základní rýsovací pojmy a symboly, postupy a způsoby jejich užití. Naučí se přesnosti a uplatňování 

matematických pravidel, dovednostem využitelným v praktickém životě. Jedná se o  osvojení rýsovacích technik, které žáci využijí při dalším studiu.  

Časová dotace:  
8. a 9. ročník – po 1 hodině týdně. Obě hodiny jsou disponibilní. 

Organizační vymezení předmětu 

Organizačně bude výuka Rýsování zajištěna v kmenové učebně 1 vyučovací hodinou týdně a umožní-li to počet žáků, budou žáci obou ročníků spojováni do 

jedné skupiny. Může být také vyučováno ve třídě s jiným ročníkem a s jiným vyučovacím předmětem. Součástí výuky mohou být vycházky, exkurze, práce na 

počítači, vyhledávání na internetu, sledování vzdělávacích videopořadů a televizních pořadů. 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

Kompetence k učení: 

1. uplatňovat základní myšlenkové operace (srovnávání, třídění, analýza, syntéza, zobecňování, abstrakce, logické uvažování) 

2. předkládat žákům informace, z kterých se dozví, kde v životě použijí některé konkrétní poznatky, dovednosti, kompetence 

3. učit žáky objektivně posuzovat sami sebe a zodpovědně se rozhodovat o své budoucí profesi 



 

 

Kompetence k řešení problémů: 

1. podněcovat získávání odvahy k překonávání obtíží 

2. pracovat s chybou, opravovat chyby 

Kompetence komunikativní: 

1. účinně se zapojovat do diskuze 

2. vyjadřovat se k danému problému, respektovat názory druhých 

3. hledat společná řešení 

4. komunikovat s rodiči a vychovateli dětského domova 

Kompetence sociální a personální: 

1. upevňovat dobré mezilidské vztahy na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi 

2. usilovat, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině a respektovali společně dohodnutá pravidla 
Kompetence občanské 

1. podporovat přátelské vztahy mezi třídami 

2. učit žáky podílet se na vytváření esteticky podnětného a zdravého prostředí ve škole 
Kompetence pracovní: 

1. zadávat žákům úkoly přiměřené jejich schopnostem a nabízet možnost volby 

2. vést žáky k sebehodnocení, individuálním přístupem maximalizovat jejich šanci prožít úspěch, v opodstatněných případech vypracovávat individuální 

vzdělávací plány 

3. učit žáky vážit si práce druhých 

4. učit zodpovědnosti na práci na svěřeném úkolu 

5. doplňovat výuku o praktické exkurze (SOU, OU, provozovny, dílny) 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Rýsování: 
2. stupeň: 

8. ročník: 
Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP: 

žák by měl  

Školní výstupy  

8. roč. 

Žák by měl: 

Učivo  

8. roč. 

- umět zacházet s rýsovacími pomůckami 

a potřebami 

 

- používat rýsovací pomůcky a potřeby, uspořádat si pracovní místo 

 

- rozlišit a rozpoznat čáru plnou, čárkovanou, čerchovanou, tlustou, tenkou 

- úvod do rýsování: 

 

- druhy čar a příklady jejich užití 

 

- používat technické písmo 

- psát text od ruky i podle šablony technickým písmem (velká latinská 

abeceda, číslice, značky)   

- přečíst text psaný technickým písmem 

- technické písmo 

 

- znát základní rovinné útvary 

- načrtnout rovinné útvary  - čtverec, obdélník, trojúhelník, kružnice, 

přímka, úsečka 

- kreslení náčrtů od ruky 



 

 

 

- znát a rýsovat základní rovinné útvary 

 

- sestrojit základní rovinné útvary v 

osové souměrnosti 

- rýsovat přímky, rovnoběžné přímky, kolmice, 

čtvercové sítě, jednoduché geometrické ornamenty 

 

- sestrojit geometrické konstrukce- osová souměrnost – úsečka, oblouk, 

úhel, trojúhelník, narýsovat osu souměrnosti, střed úsečky a body 

souměrně sdružené podle osy 

- rovnoběžky a kolmice 

 

 

- osová souměrnost 

- číst a rozumět jednoduchým 

technickým výkresům 

 

- používat a aplikovat pojmy : kóta, kótovací čára, 

pomocná čára, kótovat délky úseček, čtverec, obdélník, 

trojúhelník 

- kótovat průměry, poloměry, úhly, oblouky 

- kreslit a kótovat díry a jejich rozteče 

- základy kótování ve strojírenství 

 

- znát a rýsovat základní rovinné útvary 

 

- sestrojit základní rovinné útvary ve 

středové souměrnosti  

- provádět jednoduché konstrukce - rýsovat  

- rýsovat rovnoběžníky – pravidelné – kosočtverec, kosodélník, 

osmiúhelník 

- základní rovinné obrazce 

 

- středová souměrnost 

Průřezová témata, poznámky Průřezová témata: nejsou. 

Pokud není uvedeno jinak, je učivo koncipované a osvojené v nižším ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících. 

 
9. ročník: 

 

Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP: 

žák by měl  

Školní  výstupy 

9. roč. 

Žák by měl: 

Učivo  

9. roč. 

 

 

- sestrojit základní rovinné útvary v 

osové souměrnosti 

- narýsovat v měřítku (zvětšení a zmenšení) čtverec a trojúhelník 

- narýsovat pomocí 2 trojúhelníků rovnoběžky a kolmice 

- provést geometrickou konstrukci 

- sestrojit osu úsečky, úhlu a čtverce 

- měřítko 

- rovnoběžky a kolmice 

- dělení úseček. 

- osová souměrnost  

- číst a rozumět jednoduchým 

technickým výkresům 

- okótovat geometrické obrazce - kótování 

 

 

- načrtnout základní tělesa 

- narýsovat volný rovnoběžný průmět kvádru a krychle, jehlanu - volné rovnoběžné promítání 

- nakreslit od ruky čtverec, obdélník, jednoduchý ornament ve čtvercové 

síti, krychli a kvádr - kreslení náčrtů 

- číst a rozumět jednoduchým 

technickým výkresům 

- sestrojit sítě základních těles 

 

- znát a poznat promítací kout (půdorys, nárys a bokorys), zobrazit bod 

v prostoru 

- narýsovat sdružené průměty bodu, úsečky, pravoúhlý průmět krychle, 

kvádru, válce a jejich sítě  

- základy pravoúhlého promítání 

- seznámit se s druhy kótování různého profesního zaměření - kótování  

Průřezová témata, poznámky Průřezová témata: nejsou.  

Pokud není uvedeno jinak, je učivo koncipované a osvojené v nižším ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících. 

 



 

 

5. 3 Informatika 

 
Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 

Vyučovací předmět Informatika vychází ze vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie RVP ZV - LMP. Zahrnuje základy práce s osobním 

počítačem a základním programovým vybavením, zejména textovým editorem, manažerem souborů, dostupnými výukovými a vzdělávacími programy. V této 

oblasti je také zařazena práce s webovým prohlížečem a s poštovním klientem. 

Průřezové téma: Mediální výchova. 

Obsahové, časové vymezení předmětu 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Informatika prolíná do ostatních vyučovacích předmětů, které jej doplňují, rozšiřují a využívají. Vzdělávací obor 

Informatika pomáhá žákům prostřednictvím práce s výukovými počítačovými programy v ostatních vzdělávacích oborech. Žáci si osvojují obsluhu počítače 

na elementární uživatelské úrovni. 

Získané dovednosti se stávají pro žáky výhodou v praktickém životě i při pracovním uplatnění. 

 

Časová dotace: 

4. až 9. ročník – 1 hodina týdně 

Organizační vymezení předmětu a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Informatika 

Výuka Informatiky je organizována  v daných ročnících 1 krát v týdnu po 1 vyučovací hodině v kmenové učebně školy.  

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

textem, v 8. ročníku s tabulkami. Všechny tyto nástroje se žáci učí používat pro zpracování informací, které se učí vyhledávat na Internetu. Pro vzájemnou 

komunikaci a předávání souborů se učí používat elektronickou poštu. Důraz je kladen také na samostatnou činnost a individuální přístup jednotlivých žáků při 

činnostech a individuální přístup vyučujících k jednotlivým žákům.Vzdělávací strategie při výuce Informatiky jsou přizpůsobeny míře zdravotního postižení 

žáků. Využívá se frontální, skupinová, individuální, práce na projektech, diskuse, seznamování žáků se způsobem získávání informací z různých pramenů 

(využití knihovny, počítačů, internetu). Dbá se na oceňování snahy, aktivity a zájmu žáků. 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

 

Kompetence k učení: 

1. umožňovat žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcovat jejich tvořivost 

2. klást důraz na práci s textem, vyhledání informací na internetu 

3. učit žáky třídit informace, využívat výukové programy 

4. seznamovat žáky se způsobem získávání informací z různých pramenů (internet, nebezpečí kyberšikany) 

5. předkládat žákům informace, z kterých se dozví, kde v životě použijí některé konkrétní poznatky, dovednosti, kompetence 

 

Kompetence k řešení problémů: 

1. řešit problémové úlohy z praktického života pomocí informační technologie 

2. vyzývat žáky k navrhování dalších postupů a konkrétních činností, které povedou k jejich pokroku 



 

 

3. naučit žáky, aby věděli, kde mohou hledat pomoc v nesnázích a skutečně ji nacházeli 

4. přecházet od frontálního vyučování k aktivizujícím metodám, poznatky žákům nepředkládat v hotové podobě 

5. učit dobrému vztahu k vlastnímu zdraví a péči o jeho zachování při práci s výpočetní technikou 

 

Kompetence komunikativní: 

1. dodržovat prostor pro komunikaci různými formami (písemně, pomocí technických prostředků) 

2. jasné, srozumitelné vyjadřování formou dopisů, e-mailů 

3. učit žáky vyplňovat formuláře, dotazníky pomocí výpočetní techniky 

 

Kompetence sociální a personální: 

1. umožňovat žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcovat jejich tvořivost 

2. učit žáky odmítat vše, co narušuje dobré vztahy ve společnosti 

3. začleňovat metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím učit žáky spolupracovat 

4. vyučovat ve skupinách – třídy s více ročníky 

5. během vzdělávání využívat skupinové práce žáků, vzájemnou pomoc při učení ve třídách s více ročníky (starší pomáhají slabším) 

 

Kompetence občanské: 

1. učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za své rozhodnutí, vhodnou formou prosazovat své zájmy 

2. učit žáky znát fungování demokracie v osobním životě, ve společnosti, ve škole, naplňovat školní řád, dodržovat pravidla společenského   

     chování (autorský zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost…) 

3. dbát na čistotu prostředí školy, třídy 

4. využívat výukové programy 

 

Kompetence pracovní: 

1. vést k správnému vztahu k technice, k ICT,  jejímu správnému a účelnému využívání 

2. učit žáky číst a rozumět různým textům, sdělením, přehledům 

3. vést žáky k sebehodnocení, individuálním přístupem k žákům maximalizovat jejich šanci prožít úspěch 

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

 

 



 

 

 

 

 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Informatika: 

1. stupeň, 2. období 

4. ročník: 
Očekávané výstupy z RVP ZV – LMP: 

2. období 

Žák by měl: 

Školní výstupy 

4. ročník 

Žák by měl: 
Učivo 

4.ročník 

 

- ovládat základní obsluhu počítače 
 

- zvládat  a dodržovat základní pravidla práce s počítačem 

 

- seznámit se s jednotlivými důležitými částmi počítače a 

  jejich funkcí  - myš, klávesnice, monitor, počítač 

-základní části a popis počítače 

 

 

- ovládat základní obsluhu počítače 

 

 

 

 

- pracovat s výukovými a zábavnými programy podle 

pokynu 

 

- zvládnout orientovat se v hlavní nabídce START  

- naučit se správný postup  při vypnutí a zapnutí počítače,      

  přihlášení a odhlášení ze sítě 

- dodržovat hygienu u počítače 

- získat přehled na své pracovní ploše  (ikona) 

- pokusit se o přesnou práci s myší – pravé a levé tlačítko, 

  klik, dvojklik 

- seznámit se  s částí klávesnice 

- uložit svou práci do dokumentů 

- ovládat vhodné jednoduché hry na procvičení práce s myší  

  a  klávesnicí 

-pokusit se o ovládaní a aktivnímu využívání vhodných 

  výukových programů (Terasoft…) 

- vést v podvědomí existenci Internetového prohlížeče        - 

- možnost   vyhledávání  vhodných   informací a her 

- základní uživatelská obsluha počítače 

- nabídka START 

 

- zapnutí a vypnutí počítače 

- hygiena u počítače 

- pracovní plocha  

- práce s myší 

- práce na klávesnici 

- dokumenty 

- hry 

- výukové programy 

 

 

- Internet, nebezpečí kyberšikany 



 

 

 

 

- ovládat základní obsluhu počítače 

 

 

 

 

- pracovat s výukovými a zábavnými programy podle 

pokynu 

 

- dokázat spustit textový editor,  např. Word 

- seznámit se s popisem okna 

- seznámit se s pojmem -  obnovit, zavřít, minimalizovat, 

  maximalizovat 

- pokusit se o psaní a na klávesnici – malá a velká písmena 

- dokázat uložit dokument 

- spustit program Malování 

- orientovat se v panelu nástrojů 

- používat tužku 

- zvolit barvy podle potřeby 

- dokázat použít gumu 

- navrhnout jednoduchý obrazec – kruh 

- uložit dokument 

- software počítače  

- textový editor 

 

 

 

 

 

-kreslicí programy 

 

- pracovat s výukovými a zábavnými programy podle 

pokynu 

 

-seznámit se s hygienou u počítače 

- seznámit se s řádem počítačového koutu 

- dbát na správné sezení u počítače  

- seznámit se s možností nebezpečí zdravotních rizik dlouhé  

  práce u počítače 

 

- zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik  

   spojených s užíváním výpočetní techniky 

- nebezpečí kyberšikany 

 

 

 

Průřezová témata, souvislosti, poznámky 

Průřezová témata: nejsou. 

Pokud není uvedeno jinak, je učivo koncipované a osvojené v nižším ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících. 

 
 

5. ročník 
Očekávané výstupy z RVP ZV – LMP: 

2. období 

Žák by měl: 

Školní výstupy 

5. ročník 

Žák by měl: 
Učivo 

5. ročník 

 

- ovládat základní obsluhu počítače 
 

- zvládat  a dodržovat základní pravidla práce s počítačem 

- zopakovat si jednotlivé důležité části počítače a jejich 

funkci (myš, klávesnice, monitor, počítač, tiskárna, 

reproduktory, sluchátka) 

-základní části a popis počítače 

 

 

 

- ovládat základní obsluhu počítače 

 

 

 

 

- zvládnout orientovat se v hlavní nabídce START  

- naučit se správný postup při vypnutí a zapnutí počítače,      

 - přihlášení a odhlášení ze sítě 

- dodržovat hygienu u počítače 

- základní uživatelská obsluha počítače 

- nabídka START 

 

- zapnutí a vypnutí počítače 

 

 

- hygiena u počítače 



 

 

 

- pracovat s výukovými a zábavnými programy podle 

pokynu 

- získat přehled na své pracovní ploše  (ikona) 

- pokusit se o přesnou práci s myší – pravé a levé tlačítko, 

  klik, dvojklik, uchopení a tažení 

- seznámit se  s částí klávesnice 

- uložit svou práci do dokumentů a tisk dokumentů 

- ovládat vhodné jednoduché hry na procvičení práce s myší  

  a klávesnicí 

-pokusit se o ovládání a aktivnímu využívání vhodných 

  výukových programů (Terasoft…) 

- vést v podvědomí existenci Internetovéhoprohlížeče  

(vyhledávání vhodných informací a her) 

- pracovní plocha  

- práce s myší 

- práce na klávesnici 

 

- dokumenty 

- hry 

- výukové programy 

 

 

- Internet, nebezpečí kyberšikany 

 

- dodržovat pravidla bezpečné a zdravotně nezávadné práce 

s výpočetní technikou 

 

- seznámit se s pojmem HARDWARE- vést v podvědomí 

pojem procesor, pevný disk, operační paměť, základní 

deska, zdroj, mechaniky (disketová, CD, DVD) 

- komponenty počítače 

- pojmenování a jejich funkce 

 

 

 

- ovládat základní obsluhu počítače 

 

 

 

- pracovat s výukovými a zábavnými programy podle 

pokynu 

 

- dokázat spustit textový editor Word 

- prohloubit práci se soubory 

- prohloubit znalosti ohledně ikon na liště 

- pohybovat se na klávesnici – psaní a oprava textu 

- seznámit se  s druhem písma 

- dokázat uložit a otevřít dokument 

- spustit program Malování 

- prohloubit orientaci na panelu nástrojů 

- používat štětec, sprej, výplň (plechovka)  

- zvolit barvy podle potřeby 

- dokázat použít gumu, lupu 

- navrhnout jednoduchý obrazec – čtverec, obdélník 

- uložit dokument 

- software počítače 

- textový editor 

 

 

 

 

 

-kreslicí programy 

 

 

- pracovat s výukovými a zábavnými programy podle 

pokynu 

 

-seznámit se a dodržovat hygienické návyky u počítače 

- seznámit se s řádem počítačové učebny 

- dbát na vhodné doporučené hodnoty sezení u počítače  

- seznámit se s možností nebezpečí zdravotních rizik dlouhé  

  práce s výpočetní technikou – nebezpečí bojových a    

   akčních her 

- zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik 

spojených s užíváním výpočetní techniky 

Průřezová témata, souvislosti, poznámky 

Průřezová témata: nejsou. 

Pokud není uvedeno jinak, je učivo koncipované a osvojené v nižším ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících. 

 

 

 



 

 

2. stupeň,  6. roč. 

 

 

 

 

Očekávané výstupy z RVP ZV – LMP: 

Žák by měl: 

Školní  výstupy 

6. ročník 

Žák by měl: 

Učivo 

6.ročník 

  

        

- dodržovat pravidla zacházení s výpočetní technikou 

 

- ovládat základy psaní na klávesnici 

 

- ovládat na uživatelské úrovni práci s textovým editorem 

 

- využívat vhodné aplikace 

 

- ukázat vytvoření nového dokumentu, jeho otevření a  

 uložení 

- orientovat se na klávesnici – háčky, čáry, číslice 

- používat znaky na klávesnici – Enter, Shift, Delete, 

  Backspace 

- označit text, kopírovat,  vyjmout, vložit text 

- opravit chyby při psaní 

- navrhnout a vytvořit jednoduchou tabulku – napsat text do 

  tabulky a upravit ji  

- základní funkce textového editoru 

- dokument 

 

- klávesnice 

 

 

- Word - psaní a oprava textu 

 

- tabulka 

 

 

- dodržovat pravidla zacházení s výpočetní technikou 

- využívat vhodné aplikace 

 

- spustit suverénně program Malování 

- dokázat namalovat obrázek s použitím panelu nástrojů  

- umět použít krok zpět 

- dokázat zvolit barvu podle potřeby     

- základní funkce grafického editoru 

- panel nástrojů 

 

- změny v dokumentu 

- paleta barev      

  

 - dodržovat pravidla zacházení s výpočetní technikou 

 - osvojit si základy elektronické komunikace 

 

-osvojit si základní dovednosti elektronické komunikace 

 pomocí mobilního telefonu 

- zatelefonovat, přijmout hovor,  založit adresář                                                                           

- základní způsoby elektronické komunikace  

- mobilní telefon 

  

 

- dodržovat pravidla zacházení s výpočetní technikou  

- zvládat práci s výukovými programy 

 

- dokázat spustit a vypnout výukový program, prohlubovat  

  práci s myší a klávesnicí, zlepšovat svůj postřeh a   

  orientaci 

- práce s výukovými programy, hry 

- výukové programy, hry 

 

 

- dodržovat pravidla zacházení s výpočetní technikou 

- vyhledat potřebné informace na internetu 

 

 

- dokázat  vysvětlit pojem Internet a nastínit jeho služby 

 - ověřit si jednoduché a vhodné cesty při vyhledávání   

  pomocí web. adresy  

- ovládat „listování“ mezi stránkami 

-seznámení s možnostmi vyhledávání informací pomocí 

Internetu 

-webová adresa 

- vyhledávání, nebezpečí kyberšikany 

- pohpohyb mezi stránkami 

PrůřPrůřezová témata, souvislosti, poznámky Průřezová témata: nejsou. 

Pokud není uvedeno jinak, je učivo koncipované a osvojené v nižším ročníku a dále rozvíjeno v dalších ročnících. 

  



 

 

7. ročník: 

 
Očekávané výstupy z RVP ZV – LMP: 

Žák by měl: 

Školní výstupy 

7. ročník 

Žák by měl: 
Učivo 

7.ročník 

       

  - dodržovat pravidla zacházení s výpočetní technikou 

- ovládat základy psaní na klávesnici 

 

- ovládat na uživatelské úrovni práci s textovým editorem 

 

 

- využívat vhodné aplikace 

 

- seznámit se s historií tisku 

- vést v podvědomí o existenci některých druhů textového   

  editoru (NotePad, Write, WordPad) 

- napsat a upravit jednoduchý text  (upravit vlastnosti písma – 

velikost, druh, barva) 

- změnit vlastnosti odstavce – zarovnání, odrážky, zarovnání 

- dokázat vytvořit vlastní složku, přejmenuje ji, zkopíruje  

  popřípadě odstraní   

- základní funkce textového editoru 

- historie a druhy textového editoru 

- textové editory 

 

- formát písma  

 

- formát odstavce   

- složka 

 

 

- dodržovat pravidla zacházení s výpočetní technikou 

- ovládat základy psaní na klávesnici 

-  využívat vhodné aplikace 

 

- vytvořit obrázek (reklamu) a pracovat s vytvořeným 

   obrázkem  

 

 - dokázat pomocí kopírování  vložit obrázek do Wordu 

- základní funkce grafického editoru 

- kopírování mezi aplikacemi 

 

 

- dodržovat pravidla zacházení s technikou 

 

- osvojit si základy elektronické komunikace 

 

- osvojit si základní dovednosti elektronické komunikace 

  pomocí mobilního telefonu  

 

 - napsat zprávu, přijmout zprávu 

- základní způsoby elektronické komunikace  

- mobilní telefon 

 

 

- dodržovat pravidla zacházení s výpočetní technikou  

- zvládat práci s výukovými programy 

 

- dokázat spustit a vypnout výukový program 

 

- najít podle adresy vhodnou hru na webu a dokázat jí spustit  

  a hrát 

- práce s výukovými programy, hry, multimedia 

- výukový program 

 

- hry 

 

 

 - dodržovat pravidla zacházení s výpočetní technikou 

 

 - vyhledat potřebné informace na internetu 

 

- vyhledat ne webu potřebnou informaci pomocí klíčového  

   slova, známé adresy      

- dokázat z webové stránky uložit obrázek 

- zvládnout kopírovat daný text, stránku               

-seznámení s možnostmi vyhledávání informací pomocí 

internetu, nebezpečí kyberšikany 

- vyhledávání pomocí klíčových slov  

-ukládání z webu- obrázek 

- kopírování části textu, stránky                          

Průřezová témata, souvislosti, poznámky 

Průřezová témata: nejsou. 

Pokud není uvedeno jinak, je učivo koncipované a osvojené v nižším ročníku a dále rozvíjeno v dalších ročnících. 

 
 

 

 



 

 

8. ročník:  

 

Očekávané výstupy z RVP ZV – LMP: 

Žák by měl: 

 

Školní výstupy 

8. ročník 

Žák by měl:                                                 
Učivo 

8.ročník 

 

 

 

- dodržovat pravidla zacházení s výpočetní technikou 

 

- ovládat základy psaní na klávesnici 

 

- ovládat na uživatelské úrovni práci s textovým editorem 

 - využívat vhodné aplikace 

 

- vytvořit vlastní  dokument, upravit existující a změny    

 uložit 

-  dokázat zarovnat okraje 

 - vytvořit odstavec  

 -  znát klávesové zkratky 

 -  používat náhled dokumentu 

- seznámit se s náhledem stránky a jeho použití 

- vložit obrázek do textu  a vhodně jej umístit (klipart, 

WordArt) 

- základní funkce textového editoru 

- změny v dokumentu 

 

 

 

 

 

 

- klipatr, WordArt 

 

 

- dodržovat pravidla zacházení s výpočetní technikou 

- ovládat základy psaní na klávesnici 

 

 - využívat vhodné aplikace 

 

- vytvořit přání  v programu Malování (např. k Vánocům,  

  Velikonocům)    

-používat nabídku nástrojů – guma, barva a tloušťka čar, 

 lupa, práce s vybranou částí obrázku,křivky vkládání textu  

 do obrázku 

- základní funkce grafického editoru 

- Malování 

 

- nabídka nástrojů 

 

- dodržovat pravidla zacházení s výpočetní technikou 

- ovládat základy psaní na klávesnici 

-  využívat vhodné aplikace 

 

- seznámit se s tabulkovým editorem  Excel 

- snažit se vytvořit tabulku a doplnit ji daty, upravit její  

  vzhled 

-  znát pojem list, řada, sloupec, buňka, pohyb mezi listy 

 

- základní funkce tabulkového kalkurátoru 

- Excel 

 

- tabulka 

 

 

 

 

 

  - dodržovat pravidla zacházení s výpočetní technikou 

 

- zařadit nejběžnější  výstupní zařízení počítače 

- seznámit se  s jejími funkcemi a  obsluhou – klávesnice,  

  myš, monitor,  tiskárna, skener, reproduktory, mikrofon,   

  síť,  kamera, fotoaparát, joystick 

- přídavná zařízení počítače, jejich účel, použití obsluha 

- výstupní zařízení počítače 

 

  

  



 

 

 

 
 

- dodržovat pravidla zacházení s výpočetní technikou 

- zvládat práci s výukovými programy 

 

- dokázat spustit a vypnout výukový program, hru 

- seznámit se s přehrávačem hudby a videa 

- práce s výukovými programy, hry, multimedia 

- výukové programy, hry 

- multimedia    

                                           

 

 

 - dodržovat pravidla zacházení s výpočetní technikou 

 -  vyhledat potřebné informace na internetu 

 

 

- zvládnout dodržovat pravidla při zacházení s výpočetní   

  technikou  - nebezpečí ze sítě, neověřené informace 

- dokázat pracovat se získanými informacemi, používat 

  kopírování a ukládání informací z Internetu 

- seznámit se s pomocníky při vyhledávání informací   

  pomocí ikon oblíbené a historie 

-seznámení s možnostmi vyhledávání informací pomocí 

internetu 

- nebezpečí ze sítě, neověřené informace, nebezpečí 

kyberšikany 

- kopírování a uložení textu 

 

- oblíbené, historie 

 

Průřezová témata, souvislosti, poznámky 

Průřezová témata: MeV 4 a.. 

Pokud není uvedeno jinak, je učivo koncipované a osvojené v nižším ročníku a dále rozvíjeno v dalších ročnících. 

 

 
9. ročník:  

 
Očekávané výstupy z RVP ZV – LMP: 

 

Žák by měl: 

Školní  výstupy  

9. ročník 

Žák by měl: 
Učivo 

9. ročník 

 

 

- dodržovat pravidla zacházení s výpočetní technikou 

- ovládat základy psaní na klávesnici 

- ovládat na uživatelské úrovni práci s textovým editorem 

- využívat vhodné aplikace 

 

- zkontrolovat si překlepy a upravit nevhodná slova 

- zvládnout napsat jednoduchý dopis kamarádovi 

- dokázat napsat jednoduchý referát, podle možnosti žáka 

- vytvořit seznam – odrážky, číslování 

- zopakovat si, navrhnout a vytvořit jednoduchou tabulku,  

  napsat text do tabulky a upravit ji  

- vytvořit plakát s použitím ozdobného nadpisu 

- základní funkce textového editoru 

- kontrola dokumentu 

- dopis 

- referát 

- seznam 

- tabulka 

- plakát 

 

- dodržovat pravidla zacházení s výpočetní technikou 

- ovládat základy psaní na klávesnici 

 - využívat vhodné aplikace 

 

- získat dovednosti a estetické cítění při vytvoření plakátu    

  pomocí nástrojů např. stínování 

- uložit obrázek a dokázat jej vytisknout 

- základní funkce grafického editoru 

- stínování, vícebarevná textura 

- velikost a tisk obrázku 

  -přídavná zařízení počítače, jejich účel, použití obsluha 

 

 

- dodržovat pravidla zacházení s výpočetní technikou  

- osvojit si základy elektronické komunikace 

 

 

- využívat poštovní služby Internetu 

- přihlásit se, přečíst zprávu, odeslat, smazat  zprávu 

 

- základní způsoby elektronické komunikace 

- e-mail 

 

  



 

 

 

 

 

  - dodržovat pravidla zacházení s výpočetní technikou 

- vést v podvědomí pojem HARDWARE, seznámit se s 

  nejběžnějšími součástmi a zařízení počítače (skříň, 

  základní jednotka),  

- seznámit se s funkcemi  -  procesor, operační paměť, 

  pevný disk, grafická, zvuková, síťová karta, CD a DVD 

  mechanika 

- seznámit se funkcemi některých počítačových programů,  

  instalací programů, antivirovou ochranou počítače 

- znát pojem autorská práva 

- HARDWARE , vstupní zařízení počítače 

 

 

 

 

 

 

 

- SOFTWARE – počítačové programy 

 

 

- dodržovat pravidla zacházení s výpočetní technikou 

- osvojit si základy elektronické komunikace 

 

- prohloubit znalosti komunikace přes Internet a šíření virů 

- zvládnout založit adresář  

- poslat kopii 

- přiložit a uložit soubory 

- základní způsoby elektronické komunikace 

- e-mail 

 

 

 

  

- dodržovat pravidla zacházení s výpočetní technikou 

- zvládat práci s výukovými programy 

 

- dokázat spustit a vypnout výukový program, hru 

- orientovat se a vyhledávat informace v médiích – mapy, 

   rádio 

 

- práce s výukovými programy, hry, multimedia 

- výukové programy, hry 

- multimédia 

 

- dodržovat pravidla zacházení s výpočetní technikou 

  

- vyhledat potřebné informace na internetu 

 

- osvojit si základy elektronické komunikace (dopisování,  

  chat) a dbát pravidel a bezpečnosti  při komunikaci 

- vést v podvědomí znalost ohledně počítačové sítě ve škole,  

  seznámit se s pojmem pracovní stanice, server          

-seznámení s možnostmi vyhledávání informací pomocí 

internetu 

- dopisování na Internetu 

 

- nebezpečí kyberšikany 

 

- počítačová síť 

 

Průřezová témata, souvislosti, poznámky 

Průřezová témata: MeV 3a, MeV 3b. 

Pokud není uvedeno jinak, je učivo koncipované a osvojené v nižším ročníku a dále rozvíjeno v dalších ročnících 

 

5. 4. 1 Prvouka 
Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Prvouka je vytvořen propojením tematických okruhů vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět RVP ZV - LMP, která rozvíjí základní 

poznatky žáka o životě společnosti, o živé i neživé přírodě a jejich významu pro člověka. Vychází z prvotních zkušeností, znalostí a vědomostí žáka, ze 

specifik místa, kde žije. Žák se učí nově nabyté znalosti a dovednosti uplatňovat v běžném životě. 

Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova; Výchova demokratického občana. 

Obsahově a časové vymezení předmětu 

Obsah vyučovacího předmětu Prvouka je členěn do tematických okruhů: Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas, Rozmanitost přírody, Člověk a jeho 

zdraví.  



 

 

V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí poznávat své nebližší okolí, orientovat se v něm a cítit se v něm bezpečně. Postupně poznávají nejbližší 

okolí místa bydliště a školy a dále své znalosti rozšiřují o důležitá místa v obci, regionu, zemi. 

V tematickém okruhu Lidé kolem nás se žáci učí základům společenského chování a jednání. Uvědomují si, že lidé se od sebe navzájem liší a učí se tolerovat 

odlišnosti mezi lidmi. Při praktických činnostech se žáci učí spolupracovat.  

V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat se v čase a určovat ho. Poznávají, jak se život a věci v toku času vyvíjejí a mění. Rozlišují přítomnost, 

minulost a budoucnost.  

V tematickém okruhu Rozmanitost přírody se žáci seznamují se změnami v přírodě v průběhu roku. Učí se při praktických činnostech sledovat, jak změny 

v přírodě ovlivňují činnost lidí a jejich život a jaký vliv má činnost lidí na přírodu. Vytvářejí si vztah k přírodě a poznávají, že pro další život lidí je velmi 

důležitá ochrana životního prostředí. 

V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají sami sebe, seznamují se se svým tělem, učí se poznávat jeho funkce. Učí se dodržovat správné 

hygienické návyky a uvědomovat si jejich důležitost pro ochranu zdraví. Poznávají, co jejich zdraví prospívá a co ho poškozuje, jak se dá předcházet 

škodlivým vlivům. Učí se za své zdraví zodpovídat a pečovat o ně. 

 

 

Časová dotace:  
1. ročník – 2 hodiny týdně 

2. ročník – 2 hodiny týdně 

3. ročník – 2 hodiny týdně 

 

Organizační vymezení předmětu 

Organizace prvouky probíhá na 1.stupni v 1.až 3.ročníku.Výuka Prvouky je organizována převážně ve třídě s využitím názorných pomůcek a výukových 

materiálů, počítačových programů, naučných filmů. Žáci pracují samostatně nebo ve skupině, v případě plnění projektů i se žáky ostatních ročníků. Součástí 

výuky Prvouky jsou vycházky, exkurze a tematicky zaměřené školní výlety. K osvojení potřebných vědomostí, dovedností a návyků, je třeba využít vhodné 

strategie: motivace a činnosti, které posilují zájem žáků.  

Je to například : 

- vytváření základních pracovních návyků 

- osvojování pravidel slušného chování a jednání a vytváření pozitivních mezilidských vztahů 

- poznávání nejbližšího okolí a formování citového vztahu k místu a k zemi, kde žije 

- rozvíjení  myšlení a vyjadřování k rozšiřování slovní zásoby při pojmenovávání věcí, jevů a dějů 

- chápání významu věcí, jevů a dějů, jejich vlastností, vzájemných vztahů a souvislostí 

- pozorování, pojmenovávání, porovnávání poznatků a zkušeností 

- poznávání propojení mezi člověkem a přírodou a jejich vzájemného ovlivňování, vytváření pozitivního vztahu k živé i neživé přírodě 

- upevňování hygienických návyků, zásad zdravého životního stylu 

- hledání potřebných informací a jejich užití v běžném životě 

 



 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: 

Kompetence k učení: 

1. vytvářet situace, aby žáka učení bavilo, měl z něj radost a bylo pro něj přínosem 

2. využívat projektové vyučování, soutěže pro řešení prvků z praktického života, pomocí srovnávání, třídění 

3. učit žáky podílet se na vytváření esteticky podnětného a zdravého prostředí ve škole 

4. využívat výukové programy 

5. umožňovat žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcovat jejich tvořivost 

Kompetence k řešení problémů: 

1. učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za své rozhodnutí 

2. podněcovat získávání odvahy k překonávání obtíží 

3. učit vnímat krásu přírody a uvědomovat si význam přírody pro člověka a pro život na Zemi 

4. umět se ovládat a kultivovaně jednat 

5. získat šetrný vztah k životnímu prostředí a znalosti, které žákům pomohou správně posuzovat zacházení se životním prostředím 

Kompetence komunikativní: 

1. vést žáky ke vhodné komunikaci i mimo školu 

2. hledat společná řešení 

3. učit žáky obhajovat své názory, přemýšlet o názorech druhých, umět se k nim kriticky vyjádřit a zároveň naslouchat názorům druhých 

4. dodržovat prostor pro komunikaci různými formami 

Kompetence sociální a personální: 

1. upevňovat dobré mezilidské vztahy na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi 

2. učit žáky odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky 

3. podporovat přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami 

Kompetence občanské: 

1. klást důraz na environmentální výchovu, vést žáky k třídění odpadků 

2. dbát na čistotu prostředí školy, organizovat denní režim ve prospěch žáků 

3. učit žáky přijímat a respektovat názory druhých 

4. učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za své rozhodnutí, vhodnou formou prosazovat své zájmy 

Kompetence pracovní: 

1. učit žáky základy kooperaci (spolupráce) 

2. správně posuzovat zacházení se životním prostředím 

3. učit ohleduplnému a citlivému vztahu k přírodě, lidem, kulturním a etickým hodnotám, pěstovat vztah k rodnému místu, regionu, kraji 

4. učit zodpovědnosti na práci na svěřeném úkolu 

5. nenechat se znechutit a odradit neúspěchem 

 



 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Prvouka: 
1. stupeň: 1. období 

1., 2., 3. ročník: 
 

Očekávané výstupy 

z RVP ZV- LMP: 

1.období  

Žák by měl: 

Školní  výstupy  

1.roč. 

Žák by měl: 

Učivo  

 

1.roč. 

Školní výstupy  

2.roč. 

Žák by měl: 

Učivo  

 

2.roč. 

Školní výstupy 

 3.roč. 

Žák by měl: 

Učivo  

 

3.roč. 

Místo, kde žijeme 

 

- zvládnout orientaci 

v okolí svého bydliště a 

v okolí školy- DV 

 

 

 

 

- popsat a zvládat cestu 

do školy - DV 

 

- zvládnout orientaci 

v okolí svého bydliště a 

v okolí školy - DV 

 

- znát nejvýznamnější 

místa v okolí 

- znát jméno učitelek a 

paní ředitelky 

- znát své spolužáky 

- vědět, kde má své 

místo v lavici 

- umět rozlišit školní 

potřeby a hračky 

- umět pojmenovat 

školní potřeby 

 

 

 

- znát dopravní situaci 

v okolí bydliště, 

přechod pro chodce, 

semafor 

 

-  znát název města 

- seznámit se s okolím 

města 

Místo, kde žijeme 

- škola 

- naše třída  

 

- naše škola a okolí 

školy - DV 

 

 

 

 

 

 

- domov a jeho okolí 

- orientace v okolí 

domova, adresa 

- základy dopravní 

výchovy 

- město 

- poloha v krajině 

- znát jméno učitelek a 

paní ředitelky 

- znát své spolužáky 

- orientovat se ve škole, 

znát učebny 

- orientovat se v okolí 

školy 

 

 

 

 

 

- znát cestu do školy 

- zvládat dopravní 

situace 

- seznámit se s mapou 

 

 

- poznávat význačná 

místa ve městě, 

současnost i minulost 

 

Místo, kde žijeme 

- škola 

- prostředí školy a 

život ve škole a jejím 

okolí 

- pravidla slušného 

chování 

- základy dopravní 

výchovy - DV 

 

 

 

- domov a jeho okolí 

- adresa bydliště 

- místní pověsti 

- mapa místní krajiny 

 

- město 

- význačná místa 

- znát jméno učitelek a 

paní ředitelky 

- znát své spolužáky 

- orientovat se ve 

škole, znát učebny 

- orientovat se v okolí 

školy 

 

 

 

 

 

- znát cestu do školy 

- zvládat dopravní 

situace 

- orientovat se podle 

plánu ve městě 

 

 

- poznávat význačná 

místa ve městě, 

současnost i minulost 

 

Místo, kde žijeme 

- škola 

- prostředí školy a život 

ve škole a jejím okolí 

- pravidla slušného 

chování 

- základy dopravní 

výchovy 

 

 

 

- domov a jeho okolí 

- adresa bydliště 

- kulturní a historické 

zajímavosti 

- plán města 

 

- město 

- význačná místa 

- minulost a současnost 

města 



 

 

Lidé kolem nás 

- znát role rodinných 

příslušníků a vztahy 

mezi nimi, rozlišovat 

blízké příbuzenské 

vztahy - DV 

- mít osvojené základy 

společenského chování 

- projevovat toleranci 

k odlišnostem 

spolužáků, jejich 

přednostem i 

nedostatkům 

 

 

- pojmenovat 

nejběžnější povolání a 

pracovní činnosti 

 

 

- vědět, jak se chovat 

při setkání 

s neznámými lidmi 

- znát vztahy mezi 

jednotlivými členy 

rodiny 

- znát, co kdo doma 

dělá 

- umět se orientovat 

v okolí svého domova 

- DV 

- pojmenovat zařízení 

v bytě 

 

 

- naučit se zdravit 

- plnit si školní 

povinnosti 

- brát si pouze věci, 

které mu patří 

- naučit se chovat 

v nebezpečných 

situacích, DV 

 

- naučit se chovat při 

požáru, autonehodě, 

DV 

 

Lidé kolem nás 

- rodina a společnost 

- život rodiny 

- role členů rodiny 

- mezilidské vztahy 

- základní pravidla 

společenského 

chování - DV 

 

- právo a spravedlnost 

- práva a povinnosti 

žáků školy 

- protiprávní jednání 

/krádež, šikanování/ 

-osobní bezpečí 

 - chování v krizových 

situacích 

- situace hromadného 

ohrožení 

– chování při 

vyhlášení poplachu 

- chovat se hezky 

k rodičům a 

sourozencům 

- chovat se hezky k 

příbuzným 

- pomáhat si v rodině 

- umět nakupovat 

jednoduché věci 

- znát peníze do 20Kč 

 

- naučit se odmítat 

nesprávné věci 

- chovat se v souladu 

s řádem školy 

 

 

- rozlišovat, co je 

správné a špatné, DV 

- vědět, co je pro jedince 

nebezpečné, DV 

-  umět volat důležitá 

telefonní čísla, DV 

Lidé kolem nás 

- rodina a společnost 

- funkce rodiny 

- role členů rodiny 

- příbuzenské vztahy 

- zájmové organizace 

a  spolky 

- jednání v obchodě 

- peníze 

- právo a spravedlnost 

- základní práva dítěte 

- protiprávní jednání 

/zneužívání, 

šikanování/ 

-osobní bezpečí 

 - chování v rizikovém 

prostředí, DV 

- situace hromadného 

ohrožení, DV 

– chování při požáru 

- důležitá telefonní 

čísla 

- pomáhat s prací v 

domácnosti 

- mít dobré vztahy v 

rodině 

- umět se orientovat na 

poště 

- vědět, kam jít 

k lékaři, pokud mu 

není dobře 

 

 

 

 

- být si vědom, že 

někomu ubližuje a je 

mu ubližováno 

 

- rozlišovat,  co je 

správné a špatné, DV 

- zachovat se správně, 

DV 

 

- umět zavolat pomoc 

- umět požádat o 

pomoc 

Lidé kolem nás 

- rodina a společnost 

- práva a povinnosti v 

rodině 

- život a funkce rodiny 

- mezilidské vztahy 

- základní pravidla 

společenského chování 

- jednání na poště, u 

lékaře 

- právo a spravedlnost 

- protiprávní jednání a 

jeho postih /šikanování, 

týrání/ 

-osobní bezpečí 

 - služby odborné pomoci 

- situace hromadného 

ohrožení 

– chování při  dopravní 

nehodě, DV 

- důležitá telefonní čísla 

Lidé a čas 

- zvládnout 

jednoduchou orientaci 

v čase  

- znát rozvržení svých 

denních činností 

- rozlišovat děj 

v minulosti, 

přítomnosti a 

budoucnosti 

- poznávat různé lidské 

činnosti 

- poznat kolik je hodin 

- určit den a jeho 

rozvržení 

-vědět, co je to týden – 

vyjmenovat názvy dnů 

v týdnu 

- znát roční období 

 

- určit, co se událo 

ráno a večer 

 

- vědět, kde pracuje 

máma a táta 

- mít pojem o existenci 

hodin 

Lidé a čas 

- orientace v čase 

- den, týden, rok 

- roční období 

- znát dny v týdnu 

- seznámit se s měsíci v 

roce 

- umět správně využít 

volný čas 

- určit,  co se událo 

včera, dnes a zítra, před 

týdnem 

 

 

- vědět, kde pracují 

rodiče a sourozenci 

 - seznámit se s hodinami 

- určit celou hodinu 

Lidé a čas 

- orientace v čase 

- kalendář 

- určování času 

- vědět, které dny 

chodíme do školy, a 

které jsme doma 

- umět vyjmenovat 

měsíce v roce 

- dodržovat režim dne 

- mít představu časové 

jednotky: hodina, den, 

týden, měsíc, rok 

- znát některá povolání 

- znát celou hodinu, 

půlhodinu, čtvrthodinu 

Lidé a čas 

- orientace v čase 

- kalendář 

- určování  času 

- pracovní činnosti 



 

 

Rozmanitost přírody 

- popsat a porovnat 

viditelné proměny 

v přírodě 

v jednotlivých ročních 

obdobích 

 

- pojmenovat základní 

druhy ovoce a zeleniny 

a poznat rozdíly mezi 

dřevinami a bylinami 

 

 

 

 

- poznat nejběžnější 

druhy domácích a 

volně žijících zvířat 

 

 

-provádět jednoduché 

pokusy se známými 

látkami  

 

- uplatňovat základní 

zásady chování v 

přírodě 

 

 

- naučit se 

rozpoznávat jaro, léto, 

podzim a zimu 

- umět se vhodně 

oblékat podle počasí 

- vědět, jak se sklízí na 

podzim ovoce 

v zahradě a zelenina z 

polí 

- znát bezpečnost při 

zimních sportech 

- umět pečovat o 

zvířata v zimě 

- vědět, co jsou to 

Vánoce a Nový rok 

- umět pojmenovat 

domácí zvířata a jejich 

mláďata rodící se na 

jaře 

- vědět, co jsou to 

Velikonoce a Svátek 

matek 

- seznámit se s letní 

loukou a lučními 

květinami 

- dbát na bezpečnost 

v době prázdnin, 

chování v letní přírodě 

 

 

Rozmanitost přírody 

- příroda v ročních 

obdobích 

- znaky ročních 

období 

- chování živočichů 

- péče o zvířata a 

ptáky 

- sezónní práce na 

zahradě a na poli 

- významné svátky a 

tradice 

 

 

- rostliny, houby a 

živočichové 

- význam v přírodě a 

pro člověka 

 

 

 

-ochrana přírody 

- chování k přírodě 

- třídění odpadů a 

jejich likvidace 

- DV 

- určit podzimní měsíce 

- znát podzimní práce na 

zahradě a na poli 

- vědět, že někteří ptáci 

na podzim odlétají 

- určit zimní měsíce 

- pozorovat zvířata v 

zimě 

- pozorovat zimní 

přírodu, stromy (smrk a 

borovici) 

- určit jarní měsíce 

- poznávat jarní květiny 

na louce i v zahradě 

- znát pojem jarní práce 

na poli a v zahradě 

- všímat si kvetoucích 

stromů a přilétajících 

ptáků 

- určit letní měsíce 

- pozorovat letní přírodu 

v zahradě, na louce i v 

lese 

- dbát ve všech ročních 

obdobích na bezpečnost 

při pobytu v přírodě 

- dbát na ochranu přírody 

Rozmanitost přírody 

- příroda v ročních 

obdobích 

- znaky ročních 

období 

- chování živočichů 

- péče o zvířata a 

ptáky 

- sezónní práce na 

zahradě a na poli 

 

 

 

 

- rostliny, houby a 

živočichové 

- význam v přírodě a 

pro člověka 

 

 

 

-ochrana přírody 

- chování k přírodě 

- třídění odpadů a 

jejich likvidace 

- péče o životní 

prostředí 

- DV 

- rozlišovat základní 

druhy ovoce a 

zeleniny 

- uvědomovat si 

význam ovoce a 

zeleniny pro naše 

zdraví 

- vést kalendář přírody 

- chránit a pečovat o 

přírodu na podzim, 

v zimě, na jaře i v létě 

- pečovat o zvířata a 

dávat pozor na 

vzteklinu 

- pozorovat změny 

v přírodě v souvislosti 

s ročnim obdobím 

- dbát na bezpečnost 

při opalování 

- vědět o významu 

hmyzu  v přírodě 

(včela, mravenec, 

chroust, saranče) 

- poznávat rostliny 

v našem okolí 

(květiny, stromy, keře, 

houby, zeleninu a 

ovoce) 

 

Rozmanitost přírody 

- příroda v ročních 

obdobích 

- znaky ročních období 

- chování živočichů 

- péče o zvířata a ptáky 

- význam hmyzu 

- sezónní práce na 

zahradě a na poli 

- účinky slunečního záření 

 

- rostliny, houby a 

živočichové 

- význam v přírodě a pro 

člověka 

 

 

 

-ochrana přírody 

- chování k přírodě 

- třídění odpadů a jejich 

likvidace 

- péče o životní prostředí 

- DV 



 

 

Člověk a jeho zdraví 

- pojmenovat hlavní 

časti lidského těla 

 

 

 

 

 

- uplatňovat hygienické 

návyky a zvládat 

sebeobsluhu 

 

- dokázat sdělit své 

zdravotní potíže a 

pocity  

 

 

 

 

 

 

- uplatňovat základní 

pravidla silničního 

provozu pro chodce, 

DV 

 

 

 

- dodržovat zásady 

bezpečného chování 

tak, aby neohrožoval 

zdraví své a zdraví 

jiných 

- zvládnout ošetření 

drobných poranění 

- umět pojmenovat 

základní části lidského 

těla 

 

 

 

 

 

- dbát na ochranu 

zdraví a čistotu 

- naučit se pravidelně 

a zdravě jíst a pít 

- sportovat 

 

 

 

- odmítat kouření a pití 

alkoholu 

 

 

- znát základní 

pravidla silničního 

provozu pro chodce a 

cyklisty 

-  chránit své zdraví a 

čistotu 

 

 

 

 

- vědět , co to je 

mimořádná situace 

- znát pojem evakuace, 

poplach 

Člověk a jeho zdraví 

- lidské tělo 

- části lidského těla 

 

 

- péče o zdraví, 

zdravá výživa 

- denní režim 

- zdravá strava, pitný 

režim 

- význam aktivního 

pohybu 

 

 

- návykové látky 

zdraví 

- nejčastější druhy 

návykových látek a 

jejich odmítání 

- osobní bezpečí 

- bezpečné chování 

v silničním provozu, 

DV 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ochrana člověka za 

mimořádných situací 

- evakuační zavazadlo 

- vyhlášení poplachu 

 - umět pojmenovat 

základní části lidského 

těla 

- znát orientačně smysly 

 

 

 

 

- vědět, jaký je  význam 

pobytu na zdravém 

vzduchu 

- znát zásady správné 

výživy 

- umět se otužovat 

 

 

 

- odmítat kouření a pití 

alkoholu 

 

 

- znát pravidla slušného 

chování 

- seznámit se se školním 

řádem 

- mít dobré vztahy mezi 

spolužáky 

-mít dobré vztahy mezi 

členy rodiny 

- chápat  vztahy mezi 

oběma pohlavími 

v daném věku 

- vědět, co to je 

mimořádná situace 

- dbát pokynů dospělých 

osob 

Člověk a jeho zdraví- 

lidské tělo 

- části lidského těla 

- rozdíly mezi mužem 

a ženou 

- péče o zdraví, 

zdravá výživa 

- osobní a intimní 

hygiena 

- běžné nemoci a 

prevence 

- chování v době 

nemoci a prevence 

 

 - návykové látky 

zdraví 

- nejčastější druhy 

návykových látek a 

jejich odmítání 

 -osobní bezpečí 

- obrana proti 

agresivním jedincům 

- DV 

 

 

 

 

 

- prvky sexuální 

výchovy  

- ochrana člověka za 

mimořádných situací 

- obecné zásady při 

ohrožení 

- umět pojmenovat 

smyslová ústrojí (zrak, 

sluch) a pečovat o ně 

 

 

 

 

- vědět, kde máme 

navštívit jakého lékaře 

- umět v případě 

nemoci ošetřovat člena 

rodiny 

- znát první pomoc 

v případě drobného 

poranění 

 

- odmítat kouření a pití 

alkoholu a další 

psychotropní látky 

 

- vědět, jak se chovat 

při autonehodě? DV 

- vědět, jak se chovat 

při požáru, DV 

- čelit rodinnému 

násilí 

- nepáchat násilí na 

spolužácích a 

sourozencích 

- znát důležitá 

telefonní čísla 

- vědět co je to 

evakuační balíček 

- umět pomáhat 

slabším 

Člověk a jeho zdraví- 

lidské tělo 

- části lidského těla 

- rozdíly mezi mužem a 

ženou 

- péče o zdraví, zdravá 

výživa 

- základní péče o 

nemocného 

- drobné úrazy a poranění 

- předcházení úrazům 

- první pomoc 

 

- návykové látky zdraví 

- nejčastější druhy 

návykových látek a jejich 

odmítání 

- osobní bezpečí 

- krizové situace a formy 

násilí 

- agresivita 

- služby odborné pomoci 

- DV 

 

 

 

- ochrana člověka za 

mimořádných situací 

- evakuace 

- pomoc starším a 

mladším osobám 

Průřezová témata, 

souvislosti, poznámky 

Průřezová témata:  OSVB1a.   

Pokud není uvedeno jinak, je učivo 

koncipované a osvojené v v nižším ročníku 

dále rozvíjeno v dalších ročnících. 

Průřezová témata:  OSVB1a.  

Pokud není uvedeno jinak, je učivo koncipované a 

osvojené v v nižším ročníku dále rozvíjeno 

v dalších ročnících. 

Průřezová témata: OSVB1a , EV1a, EV1b, EV1e. 

Pokud není uvedeno jinak, je učivo koncipované a 

osvojené v v nižším ročníku dále rozvíjeno 

v dalších ročnících. 

 



 

 

5. 4. 2 Vlastivěda 
Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Vlastivěda je vytvořen propojením tematických okruhů vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět RVP ZV - LMP , která rozvíjí základní 

poznatky žáka o životě společnosti, o živé i neživé přírodě a jejich významu pro člověka. Vychází z prvotních zkušeností, znalostí a vědomostí žáka, ze 

specifik místa, kde žije. Žák se učí nově nabyté znalosti a dovednosti uplatňovat v běžném životě. 

Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova; Výchova demokratického občana; Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech; 

Multikulturní výchova. 

Obsahové a časové a vymezení předmětu 

Obsah vyučovacího předmětu Vlastivěda je členěn do tematických okruhů: Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas.  

V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí poznávat své nebližší okolí, vytvářet si k němu citový vztah, orientovat se v něm a cítit se v něm 

bezpečně. Postupně poznávají nejbližší okolí místa bydliště a školy a dále své znalosti rozšiřují o důležitá místa v obci, regionu, zemi. 

V tematickém okruhu Lidé kolem nás se žáci učí základům společenského chování a jednání. Uvědomují si, že lidé se od sebe navzájem liší, učí se tolerovat 

odlišnosti mezi lidmi a vytvářet si vztah k sobě samému. Při praktických činnostech se žáci učí spolupracovat. Seznamují se se základními právy dítěte. Učí se 

chování v krizových situacích, jak jim předcházet, jak na ně reagovat a jak chránit naše životní prostředí. 

V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat se v čase a určovat ho. Poznávají, jak se život a věci v toku času vyvíjejí a mění. Rozlišují přítomnost, 

minulost a budoucnost. Důležitou složkou je praktické poznávání způsobu života v nejbližším okolí, návštěva významných historických památek v místě 

bydliště. 

Časová dotace:  
4. ročník – 1 hodina týdně 

5. ročník – 1 hodina týdně 

Organizační vymezení předmětu a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu. 

Výuka Vlastivědy je organizována převážně ve třídě s využitím názorných pomůcek a výukových materiálů, počítačových programů, naučných filmů. 

Žáci pracují samostatně nebo ve skupině, v případě plnění projektů i se žáky ostatních ročníků. Součástí výuky Vlastivědy jsou vycházky, exkurze a tematicky 

zaměřené školní výlety.  

Vzdělávací strategie při výuce Vlastivědy jsou přizpůsobeny míře zdravotního postižení žáků. 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

Kompetence k učení: 

1. vytvářet takové situace, aby žáka učení bavilo, měl z něj radost a bylo pro něj přínosem 

2. umožňovat žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcovat jejich tvořivost 

3. vést žáky k sebehodnocení, individuálním přístupem k žákům maximalizovat jejich šanci prožít úspěch 

4. v učení klást důraz na čtení s porozuměním textu 

5. učit žáky třídit informace, využívat výukové programy 

6. využívat projektové vyučování, soutěže pro řešení prvků z praktického života, pomocí srovnávání, třídění, analýzy, syntézy, zobecňování a uvažování,   

prožít výuku, zapojovat žáky do soutěží podle intelektových předpokladů 

7. zadávat žákům úkoly přiměřené jejich schopnostem, aby je dokázali zvládnout a nacházeli potěšení z vymýšlení a často zažívali úspěch 



 

 

8. uplatňovat základní myšlenkové operace (srovnávání, třídění, analýza, syntéza, zobecňování, abstrakce, logické uvažování) 

Kompetence k řešení problémů: 

1. vyzývat žáky k navrhování dalších postupů a konkrétních činností, které povedou k jejich pokroku 

2. umožňovat žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcovat jejich tvořivost 

3. podněcovat získávání odvahy k překonávání obtíží 

4. naučit žáky, aby věděli, kde mohou hledat pomoc v nesnázích a skutečně ji nacházeli 

5. učit žáky samostatně se rozhodovat a nést důsledky za své rozhodnutí 

6. učit ohleduplnému a citlivému vztahu k přírodě, lidem, kulturním a etickým hodnotám, pěstovat vztah k rodnému místu, regionu, kraji 

7. získat šetrný vztah k životnímu prostředí a znalosti, které žákům pomohou správně posuzovat zacházení se životním prostředím 

8. učit dobrému vztahu k vlastnímu zdraví a péči o jeho zachování 

9. usilovat, aby žáci dokázali střídat role ve skupině a respektovali společně dohodnutá pravidla chování 

10. učit vnímat krásu přírody a uvědomovat si význam přírody pro život člověka a pro život na Zemi  

11. učit ohleduplnému a citlivému vztahu k přírodě, lidem, kulturním a etickým hodnotám, pěstovat vztah k rodnému místu, regionu, kraji 

Kompetence komunikativní: 

1. vytvářet pro žáky příležitosti k formulování a obhajování vlastních myšlenek a názorů 

2. vést žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole  

3. dodržovat prostor pro komunikaci různými formami (ústně, písemně) 

4. rozvíjet komunikativní dovednosti, vést dialog, řízený i nahodilý rozhovor, diskutovat 

Kompetence sociální a personální: 

1. začleňovat metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím učit žáky spolupracovat 

2. vyučovat ve skupinách – třídy s více ročníky 

3. umožňovat žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcovat jejich tvořivost 

4. usilovat, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině a respektovali společně dohodnutá pravidla chování 

5. během vzdělávání využívat skupinové práce žáků, vzájemnou pomoc při učení ve třídách s více ročníky (starší pomáhají slabším) 

Kompetence občanské: 

1. učit žáky přijímat a respektovat názory druhých 

2. klást důraz na Environmentální výchovu, vést žáky k třídění odpadů (viz. školní plán EVVO) 

Kompetence pracovní: 

1. zadávat žákům úkoly přiměřené jejich schopnostem a nabízet možnost volby 

2. učit žáky základy kooperace (spolupráce) 

3. vést k správnému vztahu k technice, k ICT, jejímu správnému, účelnému využívání 

4. nenechat se znechutit a odradit neúspěchem 

5. učit ohleduplnému a citlivému vztahu k přírodě, lidem, kulturním a etickým hodnotám, pěstovat vztah k rodnému místu, regionu, 



 

 

 

Vzdělávací obsah vyučovací předmětu Vlastivěda:     
1. stupeň: 2. období 

4. ročník: 
Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP: 

2.období 

Žák by měl: 

Školní  výstupy  

4.roč. 

Žák by měl: 

Učivo  

4.roč. 

Místo, kde žijeme 

- popsat polohu svého bydliště na mapě 

 

- určit světové strany 

 

- orientovat se na mapě České republiky 

 

- znát region, ve kterém bydlí, jeho pamětihodnosti, zvláštnosti a 

zajímavosti 

- sdělit a popsat poznatky a zážitky z vlastních cest 

 

 

- orientovat se ve škole  

- orientovat se v obci podle plánu 

- orientovat se na mapě, znát barvy na mapě, hlavní 

světové strany 

- orientovat se na mapě místní krajiny a vlastivědné mapě 

ČR  

- znát krajinu v okolí obce, vodní toky, mosty, nádrže 

 

- znát základy dopravní výchovy 

 

Místo, kde žijeme 

Škola a život ve škole 

Seznámení s plánem obce, mapou 

 

 

 

Domov a jeho okolí 

 

Lidé kolem nás 

- dodržovat pravidla pro soužití ve škole, v rodině, v obci (městě) 

- rozpoznat ve svém okolí nevhodné jednání a chování 

vrstevníků a dospělých 

- znát základní práva dítěte, práva a povinnosti žáka školy 

 

 

- chápat normy společenského chování 

 

 

- chápat vztahy v rodině, příbuzenské vztahy 

- znát práva a povinnosti žáků ve škole 

- znát datum svého narození 

- pečovat o estetické prostředí domova, školy  

Lidé kolem nás 

Škola a život ve škole 

 

Rodina 

 

Lidé a čas 

 

 

 

- znát významné události a pověsti, které se vztahují k regionu a 

kraji 

- vědět o nejvýznamnějších kulturních, historických a přírodních 

památkách v okolí svého bydliště 

- rozeznat rozdíl mezi životem dnes a životem v dávných dobách 

 

 

- rozlišit pojmy den, týden, měsíc, rok 

- charakterizovat roční období 

- rozeznat části dne 

- dělit den na hodiny 

- znát regionální pohádky a pověsti 

 

- znát památné objekty v obci a okolí 

 

- porovnat lidská obydlí dříve a nyní 

Lidé a čas 

Orientace v čase 

 

 

Domov a jeho okolí 

 

Průřezová témata, souvislosti, poznámky Průřezová témata:  OSVB1b, OSVB2b, OSVB2c, VDO2a. 

Pokud není uvedeno jinak, je učivo a konkrétní výstupy koncipované a osvojené v nižším ročníku dále rozvíjeno 

v dalších ročnících. 



 

 

 
5. ročník: 

Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP: 

2.období 

Žák by měl: 

Školní  výstupy  

5.roč. 

Žák by měl: 

Učivo  

5.roč. 

Místo, kde žijeme 

- popsat polohu svého bydliště na mapě, začlenit svou obec (město) 

do příslušného kraje 

 

 

- orientovat se na mapě České republiky, určit světové strany 

- mít základní znalosti o České republice a její zeměpisné poloze v 

Evropě 

- znát region, ve kterém bydlí, jeho pamětihodnosti, zvláštnosti a 

zajímavosti 

- sdělit a popsat poznatky a zážitky z vlastních cest 

 

- poznat státní symboly 

 

 

- orientovat se v obci 

- popsat dopravu v obci, mezi obcemi 

- orientovat se podle plánu obce  

- pečovat o životní prostředí a čistotu vody 

- orientovat se na mapě, určit hlavní světové strany,  

rozeznat druhy map, poznat kompas, buzolu 

- určit hranice státu a sousedních států  

- znát hlavní město 

- rozpoznat oblasti na mapě – Čechy, Morava, Slezsko 

- najít na mapě nejdůležitější pohoří, nížiny, řeky a 

města v ČR 

- poznat státní symboly 

- rozlišit tradiční lidové svátky, státní svátky 

Místo, kde žijeme 

Domov a jeho okolí 

- doprava 

- plán obce 

 

Česká republika  

– nad mapou naší vlasti 

 

 

 

 

- naše vlast, náš domov 

Lidé kolem nás 

- dodržovat pravidla pro soužití ve škole, v rodině, v obci (městě) 

 

 

 

- rozpoznat ve svém okolí nevhodné jednání a chování vrstevníků a 

dospělých 

- reagovat vhodným způsobem na pokyny dospělých při 

mimořádných událostech 

 

 

- chápat vztahy v rodině, příbuzenské vztahy  

- znát možnosti zájmových organizací a spolků 

- umět se chovat v obchodě, na poště, u lékaře 

- znát různé způsoby placení 

- rozlišit protiprávní jednání 

- umět se chovat v rizikovém prostředí, v krizových 

situacích (při požáru, při vyhlášení poplachu, při 

dopravní nehodě,…) 

- být seznámen se službami odborné pomoci 

- znát důležitá telefonní čísla 

Lidé kolem nás 

Vztahy v rodině 

Chování ve společnosti 

 

 

 

 

Osobní bezpečí, situace hromadného ohrožení 

Lidé a čas 

- rozeznat rozdíl mezi životem dnes a životem v dávných dobách 

- znát významné události a pověsti, které se vztahují k regionu a 

kraji 

- vědět o nejvýznamnějších kulturních, historických a přírodních 

památkách v okolí svého bydliště 

 

 

 znát způsob života v pravěku 

- vědět o příchodu Čechů, počátcích českého státu 

 

- porozumět životu ve středověku 

Lidé a čas 

Naše země v dávných dobách  

 

Průřezová témata, souvislosti, poznámky Průřezová témata: OSVB2a,  VMEGS1a, VMEGS2a,  MuV2c, MuV2d, MuV3a. 

Pokud není uvedeno jinak, je učivo a konkrétní výstupy koncipované a osvojené v nižším ročníku dále 

rozvíjeno v dalších ročnících. 

 



 

 

5. 4. 3 Přírodověda 
Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Přírodověda je vytvořen propojením tematických okruhů vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět RVP ZV - LMP, která rozvíjí základní 

poznatky žáka o životě společnosti, o živé i neživé přírodě a jejich významu pro člověka. Vychází z prvotních zkušeností, znalostí a vědomostí žáka, ze 

specifik místa kde žije. Žák se učí nově nabyté znalosti a dovednosti uplatňovat v běžném životě. 

Průřezové téma: Environmentální výchova. 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

Obsah vyučovacího předmětu Přírodověda je členěn do tematických okruhů Rozmanitost přírody a Člověk a jeho zdraví.  

V tematickém okruhu Rozmanitost přírody se žáci seznamují se změnami v přírodě v průběhu roku. Učí se při praktických činnostech sledovat, jak změny 

v přírodě ovlivňují činnost lidí a jejich život a jaký vliv má činnost lidí na přírodu. Vytvářejí si vztah k přírodě a poznávají, že pro další život lidí je velmi 

důležitá ochrana životního prostředí. 

V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají sami sebe, seznamují se se svým tělem, učí se poznávat jeho funkce. Učí se dodržovat správné 

hygienické návyky a uvědomovat si jejich důležitost pro ochranu zdraví. Poznávají, co jejich zdraví prospívá a co ho poškozuje, jak se dá předcházet 

škodlivým vlivům. Učí se za své zdraví zodpovídat a pečovat o ně. 

Výuka Přírodovědy je organizována převážně ve třídě s využitím názorných pomůcek a výukových materiálů, počítačových programů, naučných filmů. Žáci 

pracují samostatně nebo ve skupině, v případě plnění projektů i se žáky ostatních ročníků. Součástí výuky Přírodovědy jsou vycházky, exkurze a tematicky 

zaměřené školní výlety.   

Časová dotace:  
4. ročník – 2 hodiny týdně 

5. ročník – 2 hodiny týdně 

 

Organizační vymezení předmětu a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu 

Výuka Přírodovědy je organizována převážně ve třídě (popřípadě na školní zahradě) s využitím názorných pomůcek a výukových materiálů, počítačových 

programů, naučných filmů. Žáci pracují samostatně nebo ve skupině, v případě plnění projektů i se žáky ostatních ročníků. Součástí výuky Přírodovědy jsou 

vycházky zaměřené na pozorování přírody, exkurze a tematicky zaměřené školní výlety. Vzdělávací strategie při výuce Přírodovědy jsou přizpůsobeny míře 

zdravotního postižení žáků.  

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

Kompetence k učení: 

1. vytvářet takové situace, aby žáka učení bavilo, měl z něj radost a bylo pro něj přínosem 

2. umožňovat žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcovat jejich tvořivost 

3. vést žáky k sebehodnocení, individuálním přístupem k žákům maximalizovat jejich šanci prožít úspěch v učení klást důraz na čtení s porozuměním 

textu 

4. učit žáky třídit informace, využívat výukové programy 

5. využívat projektové vyučování, soutěže pro řešení prvků z praktického života, pomocí srovnávání, třídění, analýzy, syntézy, zobecňování a uvažování, 

prožít výuku, zapojovat žáky do soutěží podle intelektových předpokladů 



 

 

6. zadávat žákům úkoly přiměřené jejich schopnostem, aby je dokázali zvládnout a nacházeli potěšení z vymýšlení a často zažívali úspěch 

7. uplatňovat základní myšlenkové operace (srovnávání, třídění, analýza, syntéza, zobecňování, abstrakce, logické uvažování) 

Kompetence k řešení problémů: 

1. vyzývat žáky k navrhování dalších postupů a konkrétních činností, které povedou k jejich pokroku 

2. umožňovat žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcovat jejich tvořivost 

3. podněcovat získávání odvahy k překonávání obtíží 

4. naučit žáky, aby věděli, kde mohou hledat pomoc v nesnázích a skutečně ji nacházeli 

5. učit žáky samostatně se rozhodovat a nést důsledky za své rozhodnutí 

6. učit ohleduplnému a citlivému vztahu k přírodě, lidem, kulturním a etickým hodnotám, pěstovat vztah k rodnému místu, regionu, kraji 

7. získat šetrný vztah k životnímu prostředí a znalosti, které žákům pomohou správně posuzovat zacházení se životním prostředím 

8. učit dobrému vztahu k vlastnímu zdraví a péči o jeho zachování 

9. usilovat, aby žáci dokázali střídat role ve skupině a respektovali společně dohodnutá pravidla chování 

10. učit vnímat krásu přírody a uvědomovat si význam přírody pro život člověka a pro život na Zemi  

Kompetence komunikativní: 

1. vytvářet pro žáky příležitosti k formulování a obhajování vlastních myšlenek a názorů 

2. vést žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole  

3. dodržovat prostor pro komunikaci různými formami (ústně, písemně) 

4. rozvíjet komunikativní dovednosti, vést dialog, řízený i nahodilý rozhovor, diskutovat 

Kompetence sociální a personální: 

1. začleňovat metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím učit žáky spolupracovat 

2. vyučovat ve skupinách – třídy s více ročníky 

3. umožňovat žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcovat jejich tvořivost 

4. usilovat, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině a respektovali společně dohodnutá pravidla chování 

5. během vzdělávání využívat skupinové práce žáků, vzájemnou pomoc při učení ve třídách s více ročníky (starší pomáhají slabším) 

Kompetence občanské: 

1. učit žáky přijímat a respektovat názory druhých 

2. klást důraz na Environmentální výchovu, vést žáky k třídění odpadů (viz. environmentální plán školy) 

Kompetence pracovní: 

1. zadávat žákům úkoly přiměřené jejich schopnostem a nabízet možnost volby 

2. učit žáky základy kooperace (spolupráce) 

3. vést k správnému vztahu k technice, k ICT, jejímu správnému, účelnému využívání 

4. nenechat se znechutit a odradit neúspěchem 

 

 

 



 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodověda:    
1. stupeň, 2. období 

4. ročník: 
Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP: 

2.období 

Žák by měl: 

Školní výstupy  

4. roč. 

Žák by měl: 

Učivo  

4. roč. 

ROZMANITOST PŘÍRODY 
- poznat propojenost živé a neživé přírody, 

přizpůsobení organismů prostředí 

- popsat střídání ročních období 

 

- uvést zástupce živočišné a rostlinné říše vyskytujících 

se v nejbližším okolí a popsat jejich základní životní 

podmínky 

 

- zvládat péči o pokojové rostliny a znát způsob péče o 

drobná domácí zvířata 

- uplatňovat zásady ochrany přírody a životního 

prostředí 

 

 

- vnímat propojenost živé a neživé přírody 

 

- charakterizovat znaky počasí a přírody v jednotlivých 

ročních obdobích 

- znát způsob života a péči o volně žijící zvířata 

- rozlišit byliny a dřeviny, popsat části těla kvetoucích rostlin 

- poznat základní druhy listnatých a jehličnatých stromů, lesní 

byliny a plody 

- zvládat jednoduché práce na zahradě, pečovat o pokojové 

rostliny a znát způsob péče o drobná domácí zvířata 

- svým chováním přispívat k ochraně přírody a životního 

prostředí  

ROZMANITOST PŘÍRODY 
Člověk a příroda, příroda živá a neživá 

 

Příroda na podzim, v zimě, na jaře, v létě 

- znaky ročních období, chování živočichů, péče o zvířata a ptáky, 

sezónní práce na zahradě a na poli 

- volně žijící zvířata 

- byliny a dřeviny 

- les 

 

 

Ochrana přírody 

- chování k přírodě  

- péče o životní prostředí  

- třídění odpadů a jejich likvidace 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

- pojmenovat a popsat orgánové soustavy 

- rozlišit jednotlivé etapy lidského života 

 

- uplatňovat základní dovednosti a návyky související 

s preventivní ochranou zdraví a zdravého životního 

stylu 

 

 

- poskytnout první pomoc při drobných úrazech a 

přivolat lékařskou pomoc 

 

- mít osvojené jednoduché způsoby odmítání 

návykových látek 

 

 

 

 

- popsat nejdůležitější části lidského těla 

- umět pojmenovat nejdůležitější vnitřní orgány 

- pojmenovat jednotlivé etapy lidského života 

- pečovat o svoje zdraví 

- pečlivě dodržovat hygienu 

- dodržovat správný režim dne 

- znát a dodržovat pravidla racionální výživy 

- znát nejběžnější nemoci a umět se před nimi chránit 

- být seznámen s různými typy úrazů a umět prakticky provést 

první pomoc a ošetření drobných poranění  

 

- znát nejčastější druhy návykových látek, umět je odmítnout 

- vědět o nebezpečí gamblersví 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

Lidské tělo 

- části lidského těla, hlavní orgány a orgánové soustavy a jejich 

funkce, rozdíly mezi mužem a ženou 

Péče o zdraví, zdravá výživa 

- denní režim 

- zdravá strava a pitný režim 

- význam aktivního pohybu 

- osobní a intimní hygiena 

- běžné nemoci a prevence, chování v době nemoci, základní péče o 

nemocného 

- drobné úrazy a poranění, předcházení úrazům, první pomoc 

Návykové látky a zdraví 

- nejčastější druhy návykových látek a jejich odmítání, nebezpečí 

gamblerství 

Průřezová témata, souvislosti, poznámky Průřezová témata:  EV 1f. 

Pokud není uvedeno jinak, je učivo a konkrétní výstupy koncipované a osvojené v nižším ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících. 

5. ročník: 



 

 

Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP: 

2.období 

Žák by měl: 

Školní výstupy  

5. roč. 

Žák by měl: 

Učivo  

5. roč. 

ROZMANITOST PŘÍRODY 

 

- uvést zástupce živočišné a rostlinné říše vyskytujících se 

v nejbližším okolí a popsat jejich základní životní podmínky 

 

- uplatňovat zásady ochrany přírody a životního prostředí 

 

 

 

 

 

- popsat vliv činnosti lidí na přírodu a posoudit, které 

činnosti přírodnímu prostředí pomáhají a které ho poškozují 

 

 

 

 

 

 

- provést jednoduchý pokus podle návodu 

 

 

 

 

- provést jednoduchý pokus podle návodu 

 

 

 

- znát projevy, průběh a způsob života vybraných druhů 

živočichů 

- znát životní podmínky, výživu, stavbu těla u vybraných 

druhů 

- poznat některé chráněné a ohrožené druhy živočichů a 

rostlin 

- chápat význam rostlin a živočichů v přírodě a pro člověka 

 

 

 

 

 

- znát základní rozdělení látek 

- porovnávat jejich vlastnosti  

 

 

- posoudit význam půdy a působení přírodních vlivů 

- umět třídit odpad a být seznámen s jeho likvidací 

 

 

 

- znát vlastnosti a význam vody pro člověka 

- popsat oběh vody v přírodě 

- podílet se na ochraně vodních toků 

- být seznámen s ekologickými katastrofami 

 

- znát vlastnosti a  význam vzduchu pro člověka 

- popsat proudění vzduchu  

- podílet se na ochraně ovzduší 

 - být seznámen s živelnými pohromami 

 

ROZMANITOST PŘÍRODY 

Živá příroda 

Živočichové 

-  domácí zvířata – stavba těla, užitek 

- péče o zvířata, chov zvířat 

- ptáci – stavba těla, volně žijící, drůbež 

- ochrana ptactva 

- hmyz – stavba těla 

- užitečný, škodlivý, obtížný hmyz 

Rostliny 

- základní životní projevy rostlin 

- chráněné rostliny 

Neživá příroda 

Látky  

- základní rozdělení látek 

- vlastnosti látek 

Půda 

- druhy půdy 

- péče o půdu, ochrana půdy 

- péče o životní prostředí  

- třídění odpadů a jejich likvidace 

Voda  

- vlastnosti a význam, oběh vody v přírodě 

- ochrana vodních toků 

- úprava vody a její čištění 

- ekologické katastrofy 

Vzduch 

- vlastnosti, složení a význam vzduchu 

- proudění vzduchu 

- ochrana ovzduší 

- živelné pohromy  

 

 

 

 
 



 

 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 
- uplatňovat základní pravidla silničního provozu pro 

cyklisty 

 

 

 

 

 

 

- reagovat přiměřeně na pokyny dospělých při mimořádných 

událostech 

 

- znát základní pravidla bezpečnosti silničního provozu pro 

chodce a pro cyklisty 

 

 

- zvládat krizové situace 

- být seznámen s formami násilí 

- umět se bránit agresivním jedincům 

- být seznámen se službami odborné pomoci 

- umět se chovat v rizikovém prostředí, v krizových 

situacích (při požáru, při vyhlášení poplachu, při dopravní 

nehodě,…) 

- znát důležitá telefonní čísla 

 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

Dopravní výchova 

- základní pravidla bezpečnosti silničního provozu pro chodce a 

pro cyklisty 

- dopravní testy pro žáky 

- jízda zručnosti na kole 

Osobní bezpečí 

- krizové situace, formy násilí, agresivita 

- služby odborné pomoci 

 

Ochrana člověka za mimořádných událostí 

Průřezová témata, souvislosti, poznámky Průřezová témata:  EV1c. 

Pokud není uvedeno jinak, je učivo a konkrétní výstupy koncipované a osvojené v nižším ročníku dále rozvíjeno v dalších 

ročnících. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. 5. 1 Dějepis 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Dějepis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost RVP ZV - LMP. Seznamuje žáky s historií našeho národa v kontextu 

s významnými událostmi světových dějin a učí je poznávat a vážit si hodnot kulturního dědictví. Poskytuje svým obsahem žákům základní poznatky o 

dějinném vývoji lidstva, seznamuje je s významnými historickými událostmi a osobnostmi, které ovlivnily život v minulosti a mají význam pro současnost.  

Průřezové téma: nezařazeno. 

Obsahové a časové vymezení předmětu 

Cílem vyučovacího předmětu Dějepis je poskytnout žákům základní poznatky z národních dějin v souvislosti se světovým vývojem, s akcentem na historický 

odkaz významných osobností. Způsob a hloubku charakteristiky jednotlivých historických období a osobností určuje vyučující s přihlédnutím k zájmům a 

schopnostem žáků. Vede žáky k poznání, že historie není pouze věda s výčtem dat a událostí, ale v podobě kulturněhistorických památek obohacuje náš život 

a dává nám příklady pro jednání i v současnosti.  

 

Časová dotace 

6. - 9. ročník – 1 hodina týdně. 

 

Organizační vymezení předmětu a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu 

Výuka Dějepisu je organizována 1 krát v týdnu po jedné vyučovací hodině převážně ve třídě s využitím obrazového materiálu, výukových materiálů, 

encyklopedií, informací získaných na internetu, historických filmů. Žáci pracují samostatně nebo ve skupině. Součástí výuky Dějepisu jsou  tematicky 

zaměřené vycházky, exkurze a školní výlety na památná místa.  

Vzdělávací strategie při výuce Dějepisu jsou přizpůsobeny míře zdravotního postižení žáků.  

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

 

Kompetence k učení: 

1. vytvářet takové situace, aby žáka učení bavilo, měl z něj radost a bylo pro něj přínosem 

2. volit vhodné metody a strategie pro efektivní a aktivní metody učení 

3. v učení klást důraz na čtení s porozuměním textu 

4. na základě  diskuse a týmové práce uvádět věci do souvislosti a vytvářet komplexnější pohled na vztahy mezi jevy 

5. klást důraz na práci s textem, vyhledání informací na internetu, v encyklopediích, spolupráci s místní knihovnou 

6. seznamovat žáky se způsobem získávání informací z různých pramenů (encyklopedie, slovníky, internet, apod.), umožňovat pracovat v týmu 

s odbornou, populárně naučnou i uměleckou literaturou  

7. na základě diskuse a týmové práce uvádět věci do souvislostí a vytvářet komplexnější pohled na vztahy mezi jevy 

8. učit žáky třídit informace, které si samostatně vyhledají v odborné nebo populárně naučné literatuře 

 



 

 

Kompetence k řešení problémů: 

1. podněcovat získávání odvahy k překonávání obtíží 

2. přecházet od frontálního vyučování k aktivizujícím metodám, poznatky žákům nepředkládat v hotové podobě 

3. učit ohleduplnému a citlivému vztahu k přírodě, lidem, kulturním a etickým hodnotám, pěstovat vztah k rodnému místu, regionu, kraji 

4. učit žáky samostatně se rozhodovat a nést důsledky za své rozhodnutí 

Kompetence komunikativní: 

1. dodržovat prostor pro komunikaci různými formami (ústně, písemně) 

2. rozvíjet komunikativní dovednosti, vést dialog, řízený i nahodilý rozhovor, diskutovat 

3. učit žáky interpretovat přečtený text, orientovat se v přečteném textu, doplňovat chybějící výrazy v textu 

 

Kompetence sociální a personální: 

1. začleňovat metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím učit žáky spolupracovat 

2. vyučovat ve skupinách – třídy s více ročníky 

3. usilovat, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině a respektovali společně dohodnutá pravidla chování 

 

Kompetence občanské: 

1. učit žáky přijímat a respektovat názory druhých 

2. porozumět odlišnému způsobu života lidí z jiných kultur (multikulturní výchova - Romové) 

 

Kompetence pracovní: 

1. vést žáky k sebehodnocení, kriticky posuzovat a vyvozovat závěry pro uplatnění v životě 

2. učit žáky poznávat, že bez svědomité práce se nedosáhne úspěchu 

3. nenechat se znechutit a odradit neúspěchem 

4. nepředkládat žákům zadání v hotové formě, vést k samostatnosti 

5. učit žáky základy kooperace (spolupráce) 

6. učit ohleduplnému a citlivému vztahu k přírodě, lidem, kulturním a etickým hodnotám, pěstovat vztah k rodnému místu, regionu, kraji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vzdělávací obsah Vyučovacího předmětu Dějepis:   

2. stupeň: 

6. ročník: 
Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP: 

2. období 

Žák by měl: 

Školní  výstupy  

6. roč. 

Žák by měl: 

Učivo  

6. roč. 

POČÁTKY LIDSKÉ SPOLEČNOSTI 

- pochopit význam dějin jako sdělení minulosti 

 

- mít představu o rozdílech způsobu života pravěkých a 

současných lidí 

 

- podle obrázků umět popsat pravěká zvířata, způsob 

jejich lovu, zbraně, předměty denní potřeby a kultovní 

předměty 

 

 

 

 

- mít povědomí o životě v době pravěku 

 

 

- poznat jednoduché nástroje  

- najít na mapě místa výskytu lovců mamutů 

 

- znát pověsti ze života lovců mamutů 

POČÁTKY LIDSKÉ SPOLEČNOSTI 

- dějiny jako sdělení minulých věků žijícím generacím 

- doba předhistorická a doba historická 

Život v pravěku 

- naše vlast v pravěku 

- lovci mamutů 

- sběračsko-lovecký způsob života 

- počátky zemědělství 

- kultura, počátky náboženství 

- místní památky, pověsti 

NEJSTARŠÍ CIVILIZACE  STAROVĚK 

 

- znát souvislosti mezi přírodními podmínkami a 

vývojem starověkých států 

 

- popsat život v době nejstarších civilizací 

 

 

 

 

- znát přírodní podmínky na území Egypta 

- mít povědomí o rozvoji zemědělství a řemesel 

 

- vědět o životě Egypťanů a jejich přínosu pro lidstvo 

 

 

 

- znát přírodní podmínky na území Řecka 

- mít povědomí o rozvoji zemědělství a řemesel 

 

- vědět o životě Řeků a jejich přínosu pro lidstvo 

 

 

 

- znát přírodní podmínky na území Říma 

- mít povědomí o rozvoji zemědělství a řemesel 

 

- vědět o životě Římanů a jejich přínosu pro lidstvo 

NEJSTARŠÍ CIVILIZACE  STAROVĚK 

Starověké civilizace 

Egypt  

 informativně obecné znaky a specifické zvláštnosti hospodářského, 

společenského, politického, kulturního a náboženského vývoje 

- přínos pro rozvoj světové kultury, vznik písma 

- významné osobnosti 

- historické památky 

Řecko 

 informativně obecné znaky a specifické zvláštnosti hospodářského, 

společenského, politického, kulturního a náboženského vývoje 

- přínos pro rozvoj světové kultury, vznik písma 

- významné osobnosti 

- historické památky 

Řím 

 informativně obecné znaky a specifické zvláštnosti hospodářského, 

společenského, politického, kulturního a náboženského vývoje 

- přínos pro rozvoj světové kultury, vznik písma 

- významné osobnosti 

- historické památky 

Průřezová témata, souvislosti, poznámky 

 

Průřezové téma není. 

Pokud není uvedeno jinak, je učivo a konkrétní výstupy koncipované a osvojené v nižším ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících. 

 
 



 

 

7. ročník: 
Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP: 

2. období 

Žák by měl: 

Školní  výstupy  

7. roč. 

Žák by měl: 

Učivo  

7. roč. 

STŘEDOVĚK A KŘESŤANSTVÍ 

- vědět o prvních státních útvarech na našem území 

- mít základní poznatky z období počátku českého 

státu 

- znát úlohu a postavení církve ve středověké 

společnosti  

 

 

 

 

- být seznámen s obdobím rozkvětu českého státu 

v době přemyslovské a lucemburské 

 

 

 

 

 

- charakterizovat příčiny, průběh a důsledky 

husitského hnutí 

 

 

- mít základní poznatky o životě ve středověku – příchodu 

Slovanů, stěhování národů, příchodu Cyrila a Metoděje 

 

 

 

 

- rozpoznat románské stavby  

 

- mít znalosti o době vlády Karla IV., rozvoji kultury a 

vzdělání 

 

 

 

- rozpoznat gotické stavby 

 

- mít povědomí o příčinách, průběhu a důsledcích husitských 

válek 

- znát významné osobnosti z doby husitství 

 

STŘEDOVĚK A KŘESŤANSTVÍ 

Středověk 

- příchod Slovanů 

- Slované v době stěhování národů 

- Velkomoravská říše 

- náboženský a kulturní přínos Cyrilometodějské mise 

- počátky českého státu 

- Svatý Václav a první Přemyslovci 

- románská kultura 

Rozmach českého státu za vlády Přemyslovců a Lucemburků 

- změny ve feudální společnosti, rozvoj měst 

- Přemysl Otakar II. 

- Lucemburkové na českém trůnu, Karel IV. 

- rozvoj kultury a vzdělání 

- gotický sloh 

Husitství 

- rozpory ve společnosti rozvinutého feudalismu – Jan Hus, Jan 

Želivský 

- Jan Žižka a válečné úspěchy husitů 

- Prokop Holý - bitva u Lipan 

- doba vlády Jiřího z Poděbrad 

 

Průřezová témata, souvislosti, poznámky 

 

Průřezové téma není. 

Pokud není uvedeno jinak, je učivo koncipované a osvojené v nižším ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících. 

 

 

 

 

 



 

 

8. ročník: 
Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP: 

2. období 

Žák by měl: 

 

Školní výstupy 

8. roč. 

Žák by měl: 

Učivo  

8. roč. 

NOVOVĚK 

- vědět o důsledcích objevných cest a poznávání 

nových civilizací 

 

 

 

- znát rozdíly způsobu života společnosti jednotlivých 

historických etap 

- mít přehled o zásadních historických událostech 

v naší zemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

- poznat význačné osobnosti našich dějin 

 

 

- vědět o významu objevných cest a znát jméno Kryštofa 

Kolumba 

- znát různé názory na vznik světa 

- vyjmenovat některé vynálezy a objevy 

 

- charakterizovat dobu Rudolfa II. 

- znát důsledky bitvy na Bílé hoře 

 

 

- znát význam osobnosti J. A. Komenského 

 

- poznat barokní stavby 

 

- vyjmenovat některé reformy Marie Terezie a Josefa II. 

 

 

 

- znát význam národních buditelů 

 

- charakterizovat českou politiku a kulturu na konci 19. století 

 

NOVOVĚK 

Počátek novověku 

- Kryštof Kolumbus 

-  názory na svět ve 14. a 15. století 

- zámořské objevy a jejich důsledky 

- vynález knihtisku 

České země za vlády Habsburků 

- doba Rudolfa II. 

- příčiny a vznik habsburské monarchie 

- bitva na Bílé hoře  

 

- J. A. Komenský 

- doba pobělohorská 

- kultura a stavitelství pozdního feudalismu - baroko 

Osvícenectví 

- reformy Marie Terezie a Josefa II. 

- odpor proti nevolnictví, počátky revoluce v zemědělství a průmyslu 

Národní obrození 

- František Palacký 

- revoluční rok 1848 

- konec století a česká kultura 

 

Průřezová témata, souvislosti, poznámky 

 

Průřezové téma není. 

Pokud není uvedeno jinak, je učivo koncipované a osvojené v nižším ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

9. ročník: 
Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP: 

2. období 

Žák by měl: 

Školní výstupy 

9. roč. 

Žák by měl: 

Učivo  

9. roč. 

NEJNOVĚJŠÍ DĚJINY 

- být seznámen s příčinami a politickými, sociálními a 

kulturními důsledky 1. světové války 

- mít základní poznatky o vzniku samostatné 

Československé republiky 

 

 

 

- znát průběh a důsledky 2. světové války a nový 

politický a hospodářský vývoj v Evropě 

 

 

 

 

 

 

 

- chápat význam událostí v roce 1989 a vítězství 

demokracie v naší vlasti 

 

 

- vědět o příčinách a důsledcích I. světové války a vzniku 

československého státu 

- znát význam osobnosti T. G. Masaryka 

 

 

 

 

- chápat nebezpečí fašismu a jeho důsledky 

 

- chápat význam slova „holocaust“ 

 

 

- mít představu o poválečném vývoji v republice 

- charakterizovat únor 1948 

- pochopit rok 1968 

 

- znát události roku 1989, významné osobnosti 

 

- chápat význam vstupu ČR do EU 

 

NEJNOVĚJŠÍ DĚJINY 

I. světová válka 

- její příčiny a důsledky 

- vznik československého státu 

- první prezident T. G. Masaryk 

- období 1. republiky 

- hospodářská krize a 30. léta v Československu 

- narůstání fašismu v Evropě 

II. světová válka 

-  protektorát Čechy a Morava 

- Slovenský stát 

- průběh a důsledky války, domácí a zahraniční odboj 

- holocaust 

Poválečný vývoj 

- období zápasu o demokracii 

- totalitní režim  

- rok 1968 – nástup normalizace 

- odpor proti vládě jedné strany 

- listopad 1989 a jeho význam 

- vznik České republiky 

- vstup do EU 

 

Průřezová témata, souvislosti, poznámky 

 

Průřezové téma není. 

Pokud není uvedeno jinak, je učivo koncipované a osvojené v nižším ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  5. 5. 2 Občanská výchova 

 Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Občanská výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost RVP ZV - LMP. Má nezastupitelnou roli v přípravě žáků na 

občanský život, objasňuje principy existence a fungování demokratické společnosti. Utváří a  rozvíjí osobnost žáků po stránce mravní a estetické, formuje 

jejich vnitřní postoje k důležitým oblastem lidského života a pomáhá jim orientovat se v mezilidských vztazích. 

Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova; Výchova demokratického občana; Multikulturní výchova. 

Obsahové a časové vymezení předmětu 

Vzdělávacím obsahem vyučovacího předmětu Občanská výchova se u žáků formují sociální dovednosti a postoje důležité v občanském životě. Součástí 

vzdělávání je prevence rasistických, xenofobních a extremistických postojů, výchova k toleranci, respektování lidských práv a k prosazování rovnoprávnosti 

mužů a žen, výchova k úctě a ochraně přírodního prostředí a kulturních hodnot. Občanská výchova se zaměřuje na formování osobnosti žáků po stránce 

mravní, citové a volní tak, aby jejich začleňování do společenských vztahů bylo co nejúspěšnější. Cílem je vybavit žáky základními vědomostmi o podstatě a 

fungování společnosti, o právech a povinnostech občanů, poskytnout jim základní orientaci v právních předpisech a normách potřebných v běžném životě a 

vytvářet u nich základy právního vědomí a občanské odpovědnosti. 

Ve vyučovacím předmětu Občanská výchova je naplňována témata Mezilidské vztahy a komunikace; Důstojnost lidské osoby; Pozitivní hodnocení sebe; 

Pozitivní hodnocení druhých; Komunikace citů; Reálné a zobrazené vzory; Prosociální chování v osobních vztazích; Pomoc, darování, dělení se, spolupráce, 

přátelství; Prosociální chování ve veřejném životě a Solidarita a sociální problémy doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova. 

 

Časová dotace 

6. - 9. ročník – 1 hodina týdně 

Organizační vymezení předmětu a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu 

Výuka Občanské výchovy je organizována 1 krát v týdnu po jedné vyučovací hodině převážně ve třídě. Žáci využívají výukových materiálů, encyklopedií, 

informací získaných na internetu. Pracují samostatně nebo ve skupině. Součástí výuky Občanské výchovy jsou  tematicky zaměřené exkurze.   

Vzdělávací strategie při výuce Občanské výchovy jsou přizpůsobeny míře zdravotního postižení žáků. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

Kompetence k učení: 

1. vytvářet takové situace, aby žáka učení bavilo, měl z něj radost a bylo pro něj přínosem 

2. umožňovat žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcovat jejich tvořivost 

3. na základě diskuse a týmové práce uvádět věci do souvislostí a vytvářet komplexnější pohled na vztahy mezi jevy 

4. předkládat žákům informace, z kterých se dozví, kde v životě použijí některé konkrétní poznatky, dovednosti, kompetence 

5. učit žáky objektivně posuzovat sami sebe a zodpovědně se rozhodovat o své budoucí profesi 

 

Kompetence k řešení problémů: 

1. přecházet od frontálního vyučování k aktivizujícím metodám, poznatky žákům nepředkládat v hotové podobě 

2. podněcovat získávání odvahy k překonávání obtíží 



 

 

3. naučit žáky, aby věděli, kde mohou hledat pomoc v nesnázích a skutečně ji nacházeli 

4. učit žáky samostatně se rozhodovat a nést důsledky za své rozhodnutí 

5. učit ohleduplnému a citlivému vztahu k přírodě, lidem, kulturním a etickým hodnotám, pěstovat vztah k rodnému místu, regionu, kraji 

6. umět se ovládat a kultivovaně jednat 

7. chovat se zodpovědně v krizových situacích a v situacích ohrožujících život a zdraví člověka 

8. učit dobrému vztahu k vlastnímu zdraví a péči o jeho zachování 

 

Kompetence komunikativní: 

1. dodržovat prostor pro komunikaci různými formami (ústně, písemně) 

2. rozvíjet komunikativní dovednosti, vést dialog, řízený i nahodilý rozhovor, diskutovat 

3. vést žáky, aby vyjadřovali své názory a myšlenky v logickém sledu  

4. umět obhajovat svou práci, vhodně argumentovat 

5. vytvářet pro žáky příležitosti k formulování a obhajování vlastních myšlenek a názorů 

6. účinně se zapojovat do diskuze 

7. vést žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole  

8. vyjadřovat se k danému problému, respektovat názory druhých  

9. dodržovat etiku komunikace  

10. vést žáky ke vhodné komunikaci i mimo školu 

11. umět naslouchat druhým lidem s porozuměním a vhodně na ně reagovat 

12. vytvářet žákům podmínky pro uplatňování osvojených modelů komunikativních dovedností při kooperaci s vrstevníky (srozumitelně a     kulturně 

komunikovat ve skupině, aktivně naslouchat) 

13. nezaměňovat demokracii a svobodu za anarchii, vést žáky k vytváření pravidel práce společně s pedagogy  

14. chápat principy společenských norem, respektovat individualitu jedinců 

15. vybízet žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i v mimoškolní činnosti i mimo školu 

16. komunikovat s rodiči a vychovateli dětského domova 

17. učit žáky obhajovat své názory, přemýšlet o názorech druhých, umět se k nim kriticky vyjádřit a zároveň naslouchat názorům druhých 

 

Kompetence sociální a personální: 

1. začleňovat metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím učit žáky spolupracovat 

2. vyučovat ve skupinách – třídy s více ročníky 

3. upevňovat dobré mezilidské vztahy na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi 

4. usilovat, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině a respektovali společně dohodnutá pravidla chování 

5. učit žáky odmítat vše, co narušuje dobré vztahy ve společnosti 

6. pomáhat těžce zdravotně postiženým spolužákům a začleňovat je do kolektivu (IVP) 

7. pomáhat spolužákům se specifickými poruchami učení nebo zdravotními problémy 



 

 

8. být ohleduplný vůči starým a nemocným lidem (spolupráce s domem peč. Služby, Nadačním fondem Klíček,…) 

9. učit chránit zdraví druhých, mít úctu k jejich životu 

10. během vzdělávání využívat skupinové práce žáků, vzájemnou pomoc při učení ve třídách s více ročníky (starší pomáhají slabším) 

11. naplňovat preventivní program, aktivně do něj žáky zapojovat 

12. orientovat se ve vlastním citovém životě a v citových vztazích (i v období dospívání) 

13. uplatňovat ve výuce efektivní strategie k osvojení specifických dovedností komunikační obrany proti agresi a manipulaci, učit žáky odmítavému postoji 

ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky 

14. zabezpečit fungování demokracie v osobním životě, ve škole i ve společnosti 

15. stanovovat hranice a limity práv 

16. rozvíjení schopnosti empatie (vcítění se do někoho) 

17. podporovat přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami 

 

Kompetence občanské: 

1. učit žáky přijímat a respektovat názory druhých 

2. klást důraz na Environmentální výchovu, vést žáky k třídění odpadů (viz. environmentální plán školy) 

3. učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za své rozhodnutí, vhodnou formou prosazovat své zájmy  

4. učit žáky znát fungování demokracie v osobním životě, ve společnosti, ve škole, naplňovat školní řád, dodržovat pravidla společenského chování 

5. aktivně zapojovat žáky do preventivního programu 

6. vysvětlovat význam zdravé stravy a včetně praktického vaření 

7. porozumět odlišnému způsobu života lidí z jiných kultur (multikulturní výchova - Romové) 

8. vyjadřovat se k danému problému, respektovat názory druhých 

9. rozvíjet schopnost vcítit se do situací ostatních lidí, odmítat nátlak a hrubé zacházení, uvědomovat si povinnost postavit se proti fyzickému a hrubému 

zacházení 

 

Kompetence pracovní: 

1. vést žáky k sebehodnocení, kriticky posuzovat a vyvozovat závěry pro uplatnění v životě 

2. učit žáky poznávat, že bez svědomité práce se nedosáhne úspěchu 

3. nepředkládat žákům zadání v hotové formě, vést k samostatnosti 

4. učit žáky základy kooperace (spolupráce) 

5. učit ohleduplnému a citlivému vztahu k přírodě, lidem, kulturním a etickým hodnotám, pěstovat vztah k rodnému místu, regionu, kraji 

6. organizovat svou vlastní práci s ohledem na bezpečnost, zdraví své i druhých, organizovat svůj volný čas 

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

 

 

 



 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Občanská výchova: 

6. ročník: 
Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP: 

Žák by měl: 

 

Školní  výstupy  

6. roč. 

Žák by měl: 

Učivo  

6. roč. 

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 

- mít základní informace o sociálních, právních a 

ekonomických otázkách rodinného života a rozlišovat 

postavení a role rodinných příslušníků 

 

- znát členy vlastní rodiny a příbuzenské vztahy v rodině 

- hodnotit význam rodinných tradic a zvyků 

- znát svoje místo bydliště 

- vědět o zajímavostech regionu 

 

 

 

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 

- rodinní příslušníci a jejich role 

- rodinné tradice a zvyky  

- sváteční dny rodinného života 

- město, kde bydlím 

- památná místa a osobnost regionu 

 

STÁT A PRÁVO 

- chápat státoprávní uspořádání České republiky, 

zákonodárných orgánů a institucí státní správy 

- uvést symboly našeho státu a znát způsoby jejich užívání 

- chápat význam vzdělávání v kontextu s profesním 

uplatněním 

 

 

 

 

- mít pojem, co je to národ, stát, vlast 

 

- vyjmenovat státní symboly 

- chápat význam vzdělání 

- znát školní řád  

 

STÁT A PRÁVO 

- právní základy státu 

 

- státní symboly 

- školství – právo na vzdělání, význam vzdělání 

- vztahy ve škole, školní řád 

 

 
 

Průřezová témata, souvislosti, poznámky 

 

Průřezová témata: OSVA2a, OSVA2b, VDO4a, VDO4b, MuV5b.. 

Pokud není uvedeno jinak, je učivo a klíčové kompetence koncipované a osvojené v nižším ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících. 

 
7. ročník:  

Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP: 

Žák by měl: 

 

Školní  výstupy  

7. roč. 

Žák by měl: 

Učivo  

7. roč. 

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 

- mít základní informace o sociálních, právních a 

ekonomických otázkách rodinného života a rozlišovat 

postavení a role rodinných příslušníků 

 

- znát členy vlastní rodiny a příbuzenské vztahy v rodině, životní 

rytmus rodiny – životospráva, jídelní lístek 

- mít představu o hospodaření rodiny 

- znát svoje místo bydliště 

- vědět o zajímavostech regionu 

 

 

 

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 

- rodina, škola - funkce a struktura rodiny, hospodaření rodiny 

 
 

- obec, region - zajímavosti a významné osobnosti obce, regionu, přírodní 

zajímavá místa, kulturní památky, Dv 

 

 



 

 

STÁT A PRÁVO 

- mít základní znalosti o podstatě a fungování 

demokratické společnosti 

- znát základní práva a povinností občanů 

- chápat státoprávní uspořádání České republiky, 

zákonodárných orgánů a institucí státní správy 

- uvést symboly našeho státu a znát způsoby jejich užívání 

- chápat význam vzdělávání v kontextu s profesním 

uplatněním 

 

 

 

 

- vysvětlit pojmy národ, stát, vlast 

- vyjmenovat státní symboly 

- znát význam a obsah ústavy 

- znát funkci parlamentu, složení vlády, funkci ministrů a 

prezidenta 

 

- chápat význam vzdělání 

- mít pojem o systému škol 

- znát školní řád  

 

STÁT A PRÁVO 

- právní základy státu - Ústava ČR, složky státní moci, státní symboly, 

prezident republiky, DV 

 
- státní správa a samospráva - volby do zastupitelských orgánů 

 

- školství – právo na vzdělání, význam vzdělání 

- vztahy ve škole, školní řád 

 

 
 

Průřezová témata, souvislosti, poznámky 

 

Průřezová témata: VDO1a,  VDO3a. 

 Pokud není uvedeno jinak, je učivo a klíčové kompetence koncipované a osvojené v nižším ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících. 

 
8. ročník:  

Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP: 

Žák by měl: 

 

Školní  výstupy  

8. roč. 

Žák by měl: 

Učivo  

8. roč. 

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 

- rozpoznat hodnoty přátelství a vztahů mezi lidmi , 

formulovat své nejbližší plány  

- respektovat mravní principy a pravidla společenského 

soužití 

- uplatňovat vhodné způsoby chování a komunikace 

v různých životních situacích a rozlišit projevy 

nepřiměřeného chování a porušování společenských 

norem 

 

- chápat význam přátelství 

- být seznámen s problematikou sexuálního života 

- vědět o nebezpečí pohlavních chorob  

- charakterizovat vztahy v rodině 

- chápat funkci manželství, postavení partnerů, rodičů a jejich 

odpovědnost za výchovu dětí  

- podílet se na správném hospodaření domácnosti 

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 

- význam přátelství, vztahy mezi mladými lidmi, láska, hledání partnera, 

sexuální život 

- funkce a struktura rodiny, úplná a neúplná rodina, náhradní rodinná 

péče, odpovědnost rodičů za výchovu dětí 

- rovnoprávné postavení žen a mužů 

 

STÁT A PRÁVO 

- zvládat běžnou komunikaci s úřady 

 

 
- znát náležitosti k vyhotovení občanského průkazu a cestovního 

pasu 

- vysvětlit pojmy oddací a rodný list 

- být seznámen s ověřováním listin 

STÁT A PRÁVO 

- právní dokumenty občana 

- styk s úřady 

 
 



 

 

PÉČE O OBČANA 

- dokázat vyřizovat své osobní záležitosti, v případě 

potřeby požádat vhodným způsobem o radu 

- uvědomovat si význam sociální péče o potřebné občany 

 

 

- využívat v krizových situacích služeb pomáhajících 

organizací 

 

 

 

- získat základní informace o sociálním zabezpečení 

- chápat pojem nemocenského a sociálního pojištění 

- vědět o možnosti podpory v nezaměstnanosti 

 

 

- vědět o pomoci nemocným a postiženým 

PÉČE O OBČANA 

- pracovní uplatnění - kvalifikace, rekvalifikace, odměna za práci 

-  nezaměstnanost, pracovní úřady, finanční podpora v nezaměstnanosti 

- zdravotní a sociální péče - systém zdravotní péče, zdravotní a sociální 

pojištění 

- pomáhající organizace (krizová centra) 

 

Průřezová témata, souvislosti, poznámky 

 

Průřezová témata: OSVA2d, OSVB1a, OSVB2a, OSVC2a, VDO2a, VDO3b. 

Pokud není uvedeno jinak, je učivo a klíčové kompetence koncipované a osvojené v nižším ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnícíc 

 
9. ročník:  

Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP: 

Žák by měl: 

Školní výstupy  

9. roč. 

Žák by měl: 

Učivo  

9. roč. 

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 

- rozpoznat hodnoty přátelství a vztahů mezi lidmi a být 

ohleduplný ke starým, nemocným a postiženým 

spoluobčanům 

-  být seznámen s nebezpečím rasizmu a xenofobie 

-  kriticky přistupovat k projevům vandalismu 

-  tolerovat kulturní zvláštnosti, názory a zájmy 

minoritních skupin ve společnosti 

 

- zvládat různé formy komunikace mezi lidmi  

- umět projevit úctu k ostatním lidem 

- respektovat společenský řád 

- chápat pojem demokracie, demokratická společnost 

- být tolerantní lidem jiné barvy pleti, jiného vyznání, k  

národnostním menšinám 

 

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 

- mezilidské vztahy ve společnosti - základní pravidla společenského 

chování, úcta k člověku 

- rovnocennost a rovnoprávnost národnostních menšin - problémy lidské 

nesnášenlivosti 

- otázky víry a náboženství, nebezpečí náboženských sekt 

STÁT A PRÁVO 

- znát základní práva a povinností občanů 

 

 

- uvědomovat si rizika porušování právních ustanovení a 

důsledky protiprávního jednání 

 

- znát a respektovat základní práva a povinnosti občanů 

 

 

- znát orgány činné v trestním řízení, policie, soudy, výchovná 

zařízení 

STÁT A PRÁVO 

- člověk a právo - práva a povinnosti občana, DV 

- základní lidská práva, Listina základních práv a svobod, práva dítěte a 

jejich ochrana 

- poškozování lidských práv, týrané a zneužívané dítě, šikana 

- národnostní problematika 

PÉČE O OBČANA 

-  rozeznat nebezpečí ohrožení sociálně patologickými 

jevy 

 

 

 

 

 

 

-  mít osvojeny nezbytné dovednosti potřebné k ochraně 

 

- znát a respektovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

- předcházet úrazům, DV 

- znát nebezpečí látek poškozujících zdraví – kouření, drogy, 

alkohol 

- rozvíjet svoji tvořivost 

- chápat význam kultury a sportu v životě člověka 

- žít zdravým způsobem 

- chránit životní prostředí  

- znát způsoby ochrany  v případě ohrožení  

PÉČE O OBČANA 

- člověk a volný čas – kultura, sport, volnočasové aktivity, zájmové a 

sportovní organizace, DV 

- nebezpečí drog, DV 

- nevhodné využívání volného času 

 

- význam kultury v životě člověka 

 

- ekologická výchova 



 

 

osob za mimořádných událostí 

MEZINÁRODNÍ VZTAHY 

 - uvést některé významné mezinárodní organizace a 

společenství, k nimž má ČR vztah a vědět o výhodách 

spolupráce mezi státy 

- vědět o právech občanů ČR v rámci EU a způsobech 

jejich uplatňování 

- uvést příklady mezinárodního terorismu 

 

- mít pojem o významu začlenění ČR do EU 

- chápat význam mezinárodní spolupráce 

 

- mít představu o právech občanů ČR a států EU 

- účastnit se aktivit v rámci společenství Jaro Evropy 

- chápat nebezpečí terorismu 

MEZINÁRODNÍ VZTAHY 

- postavení ČR v rámci EU 

- ekonomická, politická a bezpečnostní spolupráce mezi státy 

 

 http://www.springday2007.net   
 

Průřezová témata, souvislosti, poznámky 

 

Průřezová témata: OSVB2c, VDO2b, VDO2c,  VDO3c,  MuV1a, MuV3a, MuV3b,MuV5a. 

Pokud není uvedeno jinak, je učivo a klíčové kompetence koncipované a osvojené v nižším ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících. 

 

 
5. 6. 1 Fyzika 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Fyzika vznikl společně s chemií, přírodopisem a zeměpisem ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda RVP ZV - LMP. Navazuje na 

vyučovací předměty prvouka, přírodověda a vlastivěda vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, která přibližuje přírodovědné učivo na  

1. stupni naší školy a kooperuje s ostatními vyučovacími předměty. Fyzika společně s chemií, přírodopisem a zeměpisem dává žákům příležitost poznávat 

přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Žáci získávají základ pro pochopení a porozumění přírodních 

zákonitostí a poznatků, které mohou uplatnit v praktickém životě. Seznamují se s vlivy lidské činnosti na stav životního prostředí, aby k němu měli šetrný 

vztah. Seznamují se  se závislostí člověka na přírodních zdrojích. 

Průřezové téma: Environmentální výchova. 

Obsahové a časové vymezení předmětu 

Vzdělávací obsah  vyučovacího předmětu Fyzika prolíná nejen do ostatních vyučovacích předmětů, které jej doplňují, rozšiřují a využívají. Vyučovací 

předmět Fyzika navazuje na obsah vyučovacích předmětů: prvouka, přírodověda, vlastivěda, občanská výchova, chemie, přírodopis, zeměpis, pracovní 

vyučování, matematika, český jazyk, tělesná výchova a také na školní projekty. Poskytuje žákům základní vědomosti o fyzikálních jevech a jejich použití 

v praktickém životě. 

Časová dotace:   

7. ročník – 1 hodina týdně 

8. ročník – 1 hodina týdně 

9. ročník – 1 hodina týdně 

 

Organizační vymezení předmětu  

Výuka Fyziky je organizována 1 krát v týdnu po 1 vyučovací hodině zpravidla v učebně školy. Může být vyučována ve třídě s jiným ročníkem a s jiným 

vyučovacím předmětem. K osvojení potřebných vědomostí, dovedností a návyků, které ovlivňují způsob života žáků, je třeba využívat vhodné metody, např. 

motivace a činnosti, které posilují zájem žáků. Je to například kooperativní učení, skupinová činnost  

a projektové vyučování, ale i samostatné činnosti a individuální přístup jednotlivých žáků při činnostech a individuální přístup vyučujících k jednotlivým 

žákům. K přiblížení poznání praktického  života jsou realizovány různé exkurze do závodů, provozoven, dílen a jiných organizací. 

http://www.springday2007.net/


 

 

Výuka  Fyziky  se vždy přizpůsobí míře zdravotního postižení žáků. Může být vypracován i individuální vzdělávací plán. Využívá se frontální , skupinová a 

individuální práce, činnostní učení, učení se ve dvojicích, pokusy, experimenty, laboratorní práce, vycházky, exkurze, tematické výlety, počítače ve výuce, 

vyhledávání na internetu, knihovna (práce s odbornou, populárně naučnou literaturou), diskuse, projektové vyučování. Dbá se na zvládnutí formy poznámek, 

podle kterých jsou pak žáci schopni srozumitelně mluvit, na oceňování  

a využívání snahy, aktivity a zájmů žáků, jejich dovedností, které získávají i mimo výuku. Zařazena je ochrana člověka za mimořádných událostí (praktické 

ukázky a nacvičování možných situací).  

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

Kompetence k učení: 

1. vytvářet takové situace, aby žáka učení bavilo, měl z něj radost a bylo pro něj přínosem 

2. umožňovat žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcovat jejich tvořivost 

3. na základě diskuse a týmové práce uvádět věci do souvislostí a vytvářet komplexnější pohled na vztahy mezi jevy 

4. učit žáky třídit informace, které si samostatně vyhledají v odborné nebo populárně naučné literatuře 

5. zadávat žákům úkoly přiměřené jejich schopnostem, aby je dokázali zvládnout a nacházeli potěšení z vymýšlení a často zažívali úspěch 

 

Kompetence k řešení problémů: 

1. vyzývat žáky k navrhování dalších postupů a konkrétních činností, které povedou k jejich pokroku 

2. řešit problémové úlohy z praktického života, např. drobné opravy v domácnosti 

3. přecházet od frontálního vyučování k aktivizujícím metodám, poznatky žákům nepředkládat v hotové podobě 

4. učit žáky samostatně se rozhodovat a nést důsledky za své rozhodnutí 

 

Kompetence komunikativní: 

1. dodržovat prostor pro komunikaci různými formami (ústně, písemně) 

2. rozvíjet komunikativní dovednosti, vést dialog, řízený i nahodilý rozhovor, diskutovat 

 

Kompetence sociální a personální: 

1. začleňovat metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím učit žáky spolupracovat 

2. vyučovat ve skupinách – třídy s více ročníky 

3. umožňovat žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcovat jejich tvořivost 

 

Kompetence občanské: 

1. učit žáky přijímat a respektovat názory druhých 

2. klást důraz na Environmentální výchovu, vést žáky k třídění odpadů (viz. environmentální plán školy) 

 

Kompetence pracovní: 

1. vést k správnému vztahu k technice, k ICT, jejímu správnému, účelnému využívání 



 

 

2. vést žáky k sebehodnocení, kriticky posuzovat a vyvozovat závěry pro uplatnění v životě 

3. učit žáky poznávat, že bez svědomité práce se nedosáhne úspěchu 

4. nenechat se znechutit a odradit neúspěchem 

5. využívat znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vyučovacích předmětech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Fyzika: 

2. stupeň 

7. ročník 
Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP: žák by 

měl  

Školní výstupy 

7. roč. 

Žák by měl: 

Učivo  

7. roč. 

MECHANICKÉ VLASTNOSTI TEKUTIN 

-  využívat poznatků o zákonitosti tlaku v klidných 

tekutinách pro řešení jednoduchých praktických 

problémů 

 

 

- poznat látky pevné, kapalné a plynné 

- znát,  co je tání a tuhnutí, skupenské teplo tání; vypařování 

a kapalnění; teplota varu kapaliny 

- vědět, jaké je  využití hydraulických zařízení v praxi 

 znát  souvislost mezi hydrostatickým tlakem, hloubkou 

a hustotou kapaliny; souvislost atmosférického tlaku 

s některými procesy v atmosféře 

- znát pojem  vztlaková síla; potápění, vznášení se a plování 

těles v klidných tekutinách 

MECHANICKÉ VLASTNOSTI TEKUTIN 

Druhy látek a jejich vlastnosti 

přeměny skupenství  

 

Pascalův zákon  

hydrostatický a atmosférický tlak -souvislost mezi hydrostatickým 

tlakem, hloubkou a hustotou kapaliny; souvislost atmosférického tlaku 

s některými procesy v atmosféře 

 

Archimédův zákon  

POHYB TĚLES, SÍLY 

- poznat, zda je těleso v klidu či pohybu vůči 

jinému tělesu 

- znát vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u 

rovnoměrného pohybu těles při řešení 

jednoduchých problémů 

- rozeznat, zda na těleso v konkrétní situaci působí 

síla 

- předvídat změnu pohybu těles při působení síly  

- aplikovat poznatky o jednoduchých strojích při 

řešení praktických problémů 

 

  

 

- poznat  těleso  v klidu a v pohybu a  znát vztah mezi 

rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného pohybu těles  

- znát  přímou úměrnost mezi gravitační silou a hmotností 

tělesa 

- vědět, co je tlaková síla, tlak a jeho jednotka 

- vědět, co je  smykové tření, jak se ovlivňuje velikosti třecí 

síly v praxi 

- zvládnout převody jednotek 

- poznat působení sil 

- znát jednoduché stroje a jejich využití v praxi 

- seznámit se s tepelnými motory 

POHYB TĚLES, SÍLY 

pohyby těles – pohyb a klid těles 

 

gravitační pole a gravitační síla – přímá úměrnost mezi gravitační silou a 

hmotností tělesa 

tlaková síla a tlak - tlaková síla, tlak a jeho jednotka 

třecí síla - smykové tření, ovlivňování velikosti třecí síly v praxi 

 

působení sil stejných a opačných směrů na těleso 

klid, pohyb, setrvačnost 

práce a výkon 

-  jednoduché stroje  

-  tepelné motory 

měření fyzikálních veličin  

ZVUKOVÉ DĚJE 

- rozpoznat zdroje zvuku, jeho šíření a odraz 

 

 

 

- posoudit vliv nadměrného hluku na životní 

 

- určit vznik a zdroje zvuku, látkové prostředí jako 

podmínku vzniku šíření zvuku 

-  poznat odraz zvuku na překážce, ozvěnu 

- vědět, že hudební nástroje jsou zdroje zvuku 

- posoudit škodlivost nadměrného hluku- přijmout tvrzení, 

ZVUKOVÉ DĚJE 

Vlastnosti zvuku - vznik a zdroje zvuku, látkové prostředí jako podmínku 

vzniku šíření zvuku; odraz zvuku na překážce, ozvěna 

 

- hudební nástroje 

- škodlivost nadměrného hluku 



 

 

prostředí a zdraví člověka 

 

že nadměrný hluk škodí lidskému zdraví (sluchu) a 

v přírodě zvěři 

Průřezová témata, poznámky Průřezové téma není. 

Pokud není uvedeno jinak, je učivo koncipované a osvojené v nižším ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících. 

 

 

 

 
8. ročník 

 
Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP: žák by 

měl  

Školní výstupy  

 8. roč. 

Žák by měl: 

Učivo  

8. roč. 

ELEKTROMAGNETICKÉ A SVĚTELNÉ DĚJE 

- sestavit podle schématu elektrický obvod 

- rozlišit stejnosměrný proud od střídavého a 

změřit elektrický proud a napětí 

- znát zdroje elektrického proudu 

- rozlišit vodiče od izolantů na základě jejich 

vlastností 

- znát zásady bezpečnosti při práci s elektrickými 

přístroji a zařízeními 

 

 

- znát zdroje napětí a elektrické spotřebiče 

- sestavit jednoduchý elektrický obvod 

- znát pojem elektrická síla, elektrický náboj 

- vědět, co jsou elektrické vodiče a izolanty 

- vědět, jaké jsou tepelné účinky elektrického proudu, co je 

elektrický odpor 

- vědět, co je stejnosměrný elektromotor; transformátor 

- dodržovat pravidla bezpečné práce s elektrickými přístroji 

a zařízeními 

ELEKTROMAGNETICKÉ A SVĚTELNÉ DĚJE 

elektrický obvod – zdroje napětí, spotřebiče 

 

elektrické pole – elektrická síla, el. náboj; vodiče a izolanty; 

tepelné účinky elektrického proudu;  elektrický odpor; 

stejnosměrný elektromotor;  transformátor; 

pravidla bezpečné práce s elektrickými přístroji a zařízeními 

 

 

 

Průřezová témata, poznámky Průřezové téma není. 

Pokud není uvedeno jinak, je učivo koncipované a osvojené v nižším ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících. 

 

 

 
9. ročník. 

Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP: žák by 

měl  

Školní výstupy   

9. roč. 

Žák by měl: 

Učivo  

9. roč. 

ENERGIE 

- rozpoznat vzájemné přeměny různých forem 

energie, jejich přenosu a využití 

- znát vzájemný vztah mezi výkonem, vykonanou 

prací a časem (bez vzorců) 

-  rozeznat teplo přijaté či odevzdané tělesem 

 

- pojmenovat výhody a nevýhody využívání 

 

- znát  druhy energie; elektrickou energii a výkon- co je 

transformátor  

- vědět, co je elektrická práce, výkon elektrického proudu 

- seznámit se s výrobou  a přenosem elektrické energie  

-vědět, jak vzniká jaderná energie, co je jaderný reaktor, 

jaderná elektrárna 

- znát, jaká je ochrana lidí před radioaktivním zářením 

ENERGIE 

formy energie  

elektrická práce, elektrická energie, výkon elektrického proudu 

výroba  a přenos elektrické energie 

jaderná energie, jaderný reaktor, jaderná elektrárna 

ochrana lidí před radioaktivním zářením (nacvičování při cvičení v přírodě-

ochrana člověka za mimořádných událostí, ekologické katastrofy) 

 



 

 

různých energetických zdrojů z hlediska vlivu 

na životní prostředí 

 

- vědět, jak se chránit před nebezpečným napětím 

ELEKTROMAGNETICKÉ A SVĚTELNÉ DĚJE 

 

- znát druhy magnetů a jejich praktické využití 

 

- rozpoznat zda těleso je či není zdrojem světla 

- znát způsob šíření světla v prostředí 

- rozlišit spojnou čočku od rozptylky a znát jejich 

využití 

 

 

 

- znát magnet a elektromagnet 

 

 rozpoznat zdroje světla;  seznámit se s rychlostí světla ve 

vakuu a v různých prostředích;  poznat odraz světla  

- znát druhy a využití zrcadel  

- rozpoznat čočky – spojky a rozptylky a vědět jejich využití 

- vědět o využití optických přístrojů – informativně  

ELEKTROMAGNETICKÉ A SVĚTELNÉ DĚJE 

 

-  magnetická síla 

 

- vlastnosti světla: zdroje světla; rychlost světla ve vakuu a v různých  

prostředích;  odraz světla; druhy a využití zrcadel;  

čočky – spojky a rozptylky, jejich využití 

optické přístroje - informativně  

 

 

 

VESMÍR 

- znát planety sluneční soustavy a jejich postavení 

vzhledem ke Slunci 

- osvojit si základní vědomosti o Zemi jako 

vesmírném tělese a jejím postavení ve vesmíru 

- objasnit pohyb planety Země kolem Slunce a 

pohyb Měsíce kolem Země 

- rozlišit hvězdu od planety na základě jejich 

vlastností 

 

- znát hlavní složky sluneční soustavy 

-  poznat měsíční fáze 

- vědět, že planeta Země je součást sluneční soustavy a jaké 

jsou pohyby 

 

 

- určit rozdíly mezi planetou a hvězdou 

VESMÍR 

sluneční soustava – hlavní složky; měsíční fáze 

 

 

 

 

 

hvězdy  

Průřezová témata, poznámky Průřezová témata: EV 2f. 

Při cvičení v přírodě bude probíhat ochrana člověka za mimořádných událostí – ochrana při ekologické katastrofě, požáru, povodni, 

jaderném výbuchu. 

Pokud není uvedeno jinak, je učivo koncipované a osvojené v nižším ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících. 

 

 
5. 6. 2 Chemie 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Chemie vznikl společně s fyzikou, přírodopisem a zeměpisem ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda RVP ZV - LMP. Navazuje na 

vyučovací předměty přírodověda, prvouka a vlastivěda vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, která přibližuje přírodovědné učivo na 1. stupni naší školy a 

kooperuje s ostatními vyučovacími předměty. Chemie společně s fyzikou, přírodopisem a zeměpisem dává žákům příležitost poznávat přírodu jako systém, 

jehož součásti jsou vzájemně propojeny,  působí na sebe a ovlivňují se. Žáci získávají základ pro pochopení a porozumění přírodních zákonitostí a poznatků, 

které mohou uplatnit v praktickém životě. Seznamují se s vlivy lidské činnosti na stav životního prostředí, učí se  šetrnému  vztahu k životnímu prostředí. 

Seznamují se se závislostí člověka na přírodních zdrojích. Chemie učí žáky využívat znalosti ve prospěch ochrany přírody. Svým charakterem výuky 

umožňuje žákům hlouběji porozumět procesům probíhajícím v přírodě, vzájemným souvislostem a vztahům mezi nimi.  

Vyučovací předmět Chemie vychází z osobních zkušeností a znalostí žáků a rozvíjí jejich specifické zájmy. 



 

 

Průřezové téma: Environmentální výchova 

Obsahové a časové vymezení předmětu 

Vzdělávací obsah  vyučovacího předmětu Chemie prolíná do ostatních vyučovacích předmětů, které jej doplňují, rozšiřují a využívají. Vyučovací předmět 

Chemie navazuje na obsah vyučovacích předmětů: prvouka, přírodověda, vlastivěda, občanská výchova, přírodopis, fyzika, zeměpis, pracovní vyučování, 

matematika, český jazyk, tělesná výchova a také na školní projekty. Poskytuje žákům základní informace o některých prvcích, sloučeninách a chemických 

reakcích s důrazem na jejich praktické využití. 

Časová dotace:   

9. ročník – 1 hodina týdně 

Organizační vymezení předmětu  

Výuka Chemie  je organizována 1 krát v týdnu po 1 vyučovací hodině zpravidla v učebně školy.  Může být vyučována ve třídě s jiným ročníkem a s jiným 

vyučovacím předmětem. K osvojení potřebných vědomostí, dovedností a návyků, které ovlivňují způsob života žáků, je třeba využívat vhodné strategie: 

motivace a činnosti, které posilují zájem žáků. Je to například kooperativní učení, skupinová činnost a projektové vyučování, ale i samostatné činnosti a 

individuální přístup jednotlivých žáků při činnostech a individuální přístup vyučujících k jednotlivým žákům.  

Výuka Chemie se vždy přizpůsobí míře zdravotního postižení žáků. Může být vypracován i individuální vzdělávací plán. Využívá se frontální, skupinová a 

individuální práce, činnostní učení, učení se ve dvojicích, pokusy, experimenty, vycházky, exkurze, tematické výlety, počítače ve výuce, vyhledávání na 

internetu, knihovna (práce s odbornou, populárně naučnou literaturou), diskuse, projektové vyučování. Dbá se na zvládnutí formy poznámek, podle kterých 

jsou pak žáci schopni srozumitelně mluvit, oceňování a využívání snahy, aktivity a zájmů žáků, jejich dovedností, které získávají i mimo výuku. Zařazena je 

ochrana člověka za mimořádných událostí (praktické ukázky a nacvičování možných situací možno provádět na cvičení v přírodě).  

Průřezové téma:  Environmentální výchova. 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

Kompetence k učení: 

1. vytvářet takové situace, aby žáka učení bavilo, měl z něj radost a bylo pro něj přínosem 

2. umožňovat žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcovat jejich tvořivost 

3. na základě diskuse a týmové práce uvádět věci do souvislostí a vytvářet komplexnější pohled na vztahy mezi jevy 

4. učit žáky třídit informace, které si samostatně vyhledají v odborné nebo populárně naučné literatuře 

5. zadávat žákům úkoly přiměřené jejich schopnostem, aby je dokázali zvládnout a nacházeli potěšení z vymýšlení a často zažívali úspěch 

Kompetence k řešení problémů: 

1. vyzývat žáky k navrhování dalších postupů a konkrétních činností, které povedou k jejich pokroku 

2. řešit problémové úlohy z praktického života, např. drobné opravy v domácnosti 

3. přecházet od frontálního vyučování k aktivizujícím metodám, poznatky žákům nepředkládat v hotové podobě 

4. učit žáky samostatně se rozhodovat a nést důsledky za své rozhodnutí 

Kompetence komunikativní: 

1. dodržovat prostor pro komunikaci různými formami (ústně, písemně) 

2. rozvíjet komunikativní dovednosti, vést dialog, řízený i nahodilý rozhovor, diskutovat 

Kompetence sociální a personální: 



 

 

1. začleňovat metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím učit žáky spolupracovat 

2. vyučovat ve skupinách – třídy s více ročníky 

3. umožňovat žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcovat jejich tvořivost 

Kompetence občanské: 

1. učit žáky přijímat a respektovat názory druhých 

2. klást důraz na Environmentální výchovu, vést žáky k třídění odpadů (viz. environmentální plán školy) 

 

Kompetence pracovní: 

1. vést k správnému vztahu k technice, k ICT, jejímu správnému, účelnému využívání 

2. vést žáky k sebehodnocení, kriticky posuzovat a vyvozovat závěry pro uplatnění v životě 

3. učit žáky poznávat, že bez svědomité práce se nedosáhne úspěchu 

4. nenechat se znechutit a odradit neúspěchem 

5. využívat znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vyučovacích předmětech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie: 

2. stupeň 

9. ročník 
Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP: žák by 

měl  

Školní výstupy 

9. roč.  

Žák by měl: 

Učivo  

9. roč. 

POZOROVÁNÍ POKUS A BEZPEČNOST 

PRÁCE 

-rozlišit společné a rozdílné vlastnosti látek 

-rozpoznat přeměny skupenství látek 

-pracovat bezpečně s vybranými běžně 

používanými nebezpečnými látkami 

- umět reagovat na případy úniku nebezpečných 

látek 

 

 

- znát pojmy hustota, rozpustnost, kujnost, tepelná 

a elektrická vodivost 

-znát  značení a užívání běžných chemikálií 

- dodržovat zásady bezpečné práce ve školní pracovně i 

v běžném životě 

-znát pojem ekologické katastrofy a vědět, jak se chovat a 

chránit se před úniky nebezpečných látek, haváriemi 

chemických provozů 

POZOROVÁNÍ POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE 

- vlastnosti látek - hustota, rozpustnost, kujnost, tepelná a elektrická 

vodivost 

- nebezpečné látky a přípravky - značení a užívání běžných chemikálií 

- zásady bezpečné práce - zásady bezpečné práce ve školní pracovně i 

v běžném životě 

- mimořádné události - úniky nebezpečných látek, havárie chemických 

provozů , ekologické katastrofy (ochrana člověka za mimořádných událostí 

– cvičení v přírodě) 

SMĚSI 

- poznat směsi a chemické látky 

- rozeznat druhy roztoků a jejich využití v běžném 

životě 

 

 

 

- rozlišit různé druhy vody a uvést příklady jejich 

použití 

- uvést zdroje znečišťování vody a vzduchu ve 

svém nejbližším okolí 

 

- poznat  různorodé a stejnorodé roztoky, koncentrovanější, 

zředěnější, nasycený a nenasycený roztok 

- znát vliv teploty a míchání na rychlost rozpouštění pevné 

látky 

- zvládnout oddělování složek směsí (usazování, filtrace) 

- znát pojmy destilace, krystalizace 

- mít informace o vodě v přírodě, vědět,  co je voda pitná a 

užitková, co jsou odpadní vody, jak je důležitá čistota vody 

- seznámit se se složením vzduchu, s důležitostí čistoty 

SMĚSI 

- směsi - různorodé a stejnorodé roztoky, koncentrovanější, zředěnější, 

nasycený a nenasycený roztok; vliv teploty a míchání na rychlost 

rozpouštění pevné látky; oddělování složek směsí (usazování, filtrace, 

destilace, krystalizace) 

 

 

- voda - voda v přírodě; voda pitná a užitková,  odpadní vody; čistota vody 

- vzduch – složení;  čistota ovzduší,  smog; teplotní inverze 



 

 

 ovzduší, vědět, co je smog a teplotní inverze 

ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK A CHEMICKÉ 

PRVKY 

- znát nejobvyklejší chemické prvky a jednoduché 

chemické sloučeniny a jejich značky 

- rozpoznat vybrané kovy a nekovy a jejich možné 

vlastnosti 

 

 

 

- znát pojmy molekuly, atomy, atomové jádro  

- znát názvy, značky, vlastnosti a použití nejobvyklejších 

prvků a seznámit se s periodickou soustavou prvků 

- znát nejjednodušší chemické sloučeniny 

ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK A CHEMICKÉ PRVKY 

 

- částicové složení látek - molekuly, atomy, atomové jádro 

- prvky - názvy, značky, vlastnosti a použití nejobvyklejších prvků 

- orientace v periodické soustavě prvků 

- chemické sloučeniny - nejjednodušší chemické sloučeniny 

 

CHEMICKÉ  REAKCE 

- pojmenovat výchozí látky a produkty 

nejjednodušších chemických reakcí 

 

- znát nejjednodušší chemické reakce nejobvyklejších prků 

CHEMICKÉ  REAKCE 

- nejjednodušší chemické reakce  

ANORGANICKÉ  SLOUČENINY  

- popsat vlastnosti a použití vybraných prakticky 

využitelných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí 

a znát vliv těchto látek na životní prostředí 

- orientovat se na stupnici pH, změřit pH roztoku 

univerzálním indikátorovým papírkem 

- poskytnout první pomoc při zasažení pokožky 

kyselinou nebo hydroxidem 

 

 

- znát názvosloví nejobvyklejších oxidů, vlastnosti a použití 

vybraných prakticky významných oxidů 

-  určit kyselost a zásaditost roztoků; znát vlastnosti, názvy 

a použití vybraných prakticky významných kyselin a 

hydroxidů 

- znát vlastnosti, použití vybraných solí 

- umět poskytnout první pomoc při zasažení pokožky 

kyselinou nebo hydroxidem 

ANORGANICKÉ  SLOUČENINY  

- oxidy - názvosloví nejobvyklejších oxidů, vlastnosti a použití vybraných 

prakticky významných oxidů 

- kyseliny a hydroxidy - kyselost a zásaditost roztoků; vlastnosti, názvy a 

použití vybraných prakticky významných kyselin a hydroxidů 

  

- soli - vlastnosti, použití vybraných solí 

- první pomoc při zasažení pokožky kyselinou nebo hydroxidem 

ORGANICKÉ SLOUČENINY 

- zhodnotit užívání paliv jako zdrojů energie 

- znát příklady produktů průmyslového zpracování 

ropy 

- uvést příklady bílkovin, tuků, sacharidů a 

vitaminů v potravě z hlediska obecně uznávaných 

zásad správné výživy 

 

- poznat nejjednodušší uhlovodíky, jejich zdroje, vlastnosti 

a využití; směsi uhlovodíků, alkoholy, aromatické 

uhlovodíky 

- znát průmyslově vyráběná paliva, ropa, uhlí, zemní plyn a 

příklady využití 

-  znát zdroje přírodních látek (bílkoviny; tuky, sacharidy, 

vitaminy), jejich vlastnosti a vliv na zdraví člověka 

ORGANICKÉ SLOUČENINY 

- uhlovodíky - nejjednodušší uhlovodíky, jejich zdroje, vlastnosti a využití; 

směsi uhlovodíků, alkoholy, aromatické uhlovodíky 

- paliva - ropa, uhlí, zemní plyn; průmyslově vyráběná paliva; příklady 

využití, DV 

- přírodní látky- zdroje, vlastnosti; bílkoviny+ tuky; sacharidy; vitamíny; 

vliv na zdraví člověka , DV 

CHEMIE A SPOLEČNOST 

- vědět o využívání prvotních a druhotných surovin 

 

 

- zhodnotit využívání různých látek v praxi 

vzhledem k životnímu prostředí a zdraví člověka 

 

- znát zásady bezpečnosti při práci s chemickými 

látkami 

 

-  znát výrobky chemického průmyslu; recyklace surovin 

-  vědět, jak užívat průmyslová hnojiva  z hlediska  ochrany 

životního prostředí 

- znát stavební pojiva (cement, vápno, sádra) a jejich užití 

v praxi, dodržování  bezpečnosti  při práci 

- poznat vlastnosti, použití, likvidaci plastů a syntetických 

vláken 

- vědět o významu tříd nebezpečnosti, zásady zacházení 

s hořlavinami  

- zvládnout první pomoc při popálení nebo poleptání 

- znát nebezpečí návykových látek 

CHEMIE A SPOLEČNOST 

chemický průmysl v ČR – výrobky; recyklace surovin 

průmyslová hnojiva – užití a hledisko ochrany životního prostředí 

 

stavební pojiva – cement, vápno, sádra; užití v praxi; bezpečnost při práci 

plasty a syntetická vlákna – vlastnosti, použití, likvidace 

 

hořlaviny - význam tříd nebezpečnosti, zásady zacházení s hořlavinami; 

první pomoc při popálení nebo poleptání, DV 

 

léčiva a návykové látky, DV 

 

Průřezová témata, poznámky Průřezová témata: Ev2a,EV2b, EV2g. 

 



 

 

5. 6. 3 Přírodopis 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Přírodopis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda RVP ZV - LMP, která navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět RVP 

ZV - LMP. Ta přibližuje přírodovědné učivo na 1. stupni základního vzdělávání a kooperuje s ostatními vzdělávacími oblastmi.  

Průřezové téma: Environmentální výchova.  

Obsahové a časové vymezení předmětu 

Vyučovací předmět Přírodopis dává žákům příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. 

Žáci získávají základ pro pochopení a porozumění přírodních zákonitostí a poznatků, které mohou uplatnit v praktickém životě, seznamují se s vlivy lidské 

činnosti na stav životního prostředí. Přírodopis učí žáky využívat přírodovědné znalosti ve prospěch ochrany přírody, poznávat a rozumět svému tělu, 

informuje je o vzniku a stavbě zemského tělesa.  

Časová dotace 

6. - 8. ročník – 2 hodiny týdně, z toho v 6. ročníku 2 hodiny disponibilní. 

9. ročník – 1 hodina týdně. 

Organizační vymezení předmětu a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu 

Výuka Přírodopisu je organizována ve třídě, popřípadě na školní zahradě. Žáci využívají výukových materiálů, encyklopedií, vzdělávacích videopořadů, 

informací získaných na internetu. Pracují samostatně nebo ve skupině. Součástí výuky Přírodopisu jsou jednoduché laboratorní práce, tematicky zaměřené 

vycházky a exkurze. 

Vzdělávací strategie při výuce Přírodopisu jsou přizpůsobeny míře zdravotního postižení žáků. 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

Kompetence k učení: 

1. vytvářet takové situace, aby žáka učení bavilo, měl z něj radost a bylo pro něj přínosem 

2. umožňovat žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcovat jejich tvořivost 

3. na základě diskuse a týmové práce uvádět věci do souvislostí a vytvářet komplexnější pohled na vztahy mezi jevy 

4. učit žáky třídit informace, které si samostatně vyhledají v odborné nebo populárně naučné literatuře 

5. zadávat žákům úkoly přiměřené jejich schopnostem, aby je dokázali zvládnout a nacházeli potěšení z vymýšlení a často zažívali úspěch 

Kompetence k řešení problémů: 

1. vyzývat žáky k navrhování dalších postupů a konkrétních činností, které povedou k jejich pokroku 

2. řešit úlohy z praktického života 

3. přecházet od frontálního vyučování k aktivizujícím metodám, poznatky žákům nepředkládat v hotové podobě 

4. učit žáky samostatně se rozhodovat a nést důsledky za své rozhodnutí 

5. učit vnímat krásu přírody a uvědomovat si význam přírody pro život člověka a pro život na Zemi  

6. získat šetrný vztah k životnímu prostředí a znalosti, které žákům pomohou správně posuzovat zacházení se životním prostředím 

Kompetence komunikativní: 

1. dodržovat prostor pro komunikaci různými formami (ústně, písemně) 

2. rozvíjet komunikativní dovednosti, vést dialog, řízený i nahodilý rozhovor, diskutovat 



 

 

Kompetence sociální a personální: 

1. začleňovat metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím učit žáky spolupracovat 

2. vyučovat ve skupinách – třídy s více ročníky 

3. orientovat se ve vlastním citovém životě a v citových vztazích (i v období dospívání) 

4. umožňovat žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcovat jejich tvořivost 

Kompetence občanské: 

1. učit žáky přijímat a respektovat názory druhých 

2. klást důraz na Environmentální výchovu, vést žáky k třídění odpadů (viz. environmentální plán školy) 

Kompetence pracovní: 

1. vést k správnému vztahu k technice, k ICT, jejímu správnému, účelnému využívání 

2. vést žáky k sebehodnocení, kriticky posuzovat a vyvozovat závěry pro uplatnění v životě 

3. učit žáky poznávat, že bez svědomité práce se nedosáhne úspěchu 

4. nenechat se znechutit a odradit neúspěchem 

5. využívat znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vyučovacích předmětech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis:    
2. stupeň 

6. ročník. 
Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP: 

2.období 

Žák by měl: 

 

Školní výstupy  

6. roč. 

Žák by měl: 

Učivo  

6. roč. 

BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ 

- porovnat vnější a vnitřní stavbu živočichů  

- rozlišit jednotlivé skupiny živočichů a znát hlavní 

zástupce 

 

 

 

- odvodit na základě vlastního pozorování základní 

projevy chování živočichů v přírodě, objasnit jejich 

způsob života a přizpůsobení danému prostředí 

- využívat zkušeností s chovem vybraných domácích 

živočichů k zajišťování jejich životních potřeb 

- vědět o významu živočichů v přírodě i pro člověka a 

uplatňovat zásady bezpečného chování ve styku se 

živočichy 

 

- popsat funkce jednotlivých částí těla   orgány, orgánové 

soustavy 

- znát významné zástupce jednotlivých skupin živočichů  

 

 

 

 

 

 

- uvědomit si význam a ochranu živočichů  živočišných 

společenstev 

- znát hospodářsky významné druhy; kriticky ohrožené druhy 

- popsat projevy chování živočichů 

 

BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ 

- savci 

- ptáci 

- plazi 

- obojživelníci 

- ryby 

- hmyz 

- přizpůsobení těla životnímu prostředí 

- způsob výživy 

- vztahy mezi živočichy a rostlinami 

- ochrana volně žijících živočichů – úloha ZOO 

 

- nebezpečí styku se zvířaty – nákaza, uštknutí, bodnutí 

- ochrana a první pomoc 



 

 

NEŽIVÁ PŘÍRODA 

- rozeznat některé druhy půd a objasnit jejich vznik 

 

 

 

- poznat podle charakteristických vlastností vybrané 

nerosty a horniny 

 
 znát složení, vlastnosti a význam půdy pro výživu rostlin, 

její hospodářský význam pro společnost  

- uvést příklady devastace a rekultivace 

- popsat vznik, vlastnosti, praktický význam a využití 

vybraných zástupců nerostů a hornin 

 

 

NEŽIVÁ PŘÍRODA 

Půda  

- složení, vlastnosti a význam půdy pro výživu rostlin 

- devastace a příklady rekultivace 

Kámen – uhlí 

- vznik, vlastnosti, praktický význam, využití 

Vápenec a další nerosty 

- vznik, vlastnosti, praktický význam, využití 

Ropa a zemní plyn 

- vznik, vlastnosti, praktický význam, využití 

 

OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA 

- získat základní vědomosti o přírodě a přírodních 

dějích 

- orientovat se v přehledu vývoje organismů a rozlišit 

základní projevy a podmínky života 

- znát základní funkce hlavních orgánů a orgánových 

soustav rostlin i živočichů 

 

- mít povědomí o vzniku a vývoji živé hmoty 

 

 

- mít přehled o vývoji organismů, základním složení a 

struktuře živých soustav 

OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA 

- vznik života  vývoj, rozmanitost, projevy života, názory na vznik 

života 

- základní složení a struktura živých soustav  buňky, pletiva, tkáně, 

orgány, orgánové soustavy 

 

PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY 

- využívat metody poznávání přírody osvojované v 

přírodopisu 

- dodržovat základní pravidla bezpečného chování při 

poznávání přírody 

 

 

- poznávat příklady devastace a rekultivace půdy 

PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY 

Půda 

- devastace a příklady rekultivace –poznávání přírody  

Průřezová témata, souvislosti, poznámky 

 

Průřezová témata: EV2c.  

Pokud není uvedeno jinak, je učivo a konkrétní výstupy koncipované a osvojené v nižším ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících. 

 
 

7. ročník 
Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP: 

2.období 

Žák by měl: 

 

Školní výstupy  

7. roč. 

Žák by měl: 

Učivo  

7. roč. 

BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ 

- porovnat vnější a vnitřní stavbu živočichů a vysvětlit 

funkce jednotlivých orgánů 

 

- rozlišit jednotlivé skupiny živočichů a znát hlavní 

zástupce 

 

 

 

 

- popsat stavbu a funkce jednotlivých částí těla 

- popsat živočišnou buňku 

- rozlišit organismy jednobuněčné a mnohobuněčné 

- znát významné zástupce jednotlivých skupin živočichů  

 

 

 

 

BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ 

- živočišná buňka  

 

- organismy jednobuněčné a mnohobuněčné 

- prvoci 

- ploštěnci a hlísti – tasemnice, roupi 

- měkkýši – plži, mlži 

- kroužkovci – žížala obecná, pijavky, nitěnky 

- členovci – pavouci, roztoči, korýši 



 

 

- odvodit na základě vlastního pozorování základní 

projevy chování živočichů v přírodě, objasnit jejich 

způsob života a přizpůsobení danému prostředí 

 

- uvědomit si význam a ochranu živočichů, živočišných 

společenstev, kriticky ohrožených druhů 

- hmyz – na poli a v půdě 

             - v zahradách a sadech 

             - v lese 

             - ve vodě i v blízkosti vod 

             - v domácnosti 

OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA 

- rozpoznat rozdíl mezi jednobuněčnými a 

mnohobuněčnými organismy 

 

 

 

- rozlišit jednobuněčné a mnohobuněčné organismy 

OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA 

- význam a zásady třídění organismů  organismy jednobuněčné a 

mnohobuněčné 

 

BIOLOGIE ROSTLIN 

- porovnat vnější a vnitřní stavbu rostlinného těla a 

znát funkce jednotlivých částí těla rostlin 

- vědět o základních rostlinných fyziologických 

procesech a o jejich využití 

- rozlišit základní systematické skupiny rostlin a znát 

jejich zástupce 

 

- popsat přizpůsobení některých rostlin podmínkám 

prostředí 

 

 

- popsat stavbu jednotlivých částí těla vyšších rostlin (kořen, 

stonek, list, květ, semeno, plod) 

- popsat principy fotosyntézy, dýchání, růstu a rozmnožování 

rostlin 

- orientovat se v systému rostlin  poznávat a zařazovat běžné 

druhy a vybrané zástupce nižších a vyšších rostlin 

 

BIOLOGIE ROSTLIN 

Stavba rostlinného těla 

  stavba a význam jednotlivých částí těla vyšších rostlin (kořen, 

stonek, list, květ, semeno, plod)  

Životní podmínky rostlin 

- principy fotosyntézy, dýchání, růst, rozmnožování 

Systém rostlin 

- ovocné stromy a keře 

- pokojové a okrasné rostliny 

- rostlinné společenstvo  - les (listnaté stromy, jehličnaté stromy, 

lesní plody a byliny) 

 

BIOLOGIE HUB 

- rozpoznat naše nejznámější jedlé a jedovaté houby 

podle charakteristických znaků 

 

 

 

- poznat lišejníky 

 

 

- rozlišit houby s plodnicemi 

- být seznámen se zásadami sběru, konzumace a první pomoci 

při otravě houbami 

 

 

- poznat vybrané zástupce lišejníků 

 

BIOLOGIE HUB 

Houby s plodnicemi  

- houby jedlé  

- houby nepoživatelné 

- houby jedovaté 

 stavba, výskyt, význam, zásady sběru 

- konzumace a první pomoc při otravě houbami 

Lišejníky  

 výskyt a význam 

 

Průřezová témata, souvislosti, poznámky 

 

Průřezová témata: EV1a, EV1b, EV1c, EV2d.  

Pokud není uvedeno jinak, je učivo a konkrétní výstupy koncipované a osvojené v nižším ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících. 

 

 

 

 

 



 

 

8. ročník 
Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP: 

2.období 

Žák by měl: 

Školní výstupy  

8. roč. 

Žák by měl: 

Učivo  

8. roč. 

BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ 

- porovnat vnější a vnitřní stavbu živočichů a vysvětlit 

funkce jednotlivých orgánů 

- rozlišit jednotlivé skupiny živočichů a znát hlavní 

zástupce 

 

- odvodit na základě vlastního pozorování základní 

projevy chování živočichů v přírodě, objasnit jejich 

způsob života a přizpůsobení danému prostředí 

- využívat zkušeností s chovem vybraných domácích 

živočichů k zajišťování jejich životních potřeb 

- vědět o významu živočichů v přírodě i pro člověka a 

uplatňovat zásady bezpečného chování ve styku se 

živočichy 

 

- popsat stavbu a funkce jednotlivých částí těla zástupců 

jednotlivých skupin živočichů 

 

 

 

 

 

 

 

 

- znát hospodářsky významné druhy a kriticky ohrožené druhy 

živočichů  

- být seznámen s projevy chování živočichů 

BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ 

Významní zástupci jednotlivých skupin živočichů  

- ryby 

- obojživelníci 

- plazi 

- ptáci 

- savci 

Rozšíření, význam a ochrana živočichů  

 živočišná společenstva  

 

- hospodářsky významné druhy  

- kriticky ohrožené druhy  

- projevy chování živočichů 

BIOLOGIE ČLOVĚKA 

- popsat stavbu orgánů a orgánových soustav lidského 

těla a jejich funkce 

 

 

 

 

 

 

- popsat vznik a vývin jedince 

- charakterizovat hlavní etapy vývoje člověka 

- rozlišovat příčiny, případně příznaky běžných 

nemocí a uplatňovat zásady jejich prevence a léčby 

- znát zásady poskytování předlékařské první pomoci 

při poranění 

 

- znát stavbu a funkce jednotlivých částí lidského těla  

 

 

 

 

 

 

 

- umět vysvětlit etapy vývinu jedince  

- popsat hlavní období lidského života 

- znát nemoci, úrazy a být seznámen s prevencí úrazovosti  

- znát zásady a praktické poskytování první pomoci 

- rozlišit závažná poranění a život ohrožující stavy 

 

BIOLOGIE ČLOVĚKA 

Společné a rozdílné znaky člověka a ostatních organismů 

- soustava opěrná a pohybová 

- soustava oběhová 

- soustava trávicí 

- soustava vylučovací 

- soustava kožní 

- soustava řídící 

- soustava reprodukční 

-  vývin jedince 

- hlavní období lidského života 

- nemoci, úrazy a prevence  příznaky, zásady 

- poskytování první pomoci 

- závažná poranění a život ohrožující stavy 

OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA 

- znát základní funkce hlavních orgánů a orgánových 

soustav rostlin i živočichů 

- vědět o vlivu virů a bakterií v přírodě a na člověka 

 

 

- mít přehled o podstatě dědičnosti a jejího vlivu na vývoj 

organismů 

- mít přehled o výskytu a významu virů a bakterií 

OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA 

- dědičnost a proměnlivost organismů  podstata dědičnosti, přenos 

dědičných informací, vliv na vývoj organismů 

- viry a bakterie  výskyt, význam a praktické využití 

 

 

Průřezová témata, souvislosti, poznámky 

 

Průřezové téma není. 

Pokud není uvedeno jinak, je učivo a konkrétní výstupy koncipované a osvojené v nižším ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících. 



 

 

9. ročník 
Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP: 

2.období 

Žák by měl: 

Školní výstupy  

9. roč. 

Žák by měl: 

Učivo  

9. roč. 

BIOLOGIE ROSTLIN 

- znát význam hospodářsky důležitých rostlin a způsob 

jejich pěstování 

 

 

- prakticky poznat jednotlivé rostliny s důrazem na regionální 

podmínky 

- určit  význam rostlin pro výživu člověka  

- poznávat pěstování a hospodářský význam rostlin 

- znát využití hospodářsky významných rostlin 

 

 

- poznat vybrané zástupce chráněných rostlin, léčivých rostlin 

a jedovatých rostlin 

BIOLOGIE ROSTLIN 

Hospodářsky důležité rostliny 

 využití hospodářsky významných rostlin 

-  pícniny 

- obilniny 

- zeleniny 

- okopaniny 

- olejniny 

- luskoviny 

- chráněné rostliny; léčivé rostliny; jedovaté rostliny 

PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY 

- dodržovat základní pravidla bezpečného chování při 

poznávání přírody 

 

 

 

- prakticky poznat vybrané zástupce chráněných rostlin, 

léčivých rostlin a jedovatých rostlin 

PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY 

 využití hospodářsky významných rostlin 

-  léčivé rostliny  

NEŽIVÁ PŘÍRODA 

- popsat jednotlivé vrstvy Země 

 

- rozlišit důsledky vnitřních a vnějších geologických 

dějů  

 

 

 

- vědět o významu vlivu podnebí a počasí na rozvoj a 

udržení života na Zemi 

 

 

- být seznámen se vznikem Země a stavbou zemského tělesa 

- znát vybrané zástupce nerostů a hornin a základní stavební 

části zemské kůry 

- vědět o pohybu hmot v zemské kůře 

- znát období vývoje Země a zemské kůry 

- chápat vznik života a vývoj živočichů 

 

- všímat si vlivu podnebí a počasí 

NEŽIVÁ PŘÍRODA 

Země – naše planeta 

 vznik Země a stavba zemského tělesa, nerosty a horniny – základní 

stavební části zemské kůry 

- vnější a vnitřní geologické děje  příčiny a důsledky 

- pohyb hmot v zemské kůře 

- vývoj zemské kůry a organismů na Zemi  

- vznik života 

- rozšíření a vývoj živočichů na Zemi 

- podnebí a počasí ve vztahu k životu organismů 

OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA 

- poznat význam rostlin a živočichů v přírodě i pro 

člověka 

 

 

-  pochopit význam rostlin  a živočichů v přírodě i pro člověka 

OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA 

- populace, společenstva, přirozené a umělé ekosystémy, potravní 

řetězce, rovnováha v ekosystému 

 



 

 

ZÁKLADY EKOLOGIE 

- uvést příklady výskytu organismů v určitém prostředí 

a vztahy mezi nimi 

- rozlišit populace, společenstva, ekosystémy a 

objasnit základní princip některého ekosystému 

- vysvětlit podstatu jednoduchých potravních řetězců 

v různých ekosystémech 

- popsat změny v přírodě vyvolané člověkem a 

objasnit jejich důsledky 

- poznat kladný a záporný vliv člověka na životní 

prostředí 

 

 

- být seznámen s nutností ochrany přírody a životního 

prostředí 

- chápat globální problémy a jejich řešení  

 

 

 

- znát chráněná území, některé chráněné rostliny a živočichy 

 

ZÁKLADY EKOLOGIE 

Druhy společenstev a jejich požadavky na prostředí 

organismy a prostředí  vzájemné vztahy mezi organismy, mezi 

organismy a prostředím  

Vzájemné vztahy ve společenstvu 

populace, společenstva, přirozené a umělé ekosystémy, potravní 

řetězce, rovnováha v ekosystému 

Ochrana životního prostředí 

- ochrana půdy 

- péče o vodu a vzduch 

- ochrana rostlin a živočichů – chráněné druhy 

 

Průřezová témata, souvislosti, poznámky 

 

Průřezová témata: EV2e, EV3a, EV3b, EV3c, EV3d, EV3e, EV4a, EV4b.  

Pokud není uvedeno jinak, je učivo a konkrétní výstupy koncipované a osvojené v nižším ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících. 

 

 

 
5. 6. 4 Zeměpis 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vzdělávací předmět Zeměpis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět RVP ZV -LMP. Žáci získávají základní informace o přírodních a 

socioekonomických poměrech ve vybraných státech. 

Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech; Environmentální výchova. 

 

Obsahové a časové vymezení předmětu 

Vyučovací předmět Zeměpis umožňuje žákům poznávat přírodní a socioekonomické podmínky nejen v nejbližším okolí a na území ČR, ale i v Evropě a ve 

světě. Vychází z osobních zkušeností a znalostí žáků a rozvíjí jejich specifické zájmy. Cílem výuky Zeměpisu je naučit žáky orientovat se na mapě a číst z ní. 

Učivo Zeměpisu poskytne žákům základní informace o naší republice a některých státech ostatních světadílů. 

 

Časová dotace 

6. - 9. ročník – 1 hodina týdně, z toho v 6. ročníku 1 hodina disponibilní. 

7.  

Organizační vymezení předmětu a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu 

 Výuka Zeměpisu je organizována především ve třídě. Učitel využívá především obrazový materiál – mapy, výukové programy a vzdělávací filmy, učí 

děti vyhledat si informace v encyklopediích a na internetu. Žáci pracují samostatně nebo ve skupině. Součástí výuky Zeměpisu jsou  tematicky zaměřené 

exkurze a školní výlety.   

Vzdělávací strategie při výuce Zeměpisu jsou přizpůsobeny míře zdravotního postižení žáků.  

 



 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

Kompetence k učení: 

1. vytvářet takové situace, aby žáka učení bavilo, měl z něj radost a bylo pro něj přínosem 

2. umožňovat žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcovat jejich tvořivost 

3. na základě diskuse a týmové práce uvádět věci do souvislostí a vytvářet komplexnější pohled na vztahy mezi jevy 

4. učit žáky třídit informace, které si samostatně vyhledají v odborné nebo populárně naučné literatuře 

5. zadávat žákům úkoly přiměřené jejich schopnostem, aby je dokázali zvládnout a nacházeli potěšení z vymýšlení a často zažívali úspěch 

6. seznamovat žáky se způsobem získávání informací z různých pramenů (encyklopedie, slovníky, jízdní řády, internet, apod.), umožňovat pracovat v týmu 

s odbornou, populárně naučnou i uměleckou literaturou  

 

Kompetence k řešení problémů: 

1. vyzývat žáky k navrhování dalších postupů a konkrétních činností, které povedou k jejich pokroku 

2. řešit problémové úlohy z praktického života 

3. přecházet od frontálního vyučování k aktivizujícím metodám, poznatky žákům nepředkládat v hotové podobě 

4. učit žáky samostatně se rozhodovat a nést důsledky za své rozhodnutí 

 

Kompetence komunikativní: 

1. dodržovat prostor pro komunikaci různými formami (ústně, písemně) 

2. rozvíjet komunikativní dovednosti, vést dialog, řízený i nahodilý rozhovor, diskutovat 

 

Kompetence sociální a personální: 

1. začleňovat metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím učit žáky spolupracovat 

2. vyučovat ve skupinách – třídy s více ročníky 

3. umožňovat žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcovat jejich tvořivost 

 

Kompetence občanské: 

1. učit žáky přijímat a respektovat názory druhých 

2. klást důraz na Environmentální výchovu 

 

Kompetence pracovní: 

1. vést k správnému vztahu k technice, k ICT, jejímu správnému, účelnému využívání 

2. vést žáky k sebehodnocení, kriticky posuzovat a vyvozovat závěry pro uplatnění v životě 

3. učit žáky poznávat, že bez svědomité práce se nedosáhne úspěchu 

4. nenechat se znechutit a odradit neúspěchem 

5. využívat znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vyučovacích předmětech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost 



 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Zeměpis: 

2. stupeň 

6. ročník 
Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP: 

Žák by měl: 

 

Školní výstupy  

6.roč. 

Žák by měl: 

Učivo  

6.roč. 

GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE DAT, 

KARTOGRAFIE A TOPOGRAFIE 

- rozumět základní geografické, topografické a 

kartografické terminologii 

 

 

 

 

 

 

 

- získat osobní představu o prostředí, které nás 

obklopuje, umět ho popsat a určit jednoduché vazby, 

vyjádřit co mu prospívá a škodí 

 

 

- charakterizovat podle mapy povrch krajiny ČR 

- vysvětlit pojmy  „vrch, úpatí, vrchol, rovina, údolí“ 

- přečíst na mapě nejdůležitější nížiny, pohoří - jejich 

nadmořskou výšku, řeky naší vlasti 

- znát obecně používané značky a symboly 

- pracovat s různými typy map, globusem 

- určit světové strany na mapě 

- mít představu o zeměpisné síti – pojmech „poledníky a 

rovnoběžky“ 

- charakterizovat podnebí ČR  

- znát problematiku životního prostředí ČR 

- mít pojem o významu a těžbě nerostných surovin 

GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE DAT, KARTOGRAFIE 

A TOPOGRAFIE 

komunikační geografický a kartografický jazyk  - vybrané obecně 

používané geografické a topografické pojmy 

  

- symboly, značky, vysvětlivky 

geografická kartografie a topografie - druhy map, glóbus, světové 

strany zeměpisná síť, poledníky a rovnoběžky 

-  orientace plánů a map vzhledem ke světovým stranám 

- praktická cvičení s mapami v tištěné i elektronické podobě 

ČESKÁ REPUBLIKA 

- určit zeměpisnou polohu a rozlohu České republiky a 

její sousední státy 

- vymezit a lokalizovat území místní krajiny a oblasti 

(regionu) podle bydliště nebo školy 

- charakterizovat přírodní, hospodářské a kulturní 

poměry místního regionu 

 

 

 

- určit polohu ČR v Evropě 

- znát sousední státy 

- znát přírodní podmínky regionu 

- vědět o způsobu života obyvatel regionu 

- znát kulturně-historické zajímavosti regionu 

- být seznámen s problematikou životního prostředí 

ČESKÁ REPUBLIKA 

Česká republika - zeměpisná poloha, rozloha, sousední státy 

 

místní region  - zeměpisná poloha, kritéria pro vymezení místního 

regionu, rozloha a ohraničení vzhledem k okolním regionům 

Průřezová témata, souvislosti, poznámky 

 

Průřezové téma není. 

Pokud není uvedeno jinak, je učivo a klíčové kompetence koncipované a osvojené v nižším ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících. 

 

 
 



 

 

 
7. ročník 

Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP: 

Žák by měl: 

 

Školní výstupy  

7. roč. 

Žák by měl: 

Učivo  

7. roč. 

PŘÍRODNÍ OBRAZ ZEMĚ 

- objasnit důsledky pohybů Země 

 

 

- mít pojem o planetě Země jako součástí sluneční soustavy, o 

jejím tvaru a pohybech 

- vysvětlit střídání dne a noci a střídání čtvero ročních období 

 

PŘÍRODNÍ OBRAZ ZEMĚ 

- Země jako vesmírné těleso  

- tvar a pohyby Země, důsledky pohybů Země na život lidí 

a organismů, střídání dne a noci, střídání ročních období, časová 

pásma 

 
ČESKÁ REPUBLIKA 

- znát přírodní podmínky ČR, popsat povrch a jeho 

členitost 

- uvést hlavní údaje o rozmístění obyvatelstva 

 

-  vyhledat na mapách jednotlivé kraje České 

republiky a charakterizovat hospodářské poměry, 

přírodní zvláštnosti a kulturní zajímavosti 

 

 

 

 

 

- určit polohu ČR v Evropě 

 - znát sousední státy  

- popsat povrch, vodstvo a přírodní podmínky ČR 

- popsat polohu některých měst a znát rozmístění obyvatelstva 

- mít přehled o jednotlivých oblastech ČR,  jejich 

hospodářských poměrech 

ČESKÁ REPUBLIKA 

Česká republika - zeměpisná poloha, rozloha, členitost, přírodní 

poměry; obyvatelstvo; hospodářství; doprava, hospodářské a politické 

postavení České republiky v Evropě a ve světě 

 

regiony České republiky: Praha, střední Čechy, jižní Čechy, západní 

Čechy, severní Čechy, východní Čechy, jižní Morava, severní Morava 

a Slezsko  

  územní jednotky státní správy a samosprávy, krajské členění, kraj 

místního regionu, spolupráce se sousedními státy 

Průřezová témata, souvislosti, poznámky 

 

Průřezové téma: EV1e, EV1f, EV3g. 

Pokud není uvedeno jinak, je učivo a klíčové kompetence koncipované a osvojené v nižším ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
8. ročník 

Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP: 

Žák by měl: 

 

Školní výstupy  

8. roč. 

Žák by měl: 

Učivo  

8. roč. 

REGIONY SVĚTA 

- rozlišit zásadní přírodní a společenské znaky 

světových regionů 

 

 

 

- charakterizovat polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, 

společenské, politické a hospodářské poměry 

vybraných států  

 

- chápat Evropu jako součást světa 

- orientovat se na mapě Evropy 

- číst z mapy polohu, rozlohu a členitost Evropy 

- znát přírodní podmínky Evropy – povrch, podnebí, vodstvo, 

rostlinstvo a živočišstvo, obyvatelstvo 

- charakterizovat podle mapy regiony Evropy 

 

 

 

- najít na mapě některá města 

REGIONY SVĚTA 

Evropa - státy EU - poloha a rozlohy 

- přírodní, podnebné, vegetační a hospodářské podmínky, složení 

obyvatelstva 

 
regiony Evropy – západní Evropa, jižní Evropa, severní Evropa, 

střední Evropa, jihovýchodní Evropa, východní Evropa 

- vybrané přírodní, společenské, hospodářské a environmentální 

problémy 

- vybraná města států Evropy 

TERÉNNÍ GEOGRAFICKÉ PRAXE A APLIKACE 

- uplatňovat v praxi zásady bezpečného pohybu a 

pobytu ve volné přírodě 

 

 

 

 

- uplatňovat v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu 

ve volné přírodě 

- znát, jak se chovat a jednat při ohrožení zdraví, života a v 

nebezpečí živelných pohrom 

TERÉNNÍ GEOGRAFICKÉ PRAXE A APLIKACE 

Cvičení  v přírodě 

- ochrana člověka při ohrožení zdraví a života - živelní pohromy  - 

opatření, chování a jednání při nebezpečí živelních pohrom 

 

Průřezová témata, souvislosti, poznámky 

 

Průřezová témata:VMEGS1a, VMEGS2a, VMEGS2b, VMEGS2c, VMEGS2d, VMEGS3a. 

Pokud není uvedeno jinak, je učivo a klíčové kompetence koncipované a osvojené v nižším ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících. 

    

 

 



 

 

 

   
9. ročník 
Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP: 

Žák by měl: 

 

Školní výstupy 

9. roč. 

Žák by měl: 

Učivo  

9. roč. 

PŘÍRODNÍ OBRAZ ZEMĚ 

- vědět o působení vnitřních a vnějších procesů 

v přírodní sféře a jejich vlivu na přírodu a na lidskou 

společnost 

 

- vědět o působení přírodních vlivů na utváření 

zemského povrchu 

 

- znát, z čeho se skládá přírodní sféra a jaké jsou její složky 

 

- vyhledat  na mapě a charakterizovat podnebné pásy 

 

- vědět, jak vznikal zemský povrch 

PŘÍRODNÍ OBRAZ ZEMĚ 

- krajinná sféra  

- přírodní sféra a její základní složky ( litosféra, atmosféra, hydrosféra, pedosféra, 

biosféra) 

- podnebné pásy 

- přírodní oblasti 

- povrch naší krajiny 

REGIONY SVĚTA 

- vyhledat na mapách jednotlivé světadíly a oceány 

- charakterizovat polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, 

společenské, politické a hospodářské poměry 

vybraných světadílů, oceánů a vybraných států 

 

 

 

- umět ukázat na mapách všechny světadíly 

- znát základní informace o jednotlivých světadílech a jejich 

odlišnosti od Evropy 

- charakterizovat nejvýznamnější státy jednotlivých světadílů 

 - umět ukázat na mapách oceány 

REGIONY SVĚTA 

- základní informace o jednotlivých, odlišnost od Evropy 

- poloha, povrch, vodstvo, podnebí, rostlinstvo a živočišstvo 

 

- nejvýznamnější státy jednotlivých světadílů -charakteristika, hlavní město, 

přístavy 

- oceány – poloha, členitost 

SPOLEČENSKÉ A HOSPODÁŘSKÉ PROSTŘEDÍ 

- vědět, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí a 

rozmístěním lidských sídel 

 

 

- vyhledat na mapách nejznámější oblasti cestovního 

ruchu a rekreace 

 

 

 

- vyhledat na mapě země s největším počtem obyvatel 

 

 

 

- vyhledat na mapách nejznámější oblasti cestovního ruchu a 

rekreace 

 

SPOLEČENSKÉ A HOSPODÁŘSKÉ PROSTŘEDÍ 

 

- obyvatelstvo světa - struktura a rozložení světové populace, její růst 

- světové hospodářství - ukazatelé hospodářského rozvoje a životní úrovně 

- cestovní ruch – pobytový, poznávací, sportovní 

ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 

-- umět pojmenovat různé krajiny jako součást 

ppevninské části krajinné sféry, rozlišit na konkrétních 

ppříkladech specifické znaky a funkce krajin 

- znát příklady přírodních a kulturních krajinných 

složek 

 

 

- uvést na vybraných příkladech závažné důsledky a 

rizika přírodních a společenských vlivů na životní 

prostředí 

 

- vědět, co je přírodním základem krajiny a co vytvořil člověk 

 

 

- charakterizovat typy krajin 

 

 

- znát a ukázat na mapě chráněná území přírody 

- chápat globální problémy Země 

ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 

- krajina - přírodní a společenské prostředí 

 

 

- typy krajin – lesohospodářská, zemědělská, těžební a průmyslová, městská, 

rekreační 

- vztah příroda a společnost - principy a zásady ochrany přírody a životního 

prostředí 

- chráněná území přírody 

- globální ekologické a environmentální problémy lidstva 

- - přírodní katastrofy 



 

 

TERÉNNÍ GEOGRAFICKÉ PRAXE A APLIKACE 

- ovládat základy praktické topografie a orientace 

v terénu 

 

 

- orientovat se v místním terénu 

- určovat světové strany podle mapy i podle přírodních objektů 

- pohybovat se v terénu podle mapy 

- umět schematicky načrtnout danou pochodovou trasu 

TERÉNNÍ GEOGRAFICKÉ PRAXE A APLIKACE 

Cvičení  v přírodě 

- pozorování terénu v místní krajině 

- určování hlavních světových stran, pohyb podle mapy, odhad vzdáleností 

objektů v terénu 

- jednoduché schematické náčrtky pochodové osy 

Průřezová témata, souvislosti, poznámky 

 

Průřezová témata: EV1d. 

Pokud není uvedeno jinak, je učivo a klíčové kompetence koncipované a osvojené v nižším ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících. 

 

 
 

 

5. 7. 1 Hudební výchova 

 

        Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 

Vyučovací předmět Hudební výchova vychází z obsahu vzdělávací oblasti Umění a kultura RVP ZV - LMP. Hudební výchova provází žáky po celou dobu 

povinné školní docházky. Přispívá ke kultivaci osobnosti žáka tím, že dává prostor pro uplatnění jeho tvořivých schopností a zprostředkovává mu umělecké 

zážitky prostřednictvím vlastní tvorby. Naplňuje přirozenou potřebu projevit se. Ve výuce je možné přiblížit žákům hudební umění a působit tak na jejich 

estetické vnímání. Získané dovednosti mohou obohatit život v podobě náplně zájmových činností. 

Vzdělávací oblast má významný rehabilitační a relaxační charakter. Na žáky působí harmonizující prostředí, ve kterém se snižuje jejich vnitřní napětí, 

psychická nevyváženost, nesoustředěnost a v mnohých případech i agresivita. Žáci s mentálním postižením mají předpoklady k osvojení hudebních 

dovedností a mohou v této oblasti dosahovat vynikajících výsledků. Veřejná vystoupení podporují růst jejich sebevědomí a přispívají k odolnosti vůči stresu a 

trémě. 

Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova. 

Obsahové, časové vymezení předmětu 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova prolíná do ostatních vyučovacích předmětů, které jej doplňují, rozšiřují a využívají. Hudební 

výchova vytváří u žáků kladný vztah k hudbě, rozvíjí jejich hudebnost, podporuje schopnosti hudbu emocionálně prožít a poskytuje vhled do hudební kultury. 

Hudební činnosti podporují u žáků rozvoj hudebních schopností a individuálních hudebních dovedností  sluchových, rytmických, pěveckých, intonačních, 

instrumentálních, hudebně tvořivých, poslechových a pohybových. Napomáhá k rozvíjení tvořivosti a vnímavosti k sobě samému i okolnímu světu. Vytváří 

příležitosti pro vzájemnou spolupráci, toleranci a napomáhá utváření postojů a hodnot. 

Časová dotace: 

1.  až 9. ročník – 1 hodina týdně 

Organizační vymezení předmětu a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Hudební výchova 

Výuka Hudební výchovy je organizována 1 krát v týdnu po 1 vyučovací hodině v učebně školy. K osvojení vědomostí, dovedností a návyků, k rozvoji 

tvořivosti, vnímavosti k sobě samému i okolnímu světu, které ovlivňují způsob života žáků, je třeba využívat vhodné strategie: motivace a činnosti, které 

posilují zájem žáků. Je to například kooperativní učení, skupinová činnost a projektové vyučování. Důraz je kladen také na samostatnou činnost a individuální 

přístup jednotlivých žáků při činnostech a individuální přístup vyučujících k jednotlivým žákům.  



 

 

Vzdělávací strategie při výuce Hudební výchovy jsou přizpůsobeny míře zdravotního postižení žáků. Využívá se frontální, skupinová, individuální práce, 

práce na projektech, návštěva koncertů, hudební programy, výstavy, besedy, exkurze, soutěže, veřejná vystoupení, diskuse, seznamování žáků se 

způsobem získávání informací z různých pramenů (využití knihovny, počítačů, internetu, videa, hudebních nahrávek). Dbá se na oceňování snahy, 

aktivity a zájmu žáků. 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

Kompetence k učení: 

1. vytvářet takové situace, aby žáka učení bavilo, měl z něj radost a bylo pro něj přínosem 

2. umožňovat žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcovat jejich hudební tvořivost 

3. využívat projektové vyučování 

4. zadávat žákům úkoly přiměřené jejich schopnostem, aby je dokázali zvládnout a nacházeli potěšení z plnění úkolů a často zažívali úspěch 

Kompetence k řešení problémů: 

1. řešit problémové úlohy z praktického života , např. návštěva výstav, muzeí, památek..) 

2. vést k správnému vztahu k technice (počítač, CD, MC) k jejímu správnému a účelnému využívání 

3. organizovat netradiční formy výuky – realizovat výstavu prací žáků ve výstavní síni ve městě - vernisáž 

4. učit ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, kulturním a etickým hodnotám, pěstovat vztah k rodnému místu, regionu, kraji 

5. přecházet od frontálního vyučování k aktivizujícím metodám, poznatky žákům nepředkládat v hotové podobě 

Kompetence komunikativní: 

1. vést žáky, aby vyjadřovali své názory a myšlenky v logickém sledu 

2. navštěvovat divadelní představení 

3. umět naslouchat druhým lidem s porozuměním a vhodně na ně reagovat 

4. nezaměňovat demokracii a svobodu za anarchii, vést žáky k vytváření pravidel práce společně s pedagogy  

5. chápat principy společenských norem, respektovat individualitu jedinců 

Kompetence sociální a personální: 

1. usilovat, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině a respektovali společně dohodnutá pravidla chování 

2. umožňovat žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcovat jejich tvořivost 

3. být ohleduplný vůči starým a nemocným lidem (hud. vystoupení při spolupráci s domem peč. služby, Nadačním fondem Klíček,…) 

4. organizovat vánoční besídky, vernisáže, den otevřených dveří 

Kompetence občanské: 

1. podporovat přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami při hudební spolupráci 

2. učit žáky přijímat a respektovat názory druhých 

3. vyvíjet pohybové, hudební a relaxační aktivity pro žáky 

4. porozumět odlišnému způsobu života lidí z jiných kultur (multikulturní výchova - Romové) 

Kompetence pracovní: 

1. zadávat žákům úkoly přiměřené jejich schopnostem a nabízet možnost volby (při doprovodu, intonaci…) 

2. učit žáky základy kooperace (spolupráce např. při doprovodu) 



 

 

3. - organizovat netradiční formy výuky – projekty, realizovat vernisáž výstavy prací žáků ve výstavní síni ve městě - organizovat svou vlastní práci 

s ohledem na bezpečnost, zdraví své i druhých, organizovat svůj volný čas 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova: 

1. stupeň, 1. období 

1. ročník 
Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP: 

1. období 

Žák by měl: 

Školní výstupy: 

1. ročník 

Žák by měl: 

Učivo 

1. ročník 

- správně a hospodárně dýchat a zřetelně vyslovovat při     

   rytmizaci říkadel i při zpěvu 

 

 

 

- zpívat jednoduché písně v rozsahu kvinty 

- dbát na správné držení těla při dýchání 

 - naučit se hospodárnému dýchání 

- snažit se o zřetelnou výslovnost slov a slovních spojení, 

  říkadel 

- rytmizovat říkadla 

- zpívat jednoduché písně  zaměřené k ročním období 

- zpívat jednoduché písně zaměřené k lidovým 

    slavnostem, svátkům (koledy) 

- zpívat jednoduché písně 

- rozlišovat barvy lidských hlasů 

vokávokální činnosti 

- rytmizace říkadel 

 

 
 

- zpěv lidových písní 

 
- zpěv umělých písní  přiměřeného rozsahu 

- rozlišovat sílu zvuku 

- správně a hospodárně dýchat a zřetelně vyslovovat při     

   rytmizaci říkadel i při zpěvu 

- pokusit se hrát na jednoduché dětské hudební nástroje  

- pokusit se o doprovod jednoduchého říkadla a písně hrou na tělo (tleskání, 

pleskání, dupání) 

 

instrumentální činnosti 

- rytmizace říkadel 

- hra na nástroje Orffova instrumentáře  

- hra na tělo 

- soustředit se na poslech jednoduché krátké skladby 

 

 

-  rozlišovat sílu zvuku 

 

 

 

- seznámit se s poslechem krátké výrazné skladby  pochodového 

charakteru, charakteru ukolébavky  

- rozlišovat sílu a barvy zvuků hudebních nástrojů 

 

 

poslechové činnosti 

- výška, síla, délka tónu 

- rozpoznávání tempa a rytmu 

- zpěvní hlasy 

- zvuk hudebních nástrojů 

 

- soustředit se na poslech jednoduché krátké skladby 

 

 

 

- pokusit se o vyjádření pohybem říkadla a dětskými popěvky 

- pohybovat se podle jednoduchých rytmických doprovodů  

hudebně pohybové činnosti 

-pohybové hry s říkadly a dětskými popěvky 

 

Průřezová témata, souvislosti, poznámky Průřezové téma není. 

Pokud není uvedeno jinak, je učivo a klíčové kompetence koncipované a osvojené v nižším ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících.  

 
 



 

 

2. - 3. ročník 
Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP: 

1. období 

Žák by měl: 

Školní výstupy: 

2. - 3. ročník 

Žák by měl: 

Učivo 

2. - 3. ročník 

 

- správně a hospodárně dýchat a zřetelně vyslovovat při     

   rytmizaci říkadel i při zpěvu 

 

 

- zpívat jednoduché písně v rozsahu kvinty 

 

 

 

 

 

- dbát na správné držení těla při dýchání 

 - naučit se hospodárnému dýchání 

- snažit se o zřetelnou výslovnost slov a slovních spojení, 

  říkadel 

- rytmizovat říkadla, melodizovat  říkadla  

- zpívat jednoduché písně  zaměřené k ročním období 

- zpívat jednoduché písně zaměřené k lidovým 

    slavnostem, svátkům (koledy) 

- zpívat jednoduché písně 

- rozlišovat barvy lidských hlasů, dokázat napodobit rozlišnost tónů v 

odlišných výškách 

-  seznámit se s notovou osnovou (nota, klíč) 

vokální činnosti 

- rytmizace říkadel 

 

 
- zpěv lidových písní 

 
- zpěv umělých písní  přiměřeného rozsahu 

 

- intonační cvičení 

- grafický záznam melodie 

 

- rozlišovat sílu zvuku 

 

 

- správně a hospodárně dýchat a zřetelně vyslovovat při     

   rytmizaci říkadel i při zpěvu 

 

- pokusit se hrát na jednoduché dětské hudební nástroje 

  

 

- pokusit se o doprovod jednoduchého říkadla a písně hrou na tělo (tleskání, 

pleskání, dupání), odlišení přízvučné doby 

instrumentální činnosti 

- rytmizace říkadel 

- hra na nástroje Orffova instrumentáře (interpretace 

těžkých a lehkých dob v dvou, tří-dobém    

 taktu,  hra doprovodu) 

- hra na tělo 

 

- soustředit se na poslech jednoduché krátké skladby 

 

-  rozlišovat sílu zvuku 

 

 

 

- seznámit se s poslechem krátké výrazné skladby  pochodového charakteru, 

charakteru ukolébavky  

- rozlišovat barvy zvuků hudebních nástrojů 

- seznámit se se  zvukem sólového nástroje 

- rozpoznat různé nástrojové vedení 

 

- poslouchat říkadla a jednoduché lidové písně v provedení dětských 

pěveckých sborů 

- seznámit se s poslechem krátké výrazné skladby tanečního charakteru 

poslechové činnosti 

- výška, síla, délka tónu 

- rozpoznávání tempa a rytmu 

- zpěvní hlasy 

- známé melodie a skladby 

- nejvýznamnější hudební skladatelé 

- zvuk hudebních nástrojů 

- známé melodie a skladby 

- skladby určené dětem 

- nejvýznamnější hudební skladatelé 

 

- soustředit se na poslech jednoduché krátké skladby 

 

- měnit pohyb podle tempových a rytmických změn 

 

- pokusit se o vyjádření pohybem říkadla a dětskými popěvky 

- pohybovat se podle jednoduchých rytmických doprovodů  

- vyjádřit jednoduché tělesné cvičení pomocí hudebního doprovodu 

 

hudebně pohybové činnosti 

-pohybové hry s říkadly a dětskými popěvky 

- pohyb podle hudebního doprovodu 

- vyjádření hudby pohybem 

Průřezová témata, souvislosti, poznámky Průřezové téma není. 

Pokud není uvedeno jinak, je učivo a klíčové kompetence koncipované a osvojené v nižším ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících. 

 

 



 

 

1. stupeň, 2. období 

4.- 5. ročník 
Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP: 

2. období 

žák by měl: 

Školní  výstupy: 

4. - 5. ročník 

Žák by měl: 

Učivo: 

4. - 5. ročník 

 
 

- zpívat písně v přiměřeném rozsahu k individuálním 

schopnostem 

 

- odlišit tóny podle výšky, síly a barvy 

 

- naučit se správně hospodařit s dechem při interpretaci 

písní – frázování 

 

 

- zpívat jednoduché lidové a umělé písně  

  - rozvíjet hudební paměť 

- pokusit se zřetelné vyslovování, hospodárně dýchat 

- seznámit se s grafickým záznamem melodie (druhy not) 

- získávat smysl pro správnou dynamiku a rytmus 

- prohlubovat znalost rytmizace říkadel, rytmické hádanky 

- snažit se o měkké nasazení, smysl pro dynamiku a rytmus  

- rozlišovat barvy tónů,  vzestupnou a sestupnou řadu tónů  

- vokální činnosti 

- zpěv lidových písní přiměřeného rozsahu  

- zpěv umělých písní přiměřeného rozsahu 

 

 

- rytmizace říkadel 

 

- grafický záznam melodie   

- intonační cvičení 

 

 

 

- odlišit tóny podle výšky, síly a barvy 

 

 

- soustředit se na poslech skladeb 

- doprovodit spolužáky na rytmické hudební nástroje 

 

- pokusit se o jednoduchý rytmus (reprodukce motivů, témat) 

 

- zvládnout jednoduché hudební hry: otázka-odpověď, ozvěna,.. 

(přiměřené schopnostem žáků) 

 

- prohlubovat doprovod písní a říkadel pomocí Orffových 

rytmických i melodických nástrojů 

- instrumentální činnosti 

- rytmizace říkadel 

 

- hra na tělo 

 

 

- hra na nástroje Orffova instrumentáře (interpretace těžkých a lehkých 

dob v dvou a třídobém taktu, hra doprovodu) 

 

 

- odlišit tóny podle výšky, síly a barvy 

 

 

- soustředit se na poslech skladeb 

 

- seznámit se s poslechem vokální hudby 

- seznámit se s hudebním stylem (hudba taneční, muzikál ) 

- zaposlouchat se do skladeb známých skladatelů 

 

- poznávat hudební nástroje (dle schopností žáků) podle sluchu a 

seznámit se druhy hudebních nástrojů 

- zaposlouchat se do rozdílných žánrů hudby  

 

- poslechové činnosti 

- rozpoznání tempa a rytmu 

-  slavné melodie a skladby, skladby určené dětem, nejvýznamnější 

hudební skladatelé 

- zpěvní hlasy 

 

- zvuk hudebních nástrojů 

- výška, síla, délka tónu 

 

 

- umět propojit vlastní pohyb s hudbou 

 

- seznámit se s pochodovým krokem 

- seznámit se s krokem mazurky 

 

- seznámit se s polkovým krokem 

- improvizovat vyjádření hudby pohybem 

- uplatnit prvky tvořivé dramatiky 

- hudebně pohybové činnosti 

- pochod podle hudebního doprovodu 

 

 

- pohybové hry s dětskými popěvky 

 

  Průřezová témata, souvislosti, poznámky Průřezové téma není. 

Pokud není uvedeno jinak, je učivo koncipované a osvojené v nižším ročníku  dále rozvíjeno v dalších ročnících.  

 



 

 

2. stupeň 

6. - 7. ročník 
Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP: 

2. stupeň  

žák by měl: 

Školní  výstupy: 

6. - 7. ročník 

Žák by měl: 

Učivo: 

6. - 7. ročník 

 

- znát a interpretovat vybrané lidové a umělé písně 

 

 

 

 

 

 

- zpívat náročnější lidové a umělé písně v rytmickém a  

  melodickém členění po melodické stránce a  s pochopením 

charakteru písně po stránce textové 

- rozvíjet kvalitu pěveckého projevu a hudební paměť 

- dbát na hlasovou hygienu v pěveckém i mluvním projevu 

s ohledem na věkové zvláštnosti u žáků 

- prohlubovat znalosti v oblasti grafického záznamu melodie 

  (druhy not, klíče, takty) 

- hrát na ozvěnu,  hudebně improvizovat 

- vokální činnosti 

- zpěv lidových písní přiměřeného rozsahu  

- zpěv umělých písní přiměřeného rozsahu 

 

 

 

 

 

 

 

- znát a interpretovat vybrané lidové a umělé písně 

 

 

- doprovázet písně pomocí ostinata 

  

 

- rytmizovat hádanky - rytmická hra na tělo 

- zvládnout jednoduché hudební hry - ozvěna (přiměřené  

 schopnostem žáků) 

-reprodukovat písně a říkadla pomocí Orffových  

 rytmických i melodických nástrojů 

- instrumentální činnosti 

- hra na tělo 

 

 

- hra na nástroje Orffova instrumentáře (interpretace těžkých 

  a lehkých dob v dvou a třídobém taktu, hra doprovodu) 

 

- soustředit se na poslech skladeb většího rozsahu  

 

- rozpoznat vybrané hudební nástroje symfonického 

orchestru 

 

- rozeznávat různé hudební žánry 

- znát vybrané hudební skladatele a jejich díla 

 

 

- dokázat poznat operu 

- seznámit se s hudebním stylem  

- rozšířit zájem o současnou hudbu -  hudbu rockového, 

seriálového, počítačového … charakteru 

- prohloubit poslech nástrojových skupin  

-poznávat hudební skladatele  

- poznávat hudební nástroje (dle schopností žáků) podle   

 sluchu a rozdělit hudební nástroje do skupin 

- poslechové činnosti 

- rozpoznání tempa a rytmu 

- slavné melodie a skladby, skladby určené dětem, 

  nejvýznamnější hudební skladatelé a jejich díla 

- hudební žánry 

- hudební nástroje, hudební uskupení 

- zvuk hudebních nástrojů 

- výška, síla, délka tónu 

 

- znát a interpretovat vybrané lidové a umělé písně 

 

 

- pokusit se o vyjádření hudby vlastním pohybovým 

ztvárněním 

- improvizovat vyjádření hudby pohybem 

- pokusit se uvolňovat napětí pomocí relaxační hudby 

-  dramatizovat písně                                                  

- hudebně pohybové činnosti 

- doprovod písně podle hudebního doprovodu 

 (např. pochod) 

- hudebně pohybové hry 

- relaxační techniky, muzikoterapie 

Průřezová témata, souvislosti, poznámky Průřezová témata: OSVB3a. 

Pokud není uvedeno jinak, je učivo koncipované a osvojené v nižším ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících. 

 
 



 

 

8. - 9. ročník 
Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP: 

2. stupeň  

žák by měl: 

Školní  výstupy: 

8. - 9. ročník 

Žák by měl: 

Učivo: 

8. - 9. ročník 

 

- znát a interpretovat vybrané lidové a umělé písně 

 

 

 

- soustředit se na poslech skladeb většího rozsahu  

 

 

 

 

- zpívat náročnější lidové a umělé písně v rytmickém a  

  melodickém členění po melodické stránce a  s pochopením 

charakteru písně po stránce textové 

- rozvíjet hudební paměť 

- rozvíjet kvalitu pěveckého projevu 

- prohlubovat znalosti v oblasti grafického záznamu melodie 

  (druhy not, klíče, takty) 

- získávat smysl pro správnou dynamiku a rytmus 

- seznámit se s grafickým záznamem melodie (stupnice) 

- hrát na ozvěnu,  hudebně improvizovat 

- vokální činnosti 

- zpěv lidových písní přiměřeného rozsahu  

- zpěv umělých písní přiměřeného rozsahu 

 

- seznámení s grafickým záznamem melodie 

 

 

 

 

 

 

 

- znát a interpretovat vybrané lidové a umělé písně 

 

- doprovázet písně pomocí ostinata  

 

- ukázat jednoduchý doprovod písně (přiměřené 

schopnostem žáků) 

-reprodukovat písně a říkadla pomocí Orffových  

 rytmických i melodických nástrojů 

- instrumentální činnosti 

 

- hra na nástroje Orffova instrumentáře ( hra doprovodu) 

 

- soustředit se na poslech skladeb většího rozsahu  

 

- rozpoznat vybrané hudební nástroje symfonického 

orchestru 

 

- rozeznávat různé hudební žánry 

- znát vybrané hudební skladatele a jejich díla 

 

 

- zaposlouchat se do poslechu vokální hudby a  

 symfonického orchestru 

- rozpoznat styly hudby  

- seznámit se s poslechem produkce pěveckého sboru 

(poslech skladeb k lidovým tradicím) 

- prohloubit poslech nástrojových skupin  

- seznámit se a zaposlouchat se do rozdílných žánrů 

hudebního charakteru 

-poznávat hudební skladatele  

- poznávat hudební nástroje (dle schopností žáků) podle   

 sluchu a rozdělit hudební nástroje do skupin 

- poslechové činnosti 

- rozpoznání tempa a rytmu 

- slavné melodie a skladby, skladby určené dětem, 

  nejvýznamnější hudební skladatelé a jejich díla 

- hudební žánry 

- hudební nástroje, hudební uskupení 

- zvuk hudebních nástrojů 

- výška, síla, délka tónu 

- znát a interpretovat vybrané lidové a umělé písně 

 
- improvizovat pohyb v rytmu s akcentem na pohybovou 

kulturu 

- improvizovat vyjádření hudby pohybem 

- uplatňovat prvky tvořivé dramatiky 

- pokusit se uvolňovat napětí pomocí relaxační hudby 

-  dramatizovat písně                                                  

- hudebně pohybové činnosti 

- hudebně pohybové hry 

- relaxační techniky, muzikoterapie 

- taktování a pohyb na hudbu 

- relaxační techniky, muzikoterapie 

Průřezová témata, souvislosti, poznámky Průřezová témata: OSVB3a. 

Pokud není uvedeno jinak, je učivo koncipované a osvojené v nižším ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících. 

 



 

 

5. 7. 2 Výtvarná výchova 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova: 

Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází z obsahu vzdělávací oblasti Umění a kultura RVP ZV - LMP. Výtvarná výchova provází žáky po celou dobu 

povinné školní docházky. Přispívá ke kultivaci osobnosti žáka tím, že dává prostor pro uplatnění jeho tvořivých schopností a zprostředkovává mu umělecké 

zážitky prostřednictvím vlastní tvorby. Naplňuje přirozenou potřebu projevit se. Ve výuce je možné přiblížit žákům výtvarné umění a působit tak na jejich 

estetické vnímání. Získané dovednosti mohou obohatit život v podobě náplně zájmových činností. 

Výtvarná výchova má významný rehabilitační a relaxační charakter. Na žáky působí harmonizující prostředí, ve kterém se snižuje jejich vnitřní napětí, 

psychická nevyváženost, nesoustředěnost a v mnohých případech i agresivita. Žáci s mentálním postižením mají předpoklady k osvojení výtvarných 

dovedností a mohou v této oblasti dosahovat vynikajících výsledků. Veřejná vystoupení podporují růst jejich sebevědomí a přispívají k odolnosti vůči stresu a 

trémě. 

Průřezové téma: není zařazeno. 

Obsahové, časové vymezení předmětu 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výtvarná výchova prolíná do ostatních vyučovacích předmětů, které jej doplňují, rozšiřují a využívají. Ve 

vyučovacím předmětu Výtvarná výchova je důraz kladen na poznávání prostředků výtvarného jazyka a všestranné prohlubování senzibility žáka. Pomáhá vést 

žáka prostřednictvím tvůrčích činností zaměřených k rozvoji tvořivosti a vnímavosti k sobě samému i okolnímu světu. Tyto činnosti směřují k rozvoji 

smyslového vnímání, schopnosti vyjadřovat a prezentovat emoce, představy, pocity, zkušenosti a myšlenky. Dále pomáhají uplatňovat neverbální komunikaci, 

zlepšují jemnou motoriku a vedou žáka k získání všestranné dovednosti. 

 

Časová dotace: 

1. až 9. ročník – 1 hodina týdně 

 

Organizační vymezení předmětu a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 

Výuka Výtvarné výchovy je organizována 1 krát v týdnu po 1 vyučovací hodině v učebně školy, podle potřeb v okolí školy a v přírodě. K osvojení 

vědomostí, dovedností a návyků, k rozvoji tvořivosti, vnímavosti k sobě samému i okolnímu světu, které ovlivňují způsob života, je třeba využívat vhodné 

strategie: motivace a činnosti, které posilují zájem žáků. Je to například kooperativní učení, skupinová činnost a projektové vyučování. Důraz je kladen také 

na samostatnou činnost a individuální přístup jednotlivých žáků při činnostech a individuální přístup vyučujících k jednotlivým žákům. 

Vzdělávací strategie při výuce Výtvarné výchovy jsou přizpůsobeny míře zdravotního postižení žáků. Využívá se frontální, skupinová a individuální práce, 

práce ve dvojicích, návštěvy výstav, besedy, exkurze, diskuse, tematické vycházky a výlety, příprava výzdoby a výstavy školy, vede k seznámení hledání 

informací z různých pramenů (využívání počítačů, internetu, vyhledávání v naučné literatuře, audiovizuální technika), zařazení sebehodnocení a prezentace 

vlastní práce. Oceňovat aktivity, zájem a dovednosti žáků, které získali mimo výuku.  

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

Kompetence k učení: 

1. umožňovat žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcovat jejich tvořivost 



 

 

2. na základě  diskuse a týmové práce uvádět věci do souvislosti a vytvářet komplexnější pohled na vztahy mezi jevy 

3. využívat projektové vyučování, prožít výuku, zapojovat žáky do soutěží podle intelektových předpokladů 

4. zadávat žákům úkoly  přiměřené jejich schopnostem, aby je dokázali zvládnout a nacházeli potěšení z vymýšlení a často zažívali úspěch 

Kompetence k řešení problémů: 

1. řešit problémové úlohy z praktického života ( např. návštěva výstav, muzeí, památek..) 

2. vyzývat žáky k navrhování dalších postupů a konkrétních činností, které povedou k jejich pokroku 

3. učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za své rozhodnutí 

4. umožňovat žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcovat jejich tvořivost 

5. přecházet od frontálního vyučování k aktivizujícím metodám, poznatky žákům nepředkládat v hotové podobě 

6. učit ohleduplnému a citlivému vztahu k přírodě, lidem, kulturním a etickým hodnotám, pěstovat vztah k rodnému místu, regionu, kraji 

 

Kompetence komunikativní: 

1. dodržovat prostor pro komunikaci různými formami (ústně, výtvarnými prostředky, pomocí technických prostředků) 

2. vést žáky, aby vyjadřovali své názory a myšlenky v logickém sledu  

3. umět obhajovat svou práci, vhodně argumentovat 

4. navštěvovat divadelní představení 

5. vytvářet pro žáky příležitosti k formulování a obhajování vlastních myšlenek a názorů  

6. učit žáky obhajovat své názory, přemýšlet o názorech druhých, umět se k nim kriticky vyjádřit a zároveň naslouchat názorům druhých 

 

Kompetence sociální a personální: 

1. připravovat výstavu prací žáků  

2. umožňovat žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcovat jejich tvořivost 

3. zúčastňovat se různých soutěží 

4. být ohleduplný vůči starým a nemocným lidem  

5. organizovat vánoční výstavky, vánoční besídky, vernisáže, den otevřených dveří 

 

Kompetence občanské: 

1. učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za své rozhodnutí, vhodnou formou prosazovat své zájmy 

2. učit žáky podílet se na vytváření esteticky podnětného a zdravého prostředí ve škole 

3. porozumět odlišnému způsobu života lidí z jiných kultur (multikulturní výchova - Romové) 

4. vyjadřovat se k danému problému, respektovat názory druhých 

 

Kompetence pracovní: 

1. zadávat žákům úkoly přiměřené jejich schopnostem a nabízet možnost volby 

2. učit žáky základy kooperace (spolupráce) 



 

 

3. organizovat netradiční formy výuky  

4. vlastními pracemi vyzdobovat školu, školní družinu 

5. učit žáky vážit si práce druhých 

6. učit žáky poznávat, že bez svědomité práce se nedosáhne úspěchu 

7. nenechat se znechutit a odradit neúspěchem 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výtvarná výchova: 

1. stupeň, 1. období 

1. ročník:  
Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP: 

1. období 

Žák by měl: 

Školní výstupy: 

1. ročník 

Žák by měl: 

Učivo 

1. ročník 

- zvládnout základní dovednosti pro vlastní tvorbu 

- uplatňovat vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při 

tvůrčích činnostech, být schopen výsledky své činnosti sdělit 

svým spolužákům 

 

- používat náměty ze života dětí i dospělých 

- vyprávět výtvarně zážitek kresbou 

- provést zobrazení předmětů denní potřeby 

 

- vyhledávat a výtvarně dotvořit přírodní výtvory na základě 

fantazie - reliéfní útvar 

- prostředky a postupy pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, 

fantazijních představ 

- pohyb těla v prostoru 

- pohyb těla v prostoru 

- kresba 

- tradiční, netradiční prostředky 

 

- zvládnout základní dovednosti pro vlastní tvorbu 

- rozpoznávat, pojmenovat a porovnat linie, barvy, tvary, 

objekty ve výsledcích tvorby vlastní, tvorby ostatních i na 

příkladech z běžného života (s dopomocí učitele) 

 

- uplatňovat vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při 

tvůrčích činnostech, být schopen výsledky své činnosti sdělit 

svým spolužákům 

 

- použít měkký grafický materiál 

- provést základní dovednost v práci se štětcem a barvami. 

- poznávat základní vlastnosti plastických materiálů  

- aplikovat konkrétní prostorové situace z okolí dítěte na 

pískovišti 

- navrhnout objekt pomocí stavebnice 

- znázornit smysl pro rytmus, rytmické řazení různých 

přírodních prvků, barevných ploch a tvarů, otisků do 

plastových materiálů, vystřihování 

- vnímání, porovnávání a hodnocení výsledků vlastních i 

ostatních i výsledků běžné a umělecké produkce 

- kresba 

- malba 

- plastika 

 

- objekty 

 

- manipulace s objekty 

- tradiční prostředky 



 

 

 

-zvládnout základní dovednosti pro vlastní tvorbu  

 

- uplatňovat vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při 

tvůrčích činnostech, být schopen výsledky své činnosti sdělit 

svým spolužákům  

 

- rozpoznávat, pojmenovat objekty ve výsledcích tvorby 

vlastní, tvorby ostatních i na příkladech z běžného života (s 

dopomocí učitele) 

 

 

- odhadnout a vysvětlit řešení úkolů ve vztahu k životnímu 

prostředí 

- rozvíjet vztah ke kultuře bydlení a estetickému odívání 

 

- rozvíjet vztah k lidovému umění (tradice, výstavy) 

 

- hledat vztah k dětským knihám a ilustracím knih 

- navrhnout ilustraci ke známým říkadlům  

- rozvíjet práci s dětskou hračkou a loutkou 

- podílet se na přípravě výstavy školy  

- účastnit se výtvarných soutěží 

- prezentace výsledků vlastní tvůrčí činnosti ve třídě a ve 

škole 

- kresba 

 

- kombinace technik 

 

- tradiční techniky 

- prezentace výrobků 

- ilustrace 

 

- manipulace s objekty 

- ilustrace hračky 

- prezentace žáků mimo školu 

Průřezová témata, souvislosti, poznámky Průřezové téma není. 

Pokud není uvedeno jinak, je učivo a klíčové kompetence koncipované a osvojené v nižším ročníku dále rozvíjeno v dalších 

ročnících.  

 

 
 

2. ročník: 

 
Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP: 

1. období 

Žák by měl: 

Školní výstupy: 

2. ročník 

Žák by měl: 

Učivo 

2. ročník 

 

- zvládnout základní dovednosti pro vlastní tvorbu 

 

- uplatňovat vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při 

tvůrčích činnostech, být schopen výsledky své činnosti sdělit 

svým spolužákům 

 

 

- používat náměty ze života dětí i dospělých 

 

- vyprávět výtvarně zážitek kresbou 

 

- provést zobrazení předmětů denní potřeby 

 

- vyhledávat a výtvarně dotvořit přírodní výtvory na základě 

fantazie 

- prostředky a postupy pro vyjádření emocí, pocitů, 

nálad, fantazijních představ 

- pohyb těla v prostoru 

 

- pohyb těla v prostoru 

 

- kresba 

 

- tradiční, netradiční prostředky 



 

 

 

 

- zvládnout základní dovednosti pro vlastní tvorbu 

 

 

- rozpoznávat, pojmenovat a porovnat linie, barvy, tvary, 

objekty ve výsledcích tvorby vlastní, tvorby ostatních i na 

příkladech z běžného života (s dopomocí učitele) 

 

 

- uplatňovat vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při 

tvůrčích činnostech, být schopen výsledky své činnosti sdělit 

svým spolužákům 

 

 

- použít měkký grafický materiál 

 

- provést základní dovednost v práci se štětcem a barvami. 

- ukázat hru s barvou 

- rozlišit výrazové vlastnosti světlé a tmavé plochy 

 

- poznávat základní vlastnosti plastických materiálů  

 

- aplikovat konkrétní prostorové situace z okolí dítěte na 

pískovišti 

 

- navrhnout objekt pomocí stavebnice 

 

- znázornit smysl pro rytmus, rytmické řazení různých 

přírodních prvků 

- vnímání, porovnávání a hodnocení výsledků vlastních i 

ostatních i výsledků běžné a umělecké produkce 

- kresba 

 

- malba 

 

 

 

- plastika 

 

- objekty 

 

 

- manipulace s objekty 

 

- tradiční prostředky 

 

 

-zvládnout základní dovednosti pro vlastní tvorbu  

 

- uplatňovat vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při 

tvůrčích činnostech, být schopen výsledky své činnosti sdělit 

svým spolužákům  

 

 

 

- rozpoznávat, pojmenovat objekty ve výsledcích tvorby 

vlastní, tvorby ostatních i na příkladech z běžného života (s 

dopomocí učitele) 

 

 

 

- odhadnout a vysvětlit řešení úkolů ve vztahu k životnímu 

prostředí 

 

- rozvíjet vztah ke kultuře bydlení a estetickému odívání 

 

- rozvíjet vztah k lidovému umění (tradice, výstavy) 

 

- hledat vztah k dětským knihám a ilustracím knih 

 

- navrhnout ilustraci ke známým říkadlům 

  

- rozvíjet práci s dětskou hračkou a loutkou 

 

 

- podílet se na přípravě výstavy školy  

- účastnit se výtvarných soutěží 

- prezentace výsledků vlastní tvůrčí činnosti ve třídě a ve 

škole 

- kresba 

 

 

- kombinace technik 

- tradiční techniky 

- prezentace výrobků 

 

- ilustrace 

 

 

 

- manipulace s objekty 

- ilustrace hračky 

 

- prezentace žáků mimo školu 

Průřezová témata, souvislosti, poznámky Průřezové téma není. 

Pokud není uvedeno jinak, je učivo koncipované a osvojené v nižším ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících. 

 

 

 

 



 

 

3. ročník: 

 
Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP: 

1. období 

Žák by měl: 

Školní  výstupy: 

3. ročník 

Žák by měl: 

Učivo 

3. ročník 

 

 

- zvládnout základní dovednosti pro vlastní tvorbu 

 

- uplatňovat vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při 

tvůrčích činnostech, být schopen výsledky své činnosti sdělit 

svým spolužákům 

 

 

-používat náměty ze života dětí i dospělých 

- vyprávět výtvarně zážitek kresbou 

- provést zobrazení předmětů denní potřeby 

- vyhledávat a výtvarně dotvořit přírodní výtvory na základě 

fantazie 

- prostředky a postupy pro vyjádření emocí, pocitů, 

nálad, fantazijních představ 

- pohyb těla v prostoru 

- pohyb těla v prostoru 

- comics 

- kresba 

- tradiční, netradiční prostředky 

 

 

- zvládnout základní dovednosti pro vlastní tvorbu 

 

- rozpoznávat, pojmenovat a porovnat linie, barvy, tvary, 

objekty ve výsledcích tvorby vlastní, tvorby ostatních i na 

příkladech z běžného života (s dopomocí učitele) 

- uplatňovat vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při 

tvůrčích činnostech, být schopen výsledky své činnosti sdělit 

svým spolužákům 

 

 

- použít měkký grafický materiál 

- provést základní dovednost v práci se štětcem a barvami. 

- ukázat hru s barvou: rozpíjení, zapouštění 

- rozlišit výrazové vlastnosti světlé a tmavé plochy 

- poznávat základní vlastnosti plastických materiálů  

- aplikovat konkrétní prostorové situace z okolí dítěte na 

pískovišti 

- navrhnout objekt pomocí stavebnice 

- znázornit smysl pro rytmus, rytmické řazení různých 

přírodních prvků 

- vnímání, porovnávání a hodnocení výsledků vlastních i 

ostatních i výsledků běžné a umělecké produkce 

- kresba 

 

- malba 

 

- plastika 

- objekty 

- manipulace s objekty 

- tradiční prostředky 

 

 

-zvládnout základní dovednosti pro vlastní tvorbu  

- uplatňovat vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při 

tvůrčích činnostech, být schopen výsledky své činnosti sdělit 

svým spolužákům  

- rozpoznávat, pojmenovat objekty ve výsledcích tvorby 

vlastní, tvorby ostatních i na příkladech z běžného života (s 

dopomocí učitele) 

 

 

 

- odhadnout a vysvětlit řešení úkolů ve vztahu k životnímu 

prostředí 

- rozvíjet vztah ke kultuře bydlení a estetickému odívání 

- rozvíjet vztah k lidovému umění (tradice, výstavy) 

- hledat vztah k dětským knihám a ilustracím knih 

- navrhnout ilustraci ke známým říkadlům 

 - rozvíjet práci s dětskou hračkou a loutkou 

- podílet se na přípravě výstavy školy  

- účastnit se výtvarných soutěží 

- prezentace výsledků vlastní tvůrčí činnosti ve třídě a ve 

škole 

- kresba 

- kombinace technik 

- tradiční techniky 

- prezentace výrobků 

- ilustrace 

- manipulace s objekty 

- ilustrace hračky 

- prezentace žáků mimo školu 

Průřezová témata, souvislosti, poznámky Průřezové téma není. 

Pokud není uvedeno jinak, je učivo koncipované a osvojené v nižším ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících. 

 

 

 



 

 

1. stupeň, 2. období 
4. ročník: 

 
Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP: 

2. období 

Žák by měl: 

Školní  výstupy: 

4. ročník 

Žák by měl: 

Učivo 

4. ročník 

 

 

-uplatňovat základní dovednosti pro vlastní tvorbu, 

realizovat svůj tvůrčí záměr 

 

-rozlišovat, porovnávat, třídit a pojmenovat linie, barvy, 

tvary, objekty, rozpoznávat jejich základní vlastnosti a 

vztahy (kontrasty – velikost, barevný kontrast), uplatnit 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 vycházet ze svých zrakových, hmatových i 

sluchových vjemů, vlastních prožitků, zkušeností a fantazie 

 

 

- vyjádřit svou představu o světě 

 

- ukázat pomocí výtvarného projevu své osobní zážitky, 

vztah k lidem a společnosti 

 

- navrhnout lidskou postavu  

 

 

- rozpoznat a ukázat práci s různými druhy modelovací 

hmoty  

- prostředky a postupy pro vyjádření pocitů, emocí, nálad, 

a fantazijních představ 

- fantazijní představa 

 

- kresba 

 

 

- pohyb těla v prostoru 

- kresba, dotvoření tradičními prostředky 

 

- plastika 

- vnímání a porovnání výsledků tvůrčí činnosti vlastní i 

ostatních i výsledků běžné a umělecké produkce 

 

-uplatňovat základní dovednosti pro vlastní tvorbu, 

realizovat svůj tvůrčí záměr 

 

-rozlišovat, porovnávat, třídit a pojmenovat linie, barvy, 

tvary, objekty, rozpoznávat jejich základní vlastnosti a 

vztahy (kontrasty – velikost, barevný kontrast), uplatnit 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 vycházet ze svých zrakových, hmatových i 

sluchových vjemů, vlastních prožitků, zkušeností a fantazie 

 

- vyjádřit (slovně, mimoslovně, graficky) pocit z vnímání 

tvůrčí činnosti vlastní, ostatních i uměleckého díla 

 

 

- hrát s výtvarnými prvky a experimentovat  

 

- ukázat členění plochy s využitím barvy, linie, tvaru prvku  

 

- poznat principy tvorby jednoduchého ornamentu a jeho 

rytmu  

 

- navrhnout a sestavit jednoduchý prostorový objekt 

(skupinová práce) např. stavebnice 

 

- provést kompozice z přírodních materiálů 

 

- vnímání a porovnání výsledků tvůrčí činnosti vlastní i 

ostatních i výsledků běžné a umělecké produkce 

-tradiční a netradiční prostředky, kombinace 

 

-malba 

 

- kresba 

 

 

- prezentace pomoci učitele pro spolužáky 

- objekty 

 

- tradiční prostředky 

 

 



 

 

 

 

- uplatňovat základní dovednosti pro vlastní tvorbu, 

realizovat svůj tvůrčí záměr 

 

-rozlišovat, porovnávat a pojmenovat linie, barvy, tvary, 

objekty, rozpoznávat jejich základní vlastnosti a vztahy 

(kontrasty – velikost, barevný kontrast), uplatnit 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 vycházet ze svých zrakových, hmatových i 

sluchových vjemů, vlastních prožitků, zkušeností a fantazie 

 

- vyjádřit (slovně, mimoslovně, graficky) pocit z vnímání 

tvůrčí činnosti vlastní, ostatních 

 i uměleckého díla 

 

 

 

- rozvíjet kulturu bydlení – v bytě  

 

- navazovat vztah k životnímu prostředí prostřednictvím 

uvědomělé výtvarná činnosti 

 

- poznat a ukázat ilustraci k pohádce  

 

- ukázat svoji hračku a prezentovat před spolužáky, 

výtvarně ji ilustrovat 

 

- prezentovat výsledky vlastní činnosti ve třídě a ve škole 

(výstava, nástěnky, soutěže) 

 

- navštěvovat výstavy 

- prezentace výsledků vlastní tvůrčí činnosti ve třídě, škole, 

mimo školu 

- manipulace s objekty 

 

- kombinace technik (plastika) 

 

 

- ilustrace 

 

- prezentace před spolužáky, ilustrace hračky 

 

 

- prezentace výsledků vlastní činnosti ve třídě, škole, mimo 

školu 

 

- prezentace ostatních lidí 

Průřezová témata, souvislosti, poznámky Průřezové téma není. 

Pokud není uvedeno jinak, je učivo koncipované a osvojené v nižším ročníku  dále rozvíjeno v dalších ročnících. 

 

 

5. ročník:  

 
Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP: 

2. období 

Žák by měl: 

Školní  výstupy: 

5. ročník 

Žák by měl: 

Učivo 

5. ročník 

 

 

-uplatňovat základní dovednosti pro vlastní tvorbu, 

realizovat svůj tvůrčí záměr 

 

-rozlišovat, porovnávat, třídit a pojmenovat linie, barvy, 

tvary, objekty, rozpoznávat jejich základní vlastnosti a 

vztahy (kontrasty – velikost, barevný kontrast), uplatnit je 

podle svých schopností při vlastní tvorbě, při vnímání tvorby 

ostatních i umělecké produkce i na příkladech z běžného 

života (s dopomocí 

 

 

- vyjádřit svou představu o světě 

 

 

- ukázat pomocí výtvarného projevu své osobní zážitky, 

vztah k lidem a společnosti 

 

 

 

 

- prostředky a postupy pro vyjádření pocitů, emocí, nálad, a 

fantazijních představ 

- fantazijní představa 

 

 

- kresba, comics 

 

 

 

 

 



 

 

 učitele) 

- při tvorbě vycházet ze svých zrakových, hmatových i 

sluchových vjemů, vlastních prožitků, zkušeností a fantazie 

 

- navrhnout lidskou postavu a její proporce 

 

- rozpoznat a ukázat práci s různými druhy modelovací 

hmoty 

 

- kresba, dotvoření tradičními prostředky 

 

- plastika 

 

- vnímání a porovnání výsledků tvůrčí činnosti vlastní i 

ostatních i výsledků běžné a umělecké produkce 

 

-uplatňovat základní dovednosti pro vlastní tvorbu, 

realizovat svůj tvůrčí záměr 

 

-rozlišovat, porovnávat, třídit a pojmenovat linie, barvy, 

tvary, objekty, rozpoznávat jejich základní vlastnosti a 

vztahy (kontrasty – velikost, barevný kontrast), uplatnit 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 vycházet ze svých zrakových, hmatových i 

sluchových vjemů, vlastních prožitků, zkušeností a fantazie 

 

 

 

- hrát s výtvarnými prvky a experimentovat  

 

- ukázat členění plochy s využitím barvy, linie, tvaru prvku  

 

- poznat principy tvorby jednoduchého ornamentu a jeho 

rytmu  

 

- navrhnout a sestavit jednoduchý prostorový objekt 

(skupinová práce) např. stavebnice 

 

- provést kompozice z přírodních materiálů 

 

- vnímání a porovnání výsledků tvůrčí činnosti vlastní i ostatních i 

výsledků běžné a umělecké produkce 

-malba, kresba 

 

 

 

-kresba 

 

 

- prezentace pomoci učitele pro spolužáky 

- objekty 

 

- tradiční prostředky 

 

 

 

 

-uplatňovat základní dovednosti pro vlastní tvorbu, 

realizovat svůj tvůrčí záměr 

 

-rozlišovat, porovnávat, třídit a pojmenovat linie, barvy, 

tvary, objekty, rozpoznávat jejich základní vlastnosti a 

vztahy (kontrasty – velikost, barevný kontrast), uplatnit 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 vycházet ze svých zrakových, hmatových i 

sluchových vjemů, vlastních prožitků, zkušeností a fantazie 

 

- vyjádřit (slovně, mimoslovně, graficky) pocit z vnímání 

tvůrčí činnosti vlastní, ostatních  i uměleckého díla 

 

 

 

- rozvíjet kulturu bydlení – v bytě (dřevěné stavebnice) 

 

- navazovat vztah k životnímu prostředí prostřednictvím 

uvědomělé výtvarná činnosti 

 

- poznat a ukázat ilustraci k pohádce  

 

- ukázat svoji hračku a prezentovat před spolužáky, 

výtvarně ji ilustrovat 

 

- prezentovat výsledky vlastní činnosti ve třídě a ve škole 

(výstava, nástěnky, soutěže) 

 

- navštěvovat výstavy 

- prezentace výsledků vlastní tvůrčí činnosti ve třídě, škole, 

mimo školu 

- manipulace s objekty 

 

- koláž, kombinace technik (plastika) 

 

 

- ilustrace 

 

- prezentace před spolužáky, ilustrace hračky 

 

 

- prezentace výsledků vlastní činnosti ve třídě, škole, mimo školu 

 

- prezentace ostatních lidí 

Průřezová témata, souvislosti, poznámky Průřezové téma není. 

Pokud není uvedeno jinak, je učivo koncipované a osvojené v nižším ročníku  dále rozvíjeno v dalších ročnících. 



 

 

2. stupeň 
6. ročník: 

 
Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP: 

 

Žák by měl: 

Školní výstupy: 

6. ročník 

Žák by měl: 

Učivo 

6. ročník 

 

- uplatňovat základní dovednosti při přípravě, realizaci a 

prezentaci vlastního tvůrčího záměru 

 

- uplatňovat linie, barvy, tvary a objekty v ploše i prostoru 

podle vlastního tvůrčího záměru, využívat jejich vlastnosti a 

vztahy; pojmenovat je ve výsledcích vlastní tvorby i tvorby 

ostatních; vnímat a porovnávat jejich uplatnění v běžné i 

umělecké produkci 

 

- při vlastní tvorbě vycházet ze svých vlastních zkušeností, 

představ a myšlenek, hledat a zvolit pro jejich vyjádření 

nejvhodnější prostředky a postupy; zhodnotit a prezentovat 

výsledek své tvorby, porovnávat jej s výsledky ostatních 

 

  - vnímat a porovnávat výsledky běžné i umělecké 

produkce, slovně vyjádřit své postřehy 

 a pocity 

 

 

 

- zobrazovat formy práce pomocí přírodních materiálů v 

jednotlivých ročních období 

 

 

- výtvarně vyjádřit tvar věci, tvarově jednoduché útvary  

 

 

 

- rozlišit a vyjádřit  pocity, nálady, prožitky pomocí 

kresby a malby 

 

 

- pokusit se znázornit proporce lidského těla  

-prostředky a postupy pro vyjádření vjemů, představ, myšlenek, 

situací a událostí na základě zkušeností 

- kresba, malba, grafika tradiční a netradiční prostředky 

- techniky a jejich kombinace v ploše a prostoru 

- práce s grafickým editorem 

- techniky a jejich kombinace v ploše a prostoru 

 - umístění objektů v prostoru 

 

- vyjádření pocitů, nálad, prožitků 

 

 

- lidské tělo v prostoru 

-rozlišování, třídění a hodnocení výsledků tvůrčí činnosti 

vlastní i ostatních 

- uplatňovat základní dovednosti při přípravě, realizaci a 

prezentaci vlastního tvůrčího záměru 

 

 - uplatňovat linie, barvy, tvary a objekty v ploše i prostoru 

podle vlastního tvůrčího záměru, využívat jejich vlastnosti a 

vztahy; pojmenovat je ve výsledcích vlastní tvorby i tvorby 

ostatních; vnímat a porovnávat jejich uplatnění v běžné i 

umělecké produkci 

 

 

- při vlastní tvorbě vycházet ze svých vlastních zkušeností, 

představ a myšlenek, hledat a zvolit pro jejich vyjádření 

nejvhodnější prostředky a postupy; zhodnotit a prezentovat 

výsledek své tvorby, porovnávat jej s výsledky ostatních 

 

 

- využívat a zdokonalovat jednoduché grafické techniky 

 

- seznámit se s možností písma, hravou a experimentální 

formou 

 

- seznámit se s lidovou tvorbou (tradice, svátky)  

 

- využívat modelovací hmoty 

 

- na základě zkušeností a dovedností konstruovat 

jednoduché prostorové práce 

 

- seznámit se s fotografií  

-rozlišování, třídění a hodnocení výsledků tvůrčí činnosti vlastní i 

ostatních 

-grafika 

 

- uplatnění písma 

 

 

- malba, kresba, modelovací hmota 

 

- objekty v prostoru  

 

- objekty v prostoru  

 

 

- seznámení s produkcí  běžné fotografie 



 

 

 

- vnímat a porovnávat výsledky běžné i umělecké produkce, 

slovně vyjádřit své postřehy  a pocity 

 

- uplatňovat základní dovednosti při přípravě, realizaci a 

prezentaci vlastního tvůrčího záměru 

 

- uplatňovat linie, barvy, tvary a objekty v ploše i prostoru 

podle vlastního tvůrčího záměru, využívat jejich vlastnosti a 

vztahy; pojmenovat je ve výsledcích vlastní tvorby i tvorby 

ostatních; vnímat a porovnávat jejich uplatnění v běžné i 

umělecké produkci 

 

- při vlastní tvorbě vycházet ze svých vlastních zkušeností, 

představ a myšlenek, hledat a zvolit pro jejich vyjádření 

nejvhodnější prostředky a postupy; zhodnotit a prezentovat 

výsledek své tvorby, porovnávat jej s výsledky ostatních 

 

- vnímat a porovnávat výsledky běžné i umělecké produkce, 

slovně vyjádřit své postřehy a pocity 

 

 

- vytvářet vlastní názor na poznané výtvarné dílo  

 

- pokusit se aplikovat poznatky z výtvarné výchovy na 

vlastní životní styl, estetické a funkční odívání 

 

- poznávat současnou bytovou kulturu (estetické cítění) 

 

- seznámit se s estetickou úrovní předmětů denní potřeby 

a vytvořit jednoduchý návrh 

 

 

- podílet se na tvorbě výstavy školy, účastnit se soutěží 

 

- výběr  a třídění výsledků vlastních tvůrčích činností pro 

prezentaci školy 

- vysvětlení vlastního tvůrčího záměru, porovnávání, vnímání a 

hodnocení výsledků s výsledky ostatních 

 

- kresba, kombinovaná technika 

 

 

 

 

- reklama, kom. technika 

- malba, kresba 

- grafický editor 

 

- prezentace výtvarných produkcí 

Průřezová témata, souvislosti, poznámky Průřezové téma není. 

Pokud není uvedeno jinak, je učivo koncipované a osvojené v nižším ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. ročník: 

 
Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP: 

 

Žák by měl: 

Školní  výstupy: 

7. ročník 

Žák by měl: 

Učivo 

7. ročník 

 

- uplatňovat základní dovednosti při přípravě, realizaci a 

prezentaci vlastního tvůrčího záměru 

 

 - uplatňovat linie, barvy, tvary a objekty v ploše i prostoru 

podle vlastního tvůrčího záměru, využívat jejich vlastnosti a 

vztahy; pojmenovat je ve výsledcích vlastní tvorby i tvorby 

ostatních; vnímat a porovnávat jejich uplatnění v běžné i 

umělecké produkci 

 

- při vlastní tvorbě vycházet ze svých vlastních zkušeností, 

představ a myšlenek, hledat a zvolit pro jejich vyjádření 

nejvhodnější prostředky a postupy; zhodnotit a prezentovat 

výsledek své tvorby, porovnávat jej s výsledky ostatních 

 

  - vnímat a porovnávat výsledky běžné i umělecké 

produkce, slovně vyjádřit své postřehy a pocity 

 

 

 

- zobrazovat formy práce pomocí přírodních materiálů v 

jednotlivých ročních období  

 

 

- výtvarně vyjádřit tvar věci (kontrast pozadí)  

 

 

- vyjádřit zážitky pomocí kresby (dějové a prostorové 

vztahy) 

 

 

- znázornit kresbou  proporce lidského těla a náznak  

postavy v pohybu 

 

- prostředky a postupy pro vyjádření vjemů, představ, 

myšlenek, situací a událostí na základě zkušeností 

(- kresba, malba, grafika, tradiční prostředky) 

- techniky a jejich kombinace v ploše a prostoru 

- práce s grafickým editorem 

 

 

- umístění objektů v prostoru 

 

 

- vyjádření prožitků, zkušeností, vjemů, situací a  událostí 

 

 

- umístění těla v prostoru 

 

-rozlišování, třídění a hodnocení výsledků tvůrčí činnosti 

vlastní i ostatních 

- uplatňovat základní dovednosti při přípravě, realizaci a 

prezentaci vlastního tvůrčího záměru 

 

- uplatňovat linie, barvy, tvary a objekty v ploše i prostoru 

podle vlastního tvůrčího záměru, využívat jejich vlastnosti a 

vztahy; pojmenovat je ve výsledcích vlastní tvorby i tvorby 

ostatních; vnímat a porovnávat jejich uplatnění v běžné i 

umělecké produkci 

 

- při vlastní tvorbě vycházet ze svých vlastních zkušeností, 

představ a myšlenek, hledat a zvolit pro jejich vyjádření 

nejvhodnější prostředky a postupy; zhodnotit a prezentovat 

výsledek své tvorby, porovnávat jej s výsledky ostatních 

 

  - vnímat a porovnávat výsledky běžné i umělecké 

produkce, slovně vyjádřit své postřehy a pocity 

 

 

 

- využívat a zdokonalovat jednoduché grafické techniky 

 

 

- seznámit se s možností písma, využití písma v praxi 

 

 

- seznámit se s lidovou tvorbou (tradice, svátky)  

 

 

- na základě zkušeností a dovedností konstruovat prostorové 

práce 

 

- zhodnotit objekt a vyjádřit pocity  

-rozlišování, třídění a hodnocení výsledků tvůrčí činnosti vlastní i 

ostatních 

-grafika 

 

 

- uplatnění písma 

 

 

- malba, kresba, komb. technika 

 

 

- objekty v prostoru 

 

  

- porovnávání produkce běžné a umělecké fotografie 



 

 

 

- uplatňovat základní dovednosti při přípravě, realizaci a 

prezentaci vlastního tvůrčího záměru 

 

- uplatňovat linie, barvy, tvary a objekty v ploše i prostoru 

podle vlastního tvůrčího záměru, využívat jejich vlastnosti a 

vztahy; pojmenovat je ve výsledcích vlastní tvorby i tvorby 

ostatních; vnímat a porovnávat jejich uplatnění v běžné i 

umělecké produkci 

 

- při vlastní tvorbě vycházet ze svých vlastních zkušeností, 

představ a myšlenek, hledat a zvolit pro jejich vyjádření 

nejvhodnější prostředky a postupy; zhodnotit a prezentovat 

výsledek své tvorby, porovnávat jej s výsledky ostatních 

 

  - vnímat a porovnávat výsledky běžné i umělecké 

produkce, slovně vyjádřit své postřehy a pocity 

 

 

 

- vytvářet vlastní názor na poznané výtvarné dílo  

- pokusit se aplikovat poznatky z výtvarné výchovy na 

vlastní životní styl, estetické a funkční odívání 

 

- poznávat současnou bytovou kulturu (estetika a funkčnost) 

 

- seznámit se s estetickou úrovní předmětů denní potřeby a 

vytvořit návrh 

 

- podílet se na tvorbě výstavy školy, účastnit se soutěží 

 

 

- výběr  a třídění výsledků vlastních tvůrčích činností pro 

prezentaci školy 

- vysvětlení vlastního tvůrčího záměru, porovnávání, vnímání a 

hodnocení výsledků s výsledky ostatních 

 

- komb. technika, reklama 

- graf. editor 

 

- kresba, malba, fotografie 

 

- kresba, komb. technika 

 

 

- prezentace výtvarných produkcí 

Průřezová témata, souvislosti, poznámky Průřezové téma není. 

Pokud není uvedeno jinak, je učivo koncipované a osvojené v nižším ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících. 

 
 

8. ročník: 

 
Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP: 

Žák by měl: 

Školní  výstupy: 

8. ročník 

Žák by měl: 

Učivo 

8. ročník 

 

 

- uplatňovat základní dovednosti při přípravě, realizaci a 

prezentaci vlastního tvůrčího záměru 

 

- uplatňovat linie, barvy, tvary a objekty v ploše i prostoru 

podle vlastního tvůrčího záměru, využívat jejich vlastnosti a 

vztahy; pojmenovat je ve výsledcích vlastní tvorby i tvorby 

ostatních; vnímat a porovnávat jejich uplatnění v běžné i 

umělecké produkci 

 

 

 

- zobrazovat a vyjádřit pomocí přírodnin a netradičních 

materiálů formy práce v ročních obdobích 

 

- zobrazovat a vnímat tvarově složitější útvary, prostor 

(kontrast, pozadí)  

 

- vyjádřit dějové a prostorové vztahy, zážitky žáků a 

představy žáků pomocí malby, kresby 

 

-prostředky a postupy pro vyjádření vjemů, představ, 

myšlenek, situací a událostí na základě zkušeností 

(- kresba, malba, grafika tradiční a netradiční prostředky) 

- techniky a jejich kombinace v ploše a prostoru 

 

- umístění  objektů v prostoru 

a jejich vztah 

 

- vyjádření představ, zážitků, prožitků 

 

 

- vyjádření pocitů, emocí  a nálad 



 

 

 

- při vlastní tvorbě vycházet ze svých vlastních zkušeností, 

představ a myšlenek, hledat a zvolit pro jejich vyjádření 

nejvhodnější prostředky a postupy; zhodnotit a prezentovat 

výsledek své tvorby, porovnávat jej s výsledky ostatních 

 

  - vnímat a porovnávat výsledky běžné i umělecké 

produkce, slovně vyjádřit své postřehy a pocity 

 

- rozlišit a vyjádřit  pocity, emoce, nálady  

 

- znázornit podrobně proporce lidského těla a postavu v 

pohybu 

 

- lidské tělo v prostoru 

-rozlišování, třídění a hodnocení výsledků tvůrčí činnosti 

vlastní i ostatních 

- uplatňovat základní dovednosti při přípravě, realizaci a 

prezentaci vlastního tvůrčího záměru 

 

- uplatňovat linie, barvy, tvary a objekty v ploše i prostoru 

podle vlastního tvůrčího záměru, využívat jejich vlastnosti a 

vztahy; pojmenovat je ve výsledcích vlastní tvorby i tvorby 

ostatních; vnímat a porovnávat jejich uplatnění v běžné i 

umělecké produkci 

 

- při vlastní tvorbě vycházet ze svých vlastních zkušeností, 

představ a myšlenek, hledat a zvolit pro jejich vyjádření 

nejvhodnější prostředky a postupy; zhodnotit a prezentovat 

výsledek své tvorby, porovnávat jej s výsledky ostatních 

 

  - vnímat a porovnávat výsledky běžné i umělecké 

produkce, slovně vyjádřit své postřehy a pocity 

 

 

 

- využívat a zdokonalovat jednoduché grafické techniky 

 

- seznámit se s možností písma, využití písma v praxi 

 

- seznámit se s lidovou tvorbou (tradice)  

- využívat modelovací hmoty  

 

 

- na základě zkušeností a dovedností konstruovat prostorové 

práce 

 

- zhodnotit objekt a vyjádřit pocity  

-rozlišování, třídění a hodnocení výsledků tvůrčí činnosti vlastní i 

ostatních 

-grafika 

 

- uplatnění písma, reklama 

 

- malba, kresba 

- modelovací hmota, komb. technika 

- plastika 

 

- umístění objektu v prostoru 

 

 

- porovnávání produkce běžné a umělecké fotografie 

 

 

- uplatňovat základní dovednosti při přípravě, realizaci a 

prezentaci vlastního tvůrčího záměru 

 

- uplatňovat linie, barvy, tvary a objekty v ploše i prostoru 

podle vlastního tvůrčího záměru, využívat jejich vlastnosti a 

vztahy; pojmenovat je ve výsledcích vlastní tvorby i tvorby 

ostatních; vnímat a porovnávat jejich uplatnění v běžné i 

umělecké produkci 

 

- při vlastní tvorbě vycházet ze svých vlastních zkušeností, 

představ a myšlenek, hledat a zvolit pro jejich vyjádření 

nejvhodnější prostředky a postupy; zhodnotit a prezentovat 

výsledek své tvorby, porovnávat jej s výsledky ostatních 

 

 

- vytvářet vlastní názor na poznané výtvarné dílo (současné  

umění a současná architektura – ukázky a vlastní tvorba) 

 

- pokusit se aplikovat poznatky z výtvarné výchovy na 

vlastní životní styl, estetické a funkční odívání 

 

- poznávat současnou bytovou kulturu (estetika a funkčnost) 

- ukázat práci s grafickým editorem 

 

- seznámit se s estetickou úrovní předmětů denní potřeby a 

vytvořit návrh 

 

- výběr  a třídění výsledků vlastních tvůrčích činností 

při prezentaci školy 

- vysvětlení vlastního tvůrčího záměru, porovnávání, vnímání a 

hodnocení výsledků s výsledky ostatních 

 

- elektronický obraz 

 

 

- komb. technika, reklama 

 

 

- grafický editor 



 

 

 

  - vnímat a porovnávat výsledky běžné i umělecké 

produkce, slovně vyjádřit své postřehy a pocity 

 

 

- podílet se na tvorbě výstavy školy, účastnit se soutěží 

 

 

 

- vysvětlení vlastního záměru a porovnání s ostatními 

- prezentace výtvarných produkcí 

 

Průřezová témata, souvislosti, poznámky Průřezové téma není. 

Pokud není uvedeno jinak, je učivo koncipované a osvojené v nižším ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících. 

 
9. ročník: 

 
Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP: 

Žák by měl: 

Školní  výstupy: 

9. ročník 

Žák by měl: 

Učivo 

9. ročník 

 

- uplatňovat základní dovednosti při přípravě, realizaci a 

prezentaci vlastního tvůrčího záměru 

 

- uplatňovat linie, barvy, tvary a objekty v ploše i prostoru 

podle vlastního tvůrčího záměru, využívat jejich vlastnosti a 

vztahy; pojmenovat je ve výsledcích vlastní tvorby i tvorby 

ostatních; vnímat a porovnávat jejich uplatnění v běžné i 

umělecké produkci 

 

- při vlastní tvorbě vycházet ze svých vlastních zkušeností, 

představ a myšlenek, hledat a zvolit pro jejich vyjádření 

nejvhodnější prostředky a postupy; zhodnotit a prezentovat 

výsledek své tvorby, porovnávat jej s výsledky ostatních 

 

  - vnímat a porovnávat výsledky běžné i umělecké 

produkce, slovně vyjádřit své postřehy a pocity 

 

 

 

 

- zobrazovat a vyjádřit pomocí přírodnin a netradičních 

materiálů formy práce v ročních obdobích 

 

- zobrazovat a vnímat tvarově složitější útvary, prostor 

(kontrast tvaru a barev)  

 

 

- vyjádřit dějové prožitky, emoce, pocity a nálady  

 

 

 

 

- znázornit postavu v pohybu 

- prostředky a postupy pro vyjádření vjemů, představ, 

myšlenek, situací a událostí na základě zkušeností 

(- kresba, malba, grafika tradiční a netradiční prostředky) 

- umístění  objektů v prostoru 

 

 

- objekty v prostoru 

 

 

 

- vyjádření prožitků, emocí, pocitů, nálad a myšlenek 

 

 

 

 

- animovaný film 

-rozlišování, třídění a hodnocení výsledků tvůrčí činnosti 

vlastní i ostatních 

- uplatňovat základní dovednosti při přípravě, realizaci a 

prezentaci vlastního tvůrčího záměru 

 

- uplatňovat linie, barvy, tvary a objekty v ploše i prostoru 

 

 

- využívat a zdokonalovat jednoduché grafické techniky 

 

- prohloubit užití  písma  v praxi, řazení písma v ploše, 

zákonitosti výběru 

-rozlišování, třídění a hodnocení výsledků tvůrčí činnosti vlastní i 

ostatních 

-grafika 

 

- uplatnění písma, reklama 

- grafický editor 



 

 

podle vlastního tvůrčího záměru, využívat jejich vlastnosti a 

vztahy; pojmenovat je ve výsledcích vlastní tvorby i tvorby 

ostatních; vnímat a porovnávat jejich uplatnění v běžné i 

umělecké produkci 

 

- při vlastní tvorbě vycházet ze svých vlastních zkušeností, 

představ a myšlenek, hledat a zvolit pro jejich vyjádření 

nejvhodnější prostředky a postupy; zhodnotit a prezentovat 

výsledek své tvorby, porovnávat jej s výsledky ostatních 

 

  - vnímat a porovnávat výsledky běžné i umělecké 

produkce, slovně vyjádřit své postřehy a pocity 

 

 

- prohloubit znalosti o lidové tvorbě (tradice, svátky)  

- využívat modelovací hmoty  

 

- na základě zkušeností a dovedností konstruovat prostorové 

práce 

 

- zhodnotit objekt a vyjádřit pocity (návštěva výstav a další 

využití) 

 

- malba, kresba, modelovací hmota 

- dekorativní práce 

 

- plastika, objekty v prostoru na základě zkušeností 

 

 

- porovnávání produkce běžné a umělecké fotografie  

 

- uplatňovat základní dovednosti při přípravě, realizaci a 

prezentaci vlastního tvůrčího záměru 

 

- uplatňovat linie, barvy, tvary a objekty v ploše i prostoru 

podle vlastního tvůrčího záměru, využívat jejich vlastnosti a 

vztahy; pojmenovat je ve výsledcích vlastní tvorby i tvorby 

ostatních; vnímat a porovnávat jejich uplatnění v běžné i 

umělecké produkci 

 

- při vlastní tvorbě vycházet ze svých vlastních zkušeností, 

představ a myšlenek, hledat a zvolit pro jejich vyjádření 

nejvhodnější prostředky a postupy; zhodnotit a prezentovat 

výsledek své tvorby, porovnávat jej s výsledky ostatních 

 

  - vnímat a porovnávat výsledky běžné i umělecké 

produkce, slovně vyjádřit své postřehy a pocity 

 

 

 

- vytvářet vlastní názor na poznané výtvarné dílo (současné  

umění a architektura), vytvořit návrh na moderní dům 

 

- pokusit se aplikovat poznatky z výtvarné výchovy na 

vlastní životní styl, estetické a funkční odívání 

 

- poznávat současnou bytovou kulturu (estetika a funkčnost) 

 

- seznámit se s estetickou úrovní předmětů denní potřeby 

 

- podílet se na tvorbě výstavy školy, účastnit se soutěží 

 

- výběr  a třídění výsledků vlastních tvůrčích činností při 

prezentaci školy 

- vysvětlení vlastního tvůrčího záměru, porovnávání, vnímání a 

hodnocení výsledků s výsledky ostatních 

- grafický editor 

 

- elektronický obraz, reklama 

 

 

- kresba, kom. technika 

- malba 

 

 

- prezentace výtvarných produkcí 

Průřezová témata, souvislosti, poznámky Průřezové téma není. 

Pokud není uvedeno jinak, je učivo koncipované a osvojené v nižším ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících. 

 
 

 

 

 

 



 

 

5. 8. 1 Výchova ke zdraví 

  

Charakteristika vyučovacího předmětu  

Vyučovací předmět Výchova ke zdraví vychází z obsahu vzdělávací oblasti Člověk a zdraví RVP ZV - LMP a navazuje na obsah vzdělávací oblasti Člověk 

a jeho svět RVP ZV - LMP. Učí žáky pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné a duševní pohody a základním poznatkům, které by měli využívat 

v každodenním životě. Respektuje celistvost osobnosti žáků, rovnoměrně rozvíjí fyzické i psychické schopnosti, pohybové dovednosti i sociální adaptaci. 

Umožňuje jim rozvíjení fyzických a zdravotních předpokladů pohybových možností a poznání vlastních omezení. K osvojení potřebných vědomostí, 

dovedností a návyků, které ovlivňují způsob jejich života je třeba využívat vhodné motivace a činnosti, které posilují zájem žáků. Vede je k pochopení 

hodnoty zdraví, smyslu zdravotní prevence i problémů spojených s poškozením zdraví a uvědomění si povinnosti péče o své zdraví v přiměřené míře věku 

a schopnostem. 

Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova; Multikulturní výchova; Mediální výchova. 

Obsahové a časové vymezení  předmětu 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví prolíná do ostatních vyučovacích předmětů, které jej doplňují, rozšiřují a využívají. Žáci se 

seznamují s různým nebezpečím, které ohrožuje zdraví v běžných i mimořádných situacích, osvojují si dovednosti a způsoby chování a rozhodování, které 

vedou k zachování a posílení zdraví. Tím je zajištěno utváření dovedností a návyků v oblasti zdravého životního stylu, osobní a duševní hygieny, výživy, 

pohybových aktivit apod. 

Ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví je naplňováno téma Mezilidské vztahy a komunikace; Interpersonální a sociální empatie; Prosociální chování 

v osobních vztazích; Pomoc, darování, dělení se spolupráce, přátelství  a Prosociální chování ve veřejném životě a Solidarita a sociální problémy doplňujícího 

vzdělávacího oboru Etická výchova. 

Časová dotace: 

6. a 7.ročník – po 1 hodině týdně (obě hodiny jsou disponibilní) 

 

Organizační vymezení předmětu  

Vyučovací předmět Výchova ke zdraví poskytuje žákům základní informace o člověku v souvislosti s preventivní ochranou jejich zdraví. Vede je ke 

zdravému způsobu života, k péči o své zdraví, jeho zlepšení a posílení. Žáci si upevňují hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky, 

rozvíjejí sociální dovednosti a komunikaci, dovednosti odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v různých situacích. 

       Při výuce je kladen důraz zejména na praktické dovednosti a jejich aplikace v modelových situacích i v běžném životě. Je využíváno forem interaktivních 

programů, modelových her a skupinové práce. Výuka je doplňována přednáškami a besedami různých státních i nestátních organizací zabývajících 

se zdravotně preventivními činnostmi a je propojena s preventivním programem. 

   

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: 

Kompetence k učení: 

1. vést žáky k sebehodnocení, individuálním přístupem k žákům maximalizovat jejich šanci prožít úspěch 

2. učit žáky třídit informace, využít výukové programy 

3. vytvářet takové situace, aby žáka učení bavilo 



 

 

4. učit žáky objektivně posuzovat sami sebe 

 

Kompetence k řešení problémů: 

1. vnímat problémové situace, rozpoznat problémy a hledat nejvhodnější způsob řešení 

2. řešit samostatně běžné životní situace a přiměřeně ke svým možnostem překonávat životní překážky 

3. přijímat důsledky svých rozhodnutí 

4. nenechat se při řešení problému odradit nezdarem 

5. dokázat popsat problém a svěřit se s ním, při řešení složitějších problémů požádat o radu a řídit se jí 

6. dokázat přivolat pomoc v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby 

 

Kompetence komunikativní: 

1. učit žáky obhajovat své názory, přemýšlet o názorech druhých, umět se k nim kriticky vyjádřit a zároveň naslouchat názorům druhých 

2. komunikovat s rodiči a vychovateli dětského domova 

3. vybízet žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i v mimoškolní činnosti i mimo školu 

4. umět obhajovat svou práci, vhodně argumentovat 

 

Kompetence sociální a personální: 

1. usilovat, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině a respektovali společně dohodnutá pravidla chování 

2. naplňovat preventivní program a  aktivně do něj žáky zapojit 

3. pomáhat spolužákům se specifickými poruchami učení nebo zdravotními problémy 

4. být ohleduplný vůči starým a nemocným lidem 

5. učit chránit zdraví druhých a mít úctu k životu 

 

Kompetence občanské: 

1. podporovat přátelské vztahy ve třídách i mezi třídami 

2. učit žáky přijímat a respektovat názory druhých 

3. učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za své rozhodnutí, vhodnou formou prosazovat své zájmy 

 

Kompetence pracovní: 

1. doplňovat výuku o praktické exkurze 

2. učit žáky poznávat, že bez svědomité práce se nedosáhne úspěchu 

3. vést žáky k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci 



 

 

 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví: 

2. stupeň 
6., 7. ročník 
 

 

Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP: 

 

Žák by měl: 

Školní výstupy 

6.ročník 

Žák by měl: 

Učivo 

 

6.ročník 

Školní  výstupy 

7.ročník 

Žák by měl: 

Učivo  

 

7.ročník 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

- chápat význam dobrého soužití mezi 

vrstevníky i členy rodiny 

 
- projevovat zdravé sebevědomí a 

preferovat  ve styku s vrstevníky 

projevovat pozitivní životní cíle, hodnoty 

a zájmy 

 

 

- učit se samostatně rozhodovat a 

nést důsledky za své rozhodnutí 

- chápat citové vztahy mezi 

mužem a ženou 

- dodržovat chování podporující 

dobré vztahy 

- rozvíjet citové vztahy k blízkým 

lidem 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

- vztahy ve dvojicích 

- kamarádství 

-  přátelství 

-  láska 

- vztahy a pravidla soužití 

v prostředí komunity 

- rodina 

- škola 

 

 

- uvědomit si nutnost tolerance 

v partnerském vztahu 

 

- respektovat sebe sama i druhé, 

přijímat názory druhých 

- znát význam přátelství 

Vztahy mezi lidmi a formy 

soužití 

- vztahy ve dvojících 

- manželství   

- rodičovství 

 

- vztahy a pravidla soužití 

v prostředí komunity 

- vrstevnická skupina  

-  zájmová skupina 

 
Změny v životě člověka a jejich reflexe 

- projevovat zdravé sebevědomí a 

preferovat ve styku s vrstevníky pozitivní 

životní cíle, hodnoty a zájmy 

 

 
- umět přiměřeně reagovat na 

změny v dospívání 

- poznávat vlastní tělesné i 

duševní předpoklady pro 

pozitivní vývoj jedince 

 
- pochopit význam sexuální 

abstinence v období puberty 

- znát rizika pohlavního styku, 

nechtěné těhotenství 

 

Změny v životě člověka a jejich 

reflexe 

- dětství, puberta, dospívání 

- vývojové  etapy 

- tělesné změny 

- duševní změny 

- sexuální dospívání a 

reprodukční zdraví 

- prevence  rizikového  

        sexuálního chování 

- těhotenství a  rodičovství 

             mladistvých 

 

 
- mít schopnost kvalitní integrace 

do společnosti 

- orientovat se ve vlastním 

citovém životě 

 

- znát ochranu před pohlavními 

chorobami 

- znát nemoci přenosné pohlavním 

stykem 

- znát druhy antikoncepce 

- vědět, co je to homosexualita a 

měny v životě člověka a jejich 

reflexe 

- dětství, puberta, dospívání 

- společenské změny 

- citové vztahy k lidem 

 
- sexuální dospívání a 

reprodukční zdraví 

- předčasná sexuální zkušenost 

- antikoncepce 

- poruchy pohlavní identity 

 

 

 
- základy péče o dítě 



 

 

lesbismus 

- učit se pečovat o narozené dítě 

Zdravý způsob života a péče o zdraví 

- dodržovat správné stravovací návyky a 

v rámci svých možností uplatňovat 

zásady správné výživy a zdravého 

stravování 

 
 

 

- uvědomit si základní životní potřeby a 

jejich naplňování ve shodě se zdravím 

 

 
 

 

 

 
- respektovat zdravotní stav svůj i svých 

vrstevníků a v rámci možností usilovat o 

aktivní podporu zdraví 

 

 

 
- pochopit vliv životních 

podmínek a způsob stravování na 

zdraví 

 

 

 

 

 
-umět se vhodně oblékat 

- dbát o svou čistotu 

- učit se přiměřeně svým 

schopnostem 

- vědět, jak se otužovat  

 
- umět si zorganizovat den 

 

 

 
- znát příčiny běžných chorob 

- umět uplatňovat zásady 

prevence 

- vědět, kde sídlí lékaři 

- znát obsah a použití domácí 

lékárničky 

- umět poskytnout první pomoc 

- znát důležitá telefonní čísla pro 

přivolání pomoci v případě úrazu 

 

 

Zdravý způsob života a péče o 

zdraví 

- výživa a zdraví 

- zásada zdravého stravování 

- vliv životních podmínek a způsob 

stravování na zdraví 

 

 

 
- tělesná a duševní hygiena 

- zásady osobní, intimní a duševní 

hygieny 

 

 
- otužování 

 
- režim dne 

- denní činnost 

-ochrana před přenosnými  i 

nepřenosnými chorobami, 

chronickým onemocněním a 

úrazy 

- bezpečné způsoby chování před 

přenosnými chorobami 

- prevence a lékařská péče 

- úrazy, prevence, první pomoc při 

úrazech  v domácnosti, v dopravě 

 

 
- pochopit význam dodržování 

správných stravovacích návyků a 

zásad správné výživy 

 

 
- mít dobrý vztah ke svému zdraví 

a pečovat o ně vhodným sportem 

a rekreační činností (pohybem) 

- umět základy tenisu, stolního 

tenisu, fotbalu, nohejbalu 

 

- umět si zorganizovat den 

 

 

 
- znát ochranu před přenosnými 

chorobami pohlavním stykem 

- umět poskytnout první pomoc 

při drobných poraněních a 

vyhledat pomoc při závažnějších 

úrazech 

- umět se orientovat v systému 

našeho zdravotnictví 

Zdravý způsob života a péče o 

zdraví 

- výživa a zdraví 

- specifické druhy výživy 

- poruchy přijmu potravy 

 

 

 

 
- tělesná a duševní hygiena 

- význam pohybu pro zdraví 

 

 

 

 

 
- režim dne 

- denní činnost  

- ochrana před přenosnými  i 

nepřenosnými chorobami, 

chronickým onemocněním a 

úrazy 

- bezpečné způsoby chování při 

sexu 

- pohlavní nemoci 

- chování v situacích při úrazu ve 

škole a při sporu 

- první pomoc 

- organizace našeho zdravotnictví 

 

 Rizika ohrožující zdraví a jejich 

prevence 

 

-uplatňovat  způsoby bezpečného 

 
 

 

Rizika ohrožující zdraví a jejich 

prevence 

-stres a jeho vztah ke zdraví 

-kompenzační a relaxační techniky 

 

 
- naučit se zvládat stresové situace 

Rizika ohrožující zdraví a 

jejich prevence 

- stres a jeho vztah ke zdraví 

- posilováni duševní odolnosti 



 

 

chování v sociálním  kontaktu 

s vrstevníky,  při komunikaci 

s neznámými lidmi, v konfliktních a 

krizových situacích a v případě potřeby 

vyhledat odbornou pomoc 

- uvědomovat si základní životní potřeby 

a jejich naplňování ve shodě se zdravím 

 

 
- uplatňovat osvojené sociální dovednosti 

při kontaktu se sociálně patologickými 

jevy 

- dát do souvislosti zdravotní a 

psychosociální rizika spojená se 

zneužíváním návykových látek a 

provozováním hazardních her 

 

 

 

 

 
- zaujímat odmítavé postoje ke všem 

formám brutality a násilí 

 

 

 

 
- vědět o centrech odborné pomoci a 

vyhledat a použít jejich telefonní čísla 

- uplatňovat způsoby bezpečného 

chování v sociálním kontaktu 

s vrstevníky, při komunikaci 

s neznámými lidmi, v konfliktních a 

krizových situacích a v případě potřeby 

vyhledat pomoc 

- pochopit souvislosti mezi konzumací 

návykových psychoaktivních látek a 

poškozováním zdraví a životního stylu 

 

 

- poznat sám sebe a na základě 

sebepoznání ovlivňovat pozitivně 

své chování 

- vědět,  na koho se může obrátit 

v případě neúspěchu 

 
- pochopit souvislost nezdravého 

způsobu života se vznikem 

civilizačních chorob 

 

 

 
- zaujímat odmítavý postoj ke 

konzumaci  zdraví škodlivých 

látek 

- respektovat zdravotní stav svůj 

a v rámci svých možností 

usilovat o aktivní podporu zdraví 

- umět uplatnit způsob 

bezpečného chování 

 

 

 
- zaujímat odmítavý postoj 

k projevům násilí 

- rozvíjet schopnost 

spolupracovat a respektovat práci 

a úspěchy vlastní i druhých 

- vědět, co si mohou dospělí 

k dětem dovolit- vychovávat, 

šikanovat 

- rozpoznat rizika ohrožující 

zdraví a jejich prevence 

- dodržovat pravidla bezpečnosti 

a ochrany zdraví 

 

 

 

 

 

k překonávání únavy 

- řešení stresových situací 

- neúspěch 

 

 
-civilizační choroby 

- zdravotní rizika 

 

 

 
- auto-destruktivní závislost 

- závislosti ohrožující zdraví – 

kouření, alkohol 

- drogová závislost 

 

 

 

 

 

 
- skryté formy a stupně 

individuálního násilí a zneužívání, 

sexuální kriminalita 

- šikana 

- problematika mezilidských vztahů 

- zneužívání dětí 

 

 
- bezpečné chování 

- komunikace s vrstevníky a 

neznámými lidmi 

 

 

 

 

 

 
- dodržování pravidel bezpečnosti 

- znát systém hodnot 

- vědět, kdy a kde hledat pomoc 

při psychických problémech 

 

- znát příčiny běžných chorob 

- rozeznat příznaky 

- umět uplatňovat zásady prevence 

 

 
- uvědoměle se vyhýbat 

rizikovému prostředí 

- vyhledávat smysluplné 

volnočasové aktivity 

- orientačně znát nebezpečné 

návykové látky 

- uvědomit si závažné důsledky 

drogové závislosti 

 

 
- umět tolerovat a být ohleduplný 

k jiným lidem 

- znát pojem“ být znásilněna“ 

- vědět,  co je to diskriminace 

- umět vyhledat služby odborné 

pomoci 

 
- podporovat dobré mezilidské 

vztahy 

- rozpoznávat základní situace 

ohrožující tělesné a duševní drví a 

naučit se jim čelit 

 

 

 

 
- dbát na bezpečné chování v době 

volného času 

- organizovat svou vlastní práci 

s ohledem na bezpečnost,  zdraví 

své i druhých 

- regenerační techniky 

k překonávání únavy 

- osobní krize, možnost řešení 

 

 
- civilizační choroby 

- preventivní lékařská péče 

 

 

 
- auto-destruktivní závislost 

- patologické hráčství 

- náboženské sekty 

- zdravotní a sociální rizika 

zneužívání návykových látek, DV 

 

 

 

 

 
- skryté formy a stupně 

individuálního násilí a 

zneužívání, sexuální kriminalita 

- formy násilí 

- sexuální zneužívání 

- služby odborné pomoci 

 

 

 
- bezpečné chování, DV 

- pohyb v rizikovém  prostředí 

- konfliktní a krizové situace 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
- chovat se odpovědně při mimořádných 

událostech a prakticky využívat základní  

znalosti první pomoci při likvidaci 

následků hromadného zasažení obyvatel 

- řídit se pokyny vyučujících  

- dbát na poučení o bezpečnosti 

ve škole a okolí 

 

 

 

 
- umět pochopit nebezpečí 

reklamy 

 

 

 
- uvědomit si, že největší hodnotu 

má lidský život, potom majetek 

- nepodceňovat vzniklou situaci 

- dbát pokynů záchranných 

složek 

a ochrany zdraví 

- bezpečné prostředí ve škole 

- školní řád 

 

 
- manipulativní reklama a 

informace 

- reklamní vlivy 

- ochrana člověka za 

mimořádných událostí 

- živelní pohromy 

- všeobecná výstraha 

- zvuk sirény v případě ohrožení 

- evakuace obyvatelstva 

- evakuační balíček 

 

 
- vědět,  co je film a realita 

 

 
- dodržet zásady pro opuštění bytu 

v případě evakuace 

- pomáhat mladším, starším a 

postiženým 

- vědět, co je to ochranná maska 

- dodržování pravidel 

bezpečnosti a ochrany zdraví 

- ochrana zdraví při různých 

činnostech, DV 

 

- manipulativní reklama a 

informace 

- působení medií 

 

- ochrana člověka za 

mimořádných událostí 

- terorismus 

- první pomoc při hromadném 

neštěstí 

- prostředky protichemické 

ochrany 

Podpora zdraví  

- respektovat zdravotní stav svůj i svých 

vrstevníku a v rámci svých možností 

usilovat o aktivní podporu zdraví 

 

- mít dobrý vztah ke svému 

zdraví a pečovat o ně 

- mít úctu k životu 

- vědět,  co je zdraví škodlivé 

Podpora zdraví  

- odpovědnost jedince za zdraví 
 
- vědět,  co je to zdravý životní 

styl a podle toho žít, DV 

- dodržovat zásady zdravého 

způsobu života a ochrany zdraví, 

DV 

Podpora zdraví  

- prevence a intervence, DV 

- působení na změny kvality 

prostředí a chování jedince, DV 

 



 

 

Osobnostní a sociální rozvoj 

 

- vědět o centech první pomoci a 

vyhledat a použít jejich telefonní čísla 

 

 

 

 
- uplatňovat způsoby bezpečného 

chování v sociálním kontaktu 

s vrstevníky, při komunikaci 

s neznámými lidmi, v konfliktních a 

krizových situacích a v případě potřeby 

vyhledat odbornou pomoc 

 

 

- být schopen poznat sám sebe a 

na základě sebepoznání 

ovlivňovat pozitivně své chování 

- znát systém životních hodnot 

- umět řešit problémy 

 

 
- být zodpovědný za své chování 

- vědět, jak se zachovat 

v problémových situacích 

 

 

 

 
- vědět, jak čelit stresu a jak jej 

odbourávat- sport, relaxace 

 
- umět naslouchat druhým lidem 

- respektovat názory druhých 

- umět vést rozhovor 

 
- umět naslouchat druhým lidem 

s porozuměním a vhodně na ně 

reagovat 

Osobnostní a sociální rozvoj 

- sebepoznání a sebepojetí 

- vztah k sobě samému 

- sebehodnocení 

- zvládání krizových situací 

- neúspěch, možnost řešení  

- seberegulace a sebeorganizace 

činností a chování 

- cvičení sebereflexe 

- zvládání problémových situací 

 

 

 

 
- psychohygiena 

- sociální dovednosti pro 

předcházení a zvládání stresu 

-mezilidské vztahy a komunikace 

- respektování sebesama i druhých 

- přijímání názoru druhého 

- diskuse, rozhovor 

- morální rozvoj 

- rozvíjení rozhodovacích 

dovedností 

 
- uvědomit si důležitost 

sebeovládání pro sociální 

interakci a komunikaci 

- vědět, na koho se obrátit 

v případě nesnází 

 
- chovat se ohleduplně k lidem 

- umět se ovládat a kultivovaně 

jednat 

 

 

 

 
- umět vyhledat pomoc při řešení 

problematických situací, DV 

 
- umět vést srozumitelný dialog 

- umět obhájit vlastní názor 

 
- znát základy kooperace 

- řešit problémové úlohy 

z praktického života, DV 

Osobnostní a sociální rozvoj 

- sebepoznání a sebepojetí 

- vztah k druhým lidem 

- zdravé a vyrovnané sebepojetí 

- asertivní chování 

-  osobní krize, možnost řešení 

- seberegulace a sebeorganizace 

činností a chování 

- cvičení sebekontroly 

- sebeovládání, DV 

- stanovení osobních cílů a 

postupných kroků k jejich 

dosažení 

 

 
- psychohygiena 

- hledání pomoci při problémech, 

DV 

 
- mezilidské vztahy a 

komunikace 

- rozvíjení schopnosti 

komunikace 

- chování podporující dobré 

vztahy, DV 

- formování myšlenek 

- morální rozvoj 

- dovednosti pro řešení 

mezilidských vztahů 

- pomáhající a prosociální 

chování 

Průřezová témata, souvislosti, 

poznámky 

Průřezová témata:   OSV A4a, OSVA4b,OSV B1b, OSV C1a, OSV 

C2b,  MuV 2d, MuV 3a, MuV3b, MuV 4a.    

Pokud není uvedeno jinak, je učivo koncipované a osvojené v nižším 

ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících. 

Průřezová témata:  OSV A2e, OSV A3b,  OSVA4d, OSV B2b, MuV 

2b, MeV3b.   

Pokud není uvedeno jinak, je učivo koncipované a osvojené v nižším 

ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících. 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. 8. 2 Tělesná výchova 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází z obsahu vzdělávací oblasti Člověk a zdraví RVP ZV – LMP a učí žáky pochopení zdraví jako vyváženého 

stavu tělesné a duševní pohody a základním poznatkům, které by měli využívat v každodenním životě. Respektuje celistvost osobnosti žáků, rovnoměrně 

rozvíjí fyzické i psychické schopnosti, pohybové dovednosti i sociální adaptaci. Umožňuje jim rozvíjení fyzických a zdravotních předpokladů pohybových 

možností a poznání vlastních omezení. Přihlíží ke zdravotnímu postižení žáků. Tělesná výchova vede k pochopení hodnoty zdraví, smyslu zdravotní prevence 

i problémů spojených s poškozením zdraví a uvědomění si povinnosti péče o své zdraví v přiměřené míře věku a schopnostem. Žáci by se měli naučit chránit 

zdraví nejen své, ale i druhých, mít úctu k životu, udržovat zdravý životní styl, získat šetrný vztah k životnímu prostředí, umět vnímat krásy přírody a 

uvědomovat si význam přírody pro život člověka a pro život na Zemi. 

Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova; Environmentální výchova. 

 

Obsahové a  časové vymezení předmětu 

Vzdělávací obsah  vyučovacího předmětu Tělesná výchova prolíná do ostatních vyučovacích předmětů, které jej doplňují, rozšiřují a využívají. Žáci se 

seznamují s různým nebezpečím, které ohrožuje zdraví v běžných i mimořádných situacích, osvojují si dovednosti a způsoby chování a rozhodování, které 

vedou k zachování a posílení zdraví. Tím je zajištěno utváření dovedností a návyků v oblasti zdravého životního stylu, osobní a duševní hygieny, výživy, 

pohybových aktivit apod.  

Vyučovací předmět Tělesná výchova navazuje na obsah vyučovacích předmětů: Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda, Občanská výchova, Přírodopis, Pracovní 

vyučování, Matematika, Český jazyk a Speciální tělesná výchova, na projektové vyučování, PP, EVVO. Poskytuje žákům základní informace o člověku 

v souvislosti s preventivní ochranou jejich zdraví. Vede je ke zdravému způsobu života, k péči o své zdraví, jeho zlepšení a posílení. Žáci si upevňují 

hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí sociální dovednosti a komunikaci, dovednosti odmítat škodlivé látky, 

předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v různých situacích. 

Vyučovací předmět Tělesná výchova umožňuje žákům aktivně využívat a ovlivňovat vlastní pohybové možnosti s ohledem na zdravotní a pohybová omezení. 

Ve shodě s věkem, postižením a pohybovými možnostmi je vede od spontánního pojetí pohybu, k řízené pohybové aktivitě a vlastní pohybové seberealizaci. 

Pro pohybové vzdělávání žáků je důležité nejen rozvíjení pohybového nadání, ale zároveň i korekce zdravotních oslabení v běžných i specifických formách 

pohybového učení – v povinné tělesné výchově, případně ve speciální tělesné výchově. Korektivní a speciální vyrovnávací cvičení mohou být preventivně 

zařazována a využívána v hodinách tělesné výchovy všech žáků nebo jsou využívána pro žáky se zdravotním oslabením místo činností, které jsou 

kontraindikací jejich oslabení. Tzn., že prvky zdravotní tělesné výchovy se objevují na 1. i 2. stupni. 

Ve vyučovacím předmětu Tělesná výchova je naplňováno téma Asertivita; Zvládnutí agresivity a soutěživosti; Sebeovládání a Řešení konfliktů doplňujícího 

vzdělávacího oboru Etická výchova. 

 

Časová dotace:  

1. - 9. ročník po 3 hodinách týdně 

Organizační vymezení předmětu  

Organizace Tělesné výchovy probíhá na 1. i 2. stupni. Na 1. stupni je dělena na 1. období (1. – 3. ročník) a 2. období (4. – 5. ročník). Na 1. stupni probíhá 

výuka zpravidla koedukovaně a na 2. stupni je zpravidla dělená na oddělení chlapců a dívek. Na 2. stupni je nutno oddělovat tělesnou výchovu chlapců a 



 

 

dívek vzhledem k rozdílu pohlaví. Výuka probíhá 3 krát v týdnu po 1 vyučovací hodině zpravidla venku na školním hřišti, v přírodě nebo na sportovištích 

školy a Jiskry Zruč a v tělovýchovném sále Družiny mládeže nebo v městské hale.  

V tělesné výchově je třeba věnovat zvýšenou pozornost bezpečnosti žáků, kterou vyučující zajišťuje svojí přítomností, individuálním přístupem, vhodnou 

organizací, volbou odpovídajících činností a metod výuky, poučením žáků o možném nebezpečí, zabezpečením dopomoci a záchrany, kontrolou vhodnosti 

podmínek pro pohybové činnosti, kontrolou oblečení a obutí žáků apod. 

Výuka Tělesné výchovy je přizpůsobena míře zdravotního postižení žáků. Žákům s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem (III. zdravotní 

skupina) škola předkládá předmět Speciální tělesná výchova, jako alternativní formu tělesné výchovy, jejímž cílem je odstranění nebo zmírnění zdravotního 

oslabení žáků. K žákům s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem (III. zdravotní skupina) škola přistupuje při výuce individuálně, výběrem 

vhodného učiva. 

 Součástí výuky tělesné výchovy je pořádání školního kola SHM (sportovní hry mládeže – lehkoatletický čtyřboj). Dle možností a dostupnosti se žáci 

účastní okresního i dalších kol. 

Zpravidla dvakrát ročně probíhá v rámci tělesné výchovy cvičení v přírodě v rozsahu 4 – 5 vyučovacích hodin (dle individuálních schopností žáků a složení 

tříd).V rámci tohoto cvičení probíhá výuka ochrany člověka za mimořádných událostí. Může být organizován turistický pobyt v přírodě, sportovní výlet, 

exkurze a jiné sportovní aktivity. Vše za dodržení bezpečnostních pravidel. 

V rámci výuky Tělesné výchovy se může realizovat výuka plavání jako základní plavecký kurz plavecké školy, také se může realizovat výuka lyžování. Může 

probíhat jako pravidelná výuka v blízkém okolí školy, pokud jsou k tomu vhodné klimatické podmínky a odpovídající vybavení. Tyto zmíněné aktivity jsou 

závislé na finančních prostředcích rodin žáků. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: 

K osvojení potřebných vědomostí, dovedností a návyků, které ovlivňují zdravý způsob života žáků, je třeba využívat vhodné strategie: motivace a činnosti, 

které posilují zájem žáků. Je to například kooperativní učení, skupinová činnost a projektové vyučování, ale i samostatné činnosti a individuální přístup 

jednotlivých žáků při činnostech a individuální přístup vyučujících k jednotlivým žákům, sportovní soutěže, dopravní soutěž  (DV), celoškolní turnaje, cvičení 

s náčiním, cvičení na nářadí a jiné netradiční činnosti. Každoročně je vypracován plán celoškolních sportovních aktivit, různých sezónních sportovních a 

zábavných soutěží. 

Vzdělávací strategie při výuce Tělesné výchovy jsou přizpůsobeny míře zdravotního postižení žáků. 

Zpravidla na druhém stupni jsou žáci děleni na skupiny chlapců a skupiny dívek podle aktuálního počtu žáků ve škole, podle stupně zdravotního postižení. 

Všechna témata jsou určena pro obě skupiny s tím, že se rozlišuje tělesná výchova podle pohlaví. Témata prolínají cyklicky ve všech ročnících prvního i  

druhého stupně. Ve vyšších ročnících se učivo zvyšuje, je složitější, náročnější, prohlubují se dovednosti.  

 

Kompetence k učení: 

1. volit vhodné metody a strategie pro efektivní a aktivní metody učení 

2. zadávat žákům úkoly přiměřené jejich schopnostem, aby je dokázali zvládnout a nacházeli potěšení z vymýšlení a často zažívali úspěch 

3. vést žáky k sebehodnocení, individuálním přístupem k žákům maximalizovat jejich šanci prožít úspěch 

 

 



 

 

Kompetence k řešení problémů: 

1. naučit žáky, aby věděli, kde mohou hledat pomoc v nesnázích a skutečně ji nacházeli 

2. umět se ovládat a kultivovaně jednat 

3. pořádat cvičení v přírodě 

4. usilovat, aby žáci dokázali střídat role ve skupině a respektovali společně dohodnutá pravidla 

5. organizovat soutěže 

 

Kompetence komunikativní: 

1. vést žáky, aby vyjadřovali své názory a myšlenky v logickém sledu 

2. vytvářet pro žáky příležitosti k formulování a obhajování vlastních myšlenek a názorů 

3. dodržovat etiku komunikace 

4. podporovat komunikaci se žáky jiných škol 

 

Kompetence sociální a personální: 

1. vyučovat ve skupinách – třídy s více ročníky 

2. upevňovat dobré mezilidské vztahy na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi 

3. zúčastňovat se různých soutěží 

4. učit žáky odmítat vše, co narušuje dobré vztahy ve společnosti 

5. učit chránit zdraví druhých, mít úctu k jejich životu 

6. učit dobrému vztahu k vlastnímu zdraví a péči o jeho zachování 

7. naplňovat preventivní program a aktivně žáky zapojovat 

 

Kompetence občanské: 

1. vyvíjet pohybové a relaxační aktivity pro žáky 

2. rozvíjet schopnost vcítit se do situací ostatních lidí, odmítat nátlak a hrubé zacházení, uvědomovat si povinnost postavit se proti fyzickému a hrubému 

zacházení 

 

Kompetence pracovní: 

1. organizovat netradiční formy výuky - projekty 

2. učit ohleduplnému a citlivému vztahu k přírodě, lidem, kulturním a etickým hodnotám, pěstovat vztah k rodnému místu, regionu, kraji 

3. nenechat se znechutit a odradit neúspěchem 

 



 

 

 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova: 

1. stupeň – 1. období 

Vyučovací předmět: Tělesná výchova 

        1.  ročník – 1. období 
Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP: žák by 

měl  

Školní  výstupy: 

1. roč.  

Žák by měl: 

Učivo  

1. roč. 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

- získat kladný postoj k motorickému učení a 

pohybovým aktivitám 

 

- dodržovat - pohybový režim, různou délku a intenzitu 

pohybu, provozovat spontánní pohybové činnosti a hry 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

- význam pohybu pro zdraví 

 

- zvládat podle pokynů přípravu na pohybovou 

činnost 

- připravit se před pohybovou činností 

- uklidnit se po zátěži 

- cvičit protahovací cvičení 

- příprava organismu  

 

- dodržovat základní zásady bezpečnosti při 

pohybových činnostech a mít osvojeny základní 

hygienické návyky při pohybových aktivitách 

- správně držet tělo, cvičit průpravná, koordinační, 

kompenzační, relaxační, psychomotorická, dechová a jiná 

zdravotně zaměřená cvičení 

- zdravotně zaměřené činnosti  

 

- udržovat osobní hygienu, používat vhodné oblečení a 

obutí  a udržovat hygienu cvičebního prostředí 

- hygiena při Tv  

 

 - dodržovat BOZP v různém prostředí, při různých 

pohybových činnostech 

 

- bezpečnost při pohybových činnostech  

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ 

POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

- získat kladný postoj k motorickému učení a 

pohybovým aktivitám 

 

 

- zvládat pohybové činnosti jednotlivce, dvojic a skupin; 

pohybové hry s různým zaměřením a využitím tradičního i 

netradičního náčiní, bez náčiní; motivační, tvořivé 

a napodobivé hry 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

- pohybové hry 

- získat kladný postoj k motorickému učení a 

pohybovým aktivitám 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–zacvičit průpravná cvičení, jednoduchá akrobatická 

cvičení, cvičení s náčiním  
- základy gymnastiky  

- vyjádřit rytmus  pohybem, sladit jednoduchý pohyb 

s hudbou, tančit jednoduché tanečky - rytmická a kondiční cvičení 

 -cvičit  průpravné atletické činnosti  - podle schopností žáků 

běhy – rychlostní běh na krátké vzdálenosti, motivovaný 

vytrvalostní běh, skočit do dálky,  hodit míčkem 

- základy atletiky  

- hrát průpravné hry 

- osvojovat si základní manipulaci s míčem odpovídající 

velikosti a hmotnosti, základní herní činnosti jednotlivce 

- hrát hry se zjednodušenými pravidly 

- základy sportovních her  

  



 

 

 

- mít osvojeny základní způsoby lokomoce a 

prostorovou orientaci podle individuálních 

předpokladů 

- správně se chovat v přírodě, chránit přírodu, chodit v 

terénu - turistika a pobyt v přírodě 

 - jet na sáňkách a bobech, vstupovat bez bruslí (popř. 

s bruslemi) na led, odstraňovat strach z ledu - pobyt v zimní přírodě 

- hry na sněhu a na ledě 

- základní techniky pohybu a bezpečnosti  

- cvičit se skákacím míčem, na velkém nafukovacím míči, 

s overballem, jezdit na koloběžce a tříkolce 

- cvičit motivačně, tvořivě, napodobivě, apod. 
-pohybové činnosti a netradiční sporty 

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 

 

 

- reagovat na základní pokyny a povely 

k osvojované činnosti 

- zvládnout základní organizační činnosti  

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 

- organizace při Tv (základní organizační činnosti) - osvojovat si smluvené povely a signály  - komunikace v Tv  

- hrát jednoduché hry, soutěžit, závodit podle pravidel 

 - pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností  
- dodržovat chování  fair play, olympijské ideály a symboly 

 - zásady jednání a chování  
-plnit základní pohybové testy včetně měření výkonů 

 - měření a posuzování pohybových dovedností  
- sledovat sportovní události 

- informace o pohybových činnostech 

Průřezová témata, poznámky Průřezové téma není. 

Pokud není uvedeno jinak, je učivo a konkrétní výstupy koncipované a osvojené v nižším ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících. 

 

 

 

Vyučovací předmět: Tělesná výchova 
        2. – 3.  ročník – 1. období 

Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP: žák by 

měl  

Školní  výstupy 

2 - 3. roč.  

Žák by měl: 

Učivo  

2., 3. roč. 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

- získat kladný postoj k motorickému učení a 

pohybovým aktivitám 

 

- dodržovat - pohybový režim, různou délku a intenzitu 

pohybu, provozovat spontánní pohybové činnosti a hry 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

- význam pohybu pro zdraví 

 

- zvládat podle pokynů přípravu na pohybovou 

činnost 

- připravit se před pohybovou činností 

- uklidnit se po zátěži 

- cvičit protahovací cvičení 

- příprava organismu  

 

- dodržovat základní zásady bezpečnosti při 

pohybových činnostech a mít osvojeny základní 

hygienické návyky při pohybových aktivitách 

- správně držet tělo, cvičit průpravná, koordinační, 

kompenzační, relaxační, psychomotorická, dechová a jiná 

zdravotně zaměřená cvičení 

- zdravotně zaměřené činnosti  

 



 

 

- udržovat osobní hygienu, používat vhodné oblečení a 

obutí  a udržovat hygienu cvičebního prostředí 

- hygiena při Tv  

 

- získat kladný postoj k motorickému učení a 

pohybovým aktivitám 

-  vyrovnávat svalové dysbalance - rozvoj  rychlostních, vytrvalostních  silových a koordinačních 

schopností 

- dodržovat základní zásady bezpečnosti při 

pohybových činnostech a mít osvojeny základní 

hygienické návyky při pohybových aktivitách 

- dodržovat BOZP v různém prostředí, při různých 

pohybových činnostech 

- poskytovat první pomoc při úrazech v podmínkách Tv 

- bezpečnost při pohybových činnostech , první pomoc při úrazech 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ 

POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

- získat kladný postoj k motorickému učení a 

pohybovým aktivitám 

 

 

- zvládat pohybové činnosti jednotlivce, dvojic a skupin; 

pohybové hry s různým zaměřením a využitím tradičního i 

netradičního náčiní, bez náčiní; motivační, tvořivé 

a napodobivé hry, vytvářet vlastní  modifikací osvojené 

pohybové  hry 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

- pohybové hry 

- získat kladný postoj k motorickému učení a 

pohybovým aktivitám 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- mít osvojeny základní způsoby lokomoce a 

prostorovou orientaci podle individuálních 

předpokladů 

–zacvičit průpravná cvičení, jednoduchá akrobatická 

cvičení, cvičení s náčiním a na nářadí 
- základy gymnastiky  

- vyjádřit rytmus  pohybem, sladit jednoduchý pohyb 

s hudbou, tančit jednoduché tanečky - rytmická a kondiční cvičení 

 -cvičit  průpravné atletické činnosti  - podle schopností žáků 

běhy – rychlostní běh na krátké vzdálenosti, motivovaný 

vytrvalostní běh, skočit do dálky,  hodit míčkem 

- základy atletiky  

- hrát průpravné hry 

- osvojovat si základní manipulaci s míčem odpovídající 

velikosti a hmotnosti, základní herní činnosti jednotlivce 

- hrát hry se zjednodušenými pravidly 

- základy sportovních her  

  

- správně se chovat v přírodě, chránit přírodu, chodit v 

terénu - turistika a pobyt v přírodě 

 

- jet na sáňkách a bobech, vstupovat bez bruslí (popř. 

s bruslemi) na led, odstraňovat strach z ledu - pobyt v zimní přírodě 

- hry na sněhu a na ledě 

- základní techniky pohybu a bezpečnosti  

- cvičit se skákacím míčem, na velkém nafukovacím míči, 

s overballem, jezdit na koloběžce a tříkolce 

- cvičit motivačně, tvořivě, napodobivě, apod. 
-pohybové činnosti a netradiční sporty 

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 

 

 
- reagovat na základní pokyny a povely 

k osvojované činnosti 

- zvládnout základní organizační činnosti  ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 

- organizace při Tv (základní organizační činnosti) 

– rozumět základní odborné tělocvičné terminologii 

osvojovaných činností, osvojovat si smluvené povely a 

signály  
- komunikace v Tv  

- hrát jednoduché hry, soutěžit, závodit podle pravidel 

 - pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností  



 

 

- dodržovat chování  fair play, olympijské ideály a symboly 

 - zásady jednání a chování  
-plnit základní pohybové testy včetně měření výkonů 

 - měření a posuzování pohybových dovedností  
- sledovat sportovní události 

- informace o pohybových činnostech 

Průřezová témata, poznámky Průřezová témata není. 

Pokud není uvedeno jinak, je učivo a konkrétní výstupy koncipované a osvojené v nižším ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících. 

 

       Vyučovací předmět: Tělesná výchova 

4. – 5. ročník, 2. období 

Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP: žák by 

měl  

Školní  výstupy 

4., 5. roč. 

Žák by měl: 

Učivo  

4., 5. roč. 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

- znát význam tělesné zdatnosti pro zdraví a snažit 

se začleňovat pohyb do denního režimu 

 

- dodržovat - pohybový režim, různou délku a intenzitu 

pohybu, spontánní pohybové činnosti a hry 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

- význam pohybu pro zdraví 

 

- zvládat podle pokynů základní přípravu 

organismu před pohybovou činností i uklidnění 

organismu po ukončení činnosti a umět užívat 

cviky na odstranění únavy 

- připravit se před pohybovou činností 

- uklidnit se po zátěži 

- cvičit protahovací cvičení 

- příprava organismu 

 

- zlepšovat svou tělesnou kondici, pohybový 

projev a správné držení těla 

 

 

 

-zařazovat do pohybového režimu korektivní 

cvičení v souvislosti s vlastním svalovým 

oslabením 

- správně držet tělo, cvičit průpravná, koordinační, 

kompenzační, relaxační, psychomotorická, dechová a jiná 

zdravotně zaměřená cvičení 

- zdravotně zaměřené činnosti 

 

- udržovat osobní hygienu, používat vhodné oblečení a 

obutí  a udržovat hygienu cvičebního prostředí 

- hygiena při Tv  

 

-  vyrovnávat svalové dysbalance - rozvoj  rychlostních, vytrvalostních  silových a koordinačních 

schopností 

- uplatňovat hygienické a bezpečnostní zásady pro 

provádění zdravotně vhodné a bezpečné pohybové 

činnosti 

 

- dodržovat BOZP v různém prostředí, při různých 

pohybových činnostech 

- poskytovat první pomoc při úrazech v podmínkách Tv 

- poskytnout první pomoc při úraze 

- bezpečnost při pohybových činnostech 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ 

POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

- zdokonalovat základní pohybové dovednosti 

podle svých pohybových možností a schopností 

 

 

-zvládat pohybové činnosti jednotlivce, dvojic a skupin; 

pohybové hry s různým zaměřením a využitím tradičního i 

netradičního náčiní, bez náčiní; motivační, tvořivé 

a napodobivé hry, vytvářet vlastní modifikací osvojených 

pohybových her 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

- pohybové hry  



 

 

 

- zlepšovat svou tělesnou kondici, pohybový 

projev a správné držení těla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–zacvičit průpravná cvičení, jednoduchá akrobatická 

cvičení, cvičení s náčiním a na nářadí 

 

- základy gymnastiky  

- vyjádřit rytmus  pohybem, sladit jednoduchý pohyb 

s hudbou, tančit jednoduché tanečky - rytmická a kondiční cvičení 

 - zvládnout jednoduché přetahy, přetlaky, odpory 

- průpravná úpolová cvičení -cvičit  průpravné atletické činnosti  - podle schopností žáků 

běhy – rychlostní běh na krátké vzdálenosti, motivovaný 

vytrvalostní běh, skočit do dálky,  hodit míčkem 

- základy atletiky  

- hrát průpravné hry 

- osvojovat si základní manipulaci s míčem odpovídající 

velikosti a hmotnosti, základní herní činnosti jednotlivce 

- hrát hry se zjednodušenými pravidly 

-základy sportovních her  

  

- správně se chovat v přírodě, chránit přírodu, chodit v 

terénu - turistika a pobyt v přírodě 

 - jet na sáňkách a bobech, vstupovat bez bruslí (popř. 

s bruslemi) na led, odstraňovat strach z ledu 

- hrát hry na sněhu a na ledě (podle přírodních podmínek) 

- zvládat základní techniky pohybu a bezpečnosti 

-pobyt v zimní přírodě 

  

- cvičit se skákacím míčem, na velkém nafukovacím míči, 

s overballem, jezdit na koloběžce a tříkolce 

- cvičit motivačně, tvořivě, napodobivě, apod. 
-pohybové činnosti a netradiční sporty 

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 

- reagovat na pokyny k provádění vlastní pohybové 

činnosti 

 

 

- dodržovat pravidla her a jednat v duchu fair play 

 

 

 

 

- zvládnout základní organizační činnosti  

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 

- organizace při Tv (základní organizační činnosti) 

– rozumět základní odborné tělocvičné terminologii 

osvojovaných činností, osvojovat si smluvené povely a 

signály  
- komunikace v Tv  

- hrát jednoduché hry, soutěžit 

- pravidla zjednodušených 
osvojovaných pohybových činností  

- dodržovat chování  fair play, olympijské ideály a symboly 

- zásady jednání a chování  -plnit základní pohybové testy včetně měření výkonů 

- měření a posuzování pohybových 
dovedností  

- sledovat sportovní události 

- informace o pohybových činnostech 

Průřezová témata, poznámky Průřezové téma není ve 4.ročníku. Průřezová témata v 5. ročníku:  OSVA3a,  OSVA3b, OSVA4a. 

Pokud není uvedeno jinak, je učivo a konkrétní výstupy koncipované a osvojené v nižším ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících. 

 

 



 

 

 

Vyučovací předmět: Tělesná výchova 
2. stupeň:  

6. -  7.  ročník 
Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP: žák by 

měl  

Školní výstupy 

6., 7. roč.  

Žák by měl: 

Učivo  

6., 7. roč. 

ČINNOSTI  OVLIVŇUJÍCÍ  ZDRAVÍ 

- odmítat drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné 

se zdravím a sportem 

 

- dodržovat pohybový režim, zvládat pohybové 

aktivity, rekreační (výkonnostní) sport 

 

ČINNOSTI  OVLIVŇUJÍCÍ  ZDRAVÍ  

- význam pohybu pro zdraví 

 

- rozvoj rychlostních, vytrvalostních, silových a koordinačních schopností 

 

 

- usilovat o zlepšení a udržení úrovně pohybových 

schopností a o rozvoj pohybových dovedností 

základních sportovních odvětví včetně 

zdokonalování základních lokomocí 

–cvičit  kondiční programy, manipulovat se 

zatížením 

 

 

- zdravotně orientovaná zdatnost  

 

- cíleně se připravit na pohybovou činnost a její 

ukončení 

 

 

 

-znát základní zásady poskytování první pomoci a 

zvládat zajištění odsunu raněného 

- uplatňovat bezpečné chování v přírodě a 

v silničním provozu 

- zvládnout průpravná kondiční, koordinační, 

kompenzační,  vyrovnávací, relaxační cvičení, 

cvičení ke správnému držení těla, cvičit pro 

korekce jednostranného zatížení a jiná zdravotně 

zaměřená cvičení 

- dodržovat  hygienu, užívat vhodné oblečení a 

obutí v nestandardním prostředí 

- zvládnout improvizované ošetření a odsun 

raněného 

- osvojit si základní pravidla silničního provozu a 

jízdu na kole 

 

- prevence a korekce jednostranného zatížení svalových dysbalancí 

 

 

 

 

- hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech  

 

 

 

- dopravní výchova v přírodě i silničním provozu 

ČINNOSTI  OVLIVŇUJÍCÍ  ÚROVEŇ  

POHYBOVÝCH  DOVEDNOSTÍ 

- zvládat v souladu s individuálními předpoklady 

osvojované pohybové dovednosti a aplikovat je ve 

hře, soutěži, při rekreačních činnostech 

- posoudit provedení osvojované pohybové 

činnosti, označit příčiny nedostatků 

 

 

 

 

 

- zvládat pohybové hry pro osvojování různých 

druhů lokomoce 

- hrát hry pro rozvíjení pohybových dovedností a 

manipulace s náčiním, 

ČINNOSTI  OVLIVŇUJÍCÍ  ÚROVEŇ  POHYBOVÝCH  DOVEDNOSTÍ 

- pohybové hry s různým zaměřením, netradiční pohybové hry 

 

 zvládnout prvky akrobacie, přeskoky, cvičení s 

náčiním a na nářadí 

- gymnastika 

  

- osvojit si základy rytmické gymnastiky, jiné 

kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým 

doprovodem, cvičení s náčiním, tance 

- rytmické a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem  

- zvládnout střehový postoj, držení a pohyb v 

postoji 
- průpravné úpoly 

 



 

 

- zvládnout  starty; rychlý běh, vytrvalý běh na 

dráze a v terénu (podle schopností a možností 

žáků), základy překážkového a štafetového běhu, 

skok do dálky, skok do výšky a hod míčkem, (hod 

granátem, vrh koulí – podle schopností žáků) 

- atletika 

  

 uplatňovat herní činnosti jednotlivce, herní 

kombinace, utkání podle pravidel pro danou 

věkovou kategorii 

- sportovní hry 

  

- osvojit si základní poznatky z turistiky, přesun a 

chůze v terénu; základní turistické dovednosti, 

ochrana přírody,  

- turistika a pobyt v přírodě 

  

 

 

- zvládnout bezpečný pohyb v zimní krajině 

 

- pobyt v zimní přírodě 

- bruslení (pouze podle aktuálních podmínek a při zajištění vhodného vybavení), 

sáňkování, bobování 

- lyžování - pouze dle aktuálních podmínek (skladba žáků, finanční 

možnosti,odbornost instruktorů)  

 - plavání - pouze podle aktuálních podmínek (skladba žáků, finanční 

možnosti,odbornost instruktorů)  bylo-li by možné jezdit  do nejbližšího bazénu, kde 

by byl zajištěn odborníky plavecký výcvik 

ČINNOSTI  PODPORUJÍCÍ  POHYBOVÉ  

UČENÍ 

- užívat osvojovanou odbornou terminologii na 

úrovni cvičence, rozhodčího, diváka 

 

 

– znát odbornou tělocvičnou terminologii 

osvojovaných činností, smluvené povely, signály, 

gesta, značky, vzájemně komunikovat při 

osvojovaných pohybových činnostech 

ČINNOSTI  PODPORUJÍCÍ  POHYBOVÉ  UČENÍ 

- komunikace v Tv  

- sledovat určené prvky pohybové činnosti a 

výkony a vyhodnotit je 

- naplňovat ve školních podmínkách základní 

olympijské myšlenky - čestné soupeření, pomoc 

handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, 

ochranu přírody při sportu 

 i v nestandardních podmínkách zorganizovat 

cvičení, užít správnou sportovní výstroj a výzbroj  

výběr, ošetřování 

 

- organizace prostoru a pohybových činností 

  

sledovat  významné sportovní soutěže a 

sportovce, mít o nich povědomí 

- historie a současnost sportu 

  

- spolurozhodovat osvojované hry a soutěže 

- rozlišovat a uplatňovat práva a povinnosti 

vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka 

- znát a dodržovat pravidla  her, závodů, soutěží 

- umět se chovat v různém prostředí při různých 

tělovýchovných činnostech 

- pravidla osvojovaných pohybových činností 

- zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech 

- sledovat určené prvky pohybové činnosti a 

výkony a vyhodnotit je 

- v rámci školních sportovních soutěží, např. SHM 

(sportovní hry mládeže), měřit výkony a posuzovat 
- měření výkonů, posuzování pohybových dovedností 

 

Průřezová témata, poznámky  Průřezová témata v 6. ročníku:  OSVA3a, OSVA4c, OSVB4a. V 7. ročníku průřezové téma není. 

Pokud není uvedeno jinak, je učivo a konkrétní výstupy  koncipované a osvojené v nižším ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících. 

 



 

 

Vyučovací předmět: Tělesná výchova 
8. – 9.  ročník 

Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP: žák by 

měl  

Školní  výstupy: 

8., 9. roč.  

Žák by měl: 

Učivo  

8., 9. roč. 

ČINNOSTI  OVLIVŇUJÍCÍ  ZDRAVÍ 

- pochopit zásady zatěžování; jednoduchými 

zadanými testy, změřit úroveň své tělesné 

zdatnosti 

- odmítat drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné 

se zdravím a sportem 

 

- dodržovat pohybový režim, zvládat pohybové 

aktivity, rekreační (výkonnostní) sport 

 

ČINNOSTI  OVLIVŇUJÍCÍ  ZDRAVÍ  

- význam pohybu pro zdraví 

 

- rozvoj rychlostních, vytrvalostních, silových a koordinačních schopností 

 

- využívat základní kompenzační a relaxační 

techniky k překonání únavy 

- usilovat o zlepšení a udržení úrovně pohybových 

schopností a o rozvoj pohybových dovedností 

základních sportovních odvětví včetně 

zdokonalování základních lokomocí 

–cvičit  kondiční programy, manipulovat se 

zatížením 

 

 

- zdravotně orientovaná zdatnost  

 

- cíleně se připravit na pohybovou činnost a její 

ukončení 

 

 

 

-znát základní zásady poskytování první pomoci a 

zvládat zajištění odsunu raněného 

- vhodně reagovat na informace o znečištění 

ovzduší a tomu přizpůsobit pohybové aktivity 

- uplatňovat bezpečné chování v přírodě a 

v silničním provozu 

- zvládnout průpravná kondiční, koordinační, 

kompenzační,  vyrovnávací, relaxační cvičení, 

cvičení ke správnému držení těla, cvičit pro 

korekce jednostranného zatížení a jiná zdravotně 

zaměřená cvičení 

- dodržovat  hygienu, užívat vhodné oblečení a 

obutí v nestandardním prostředí 

- zvládnout improvizované ošetření a odsun 

raněného 

- osvojit si základní pravidla silničního provozu a 

jízdu na kole 

 

- prevence a korekce jednostranného zatížení svalových dysbalancí 

 

 

 

 

- hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech  

 

 

 

- dopravní výchova v přírodě i silničním provozu 

ČINNOSTI  OVLIVŇUJÍCÍ  ÚROVEŇ  

POHYBOVÝCH  DOVEDNOSTÍ 

- zvládat v souladu s individuálními předpoklady 

osvojované pohybové dovednosti a aplikovat je ve 

hře, soutěži, při rekreačních činnostech 

- posoudit provedení osvojované pohybové 

činnosti, označit příčiny nedostatků 

 

 

 

 

 

- zvládat pohybové hry pro osvojování různých 

druhů lokomoce 

- hrát hry pro rozvíjení pohybových dovedností a 

manipulace s náčiním, 

ČINNOSTI  OVLIVŇUJÍCÍ  ÚROVEŇ  POHYBOVÝCH  DOVEDNOSTÍ 

- pohybové hry s různým zaměřením, netradiční pohybové hry 

 

 zvládnout prvky akrobacie, přeskoky, cvičení s 

náčiním a na nářadí 

- gymnastika 

  

- osvojit si základy rytmické gymnastiky, jiné 

kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým 

doprovodem, cvičení s náčiním, tance 

- rytmické a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem  

- zvládnout střehový postoj, držení a pohyb v 

postoji 
- průpravné úpoly 

 



 

 

- zvládnout  starty; rychlý běh, vytrvalý běh na 

dráze a v terénu (podle schopností a možností 

žáků), základy překážkového a štafetového běhu, 

skok do dálky, skok do výšky, hod míčkem, (hod 

granátem, vrh koulí – podle schopností žáků) 

- atletika 

  

 uplatňovat herní činnosti jednotlivce, herní 

kombinace, utkání podle pravidel pro danou 

věkovou kategorii 

- sportovní hry 

  

- osvojit si základní poznatky z turistiky, přesun a 

chůze v terénu; základní turistické dovednosti, 

ochrana přírody,  

- turistika a pobyt v přírodě 

  

 

 

- zvládnout bezpečný pohyb v zimní krajině 

 

- pobyt v zimní přírodě 

- bruslení (pouze podle aktuálních podmínek a při zajištění vhodného 

vybavení),sáňkování, bobování 

- lyžování - pouze dle aktuálních podmínek (skladba žáků, finanční 

možnosti,odbornost instruktorů)  

 - plavání - pouze podle aktuálních podmínek (skladba žáků, finanční 

možnosti,odbornost instruktorů)  bylo-li by možné jezdit  do nejbližšího bazénu, kde 

by byl zajištěn odborníky plavecký výcvik 

ČINNOSTI  PODPORUJÍCÍ  POHYBOVÉ  

UČENÍ 

- užívat osvojovanou odbornou terminologii na 

úrovni cvičence, rozhodčího, diváka 

 

 

– znát odbornou tělocvičnou terminologii 

osvojovaných činností, smluvené povely, signály, 

gesta, značky, vzájemně komunikovat při 

osvojovaných pohybových činnostech 

ČINNOSTI  PODPORUJÍCÍ  POHYBOVÉ  UČENÍ 

- komunikace v Tv  

- dohodnout se na spolupráci i jednoduché taktice 

vedoucí k úspěchu družstva a dodržovat ji 

- sledovat určené prvky pohybové činnosti a 

výkony a vyhodnotit je 

- naplňovat ve školních podmínkách základní 

olympijské myšlenky - čestné soupeření, pomoc 

handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, 

ochranu přírody při sportu 

 i v nestandardních podmínkách zorganizovat 

cvičení, užít správnou sportovní výstroj a výzbroj  

výběr, ošetřování 

 

- organizace prostoru a pohybových činností 

  

sledovat  významné sportovní soutěže a 

sportovce, mít o nich povědomí 

- historie a současnost sportu 

  

- spolurozhodovat osvojované hry a soutěže 

- rozlišovat a uplatňovat práva a povinnosti 

vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka 

- znát a dodržovat pravidla  her, závodů, soutěží 

- umět se chovat v různém prostředí při různých 

tělovýchovných činnostech 

- pravidla osvojovaných pohybových činností 

- zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech 

- sledovat určené prvky pohybové činnosti a 

výkony a vyhodnotit je 

- v rámci školních sportovních soutěží, např. SHM, 

měřit výkony a posuzovat 
- měření výkonů, posuzování pohybových dovedností 

 

Průřezová témata, poznámky  Průřezové téma v 8. ročníku není. Průřezové téma v 9. ročníku:  EV3f. 

Pokud není uvedeno jinak, je učivo a konkrétní výstupy  koncipované a osvojené v nižším ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících. 

 



 

 

5. 8. 3 Zdravotní tělesná výchova 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Zdravotní tělesná výchova vychází z obsahu vzdělávací oblasti Člověk a zdraví RVP ZV – LMP. Zřizuje se pouze v případě potřeby ve 

spolupráci s lékařem pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem (III. zdravotní skupina),  jinak není vyučován. 

Využívá činností a zátěže, které nejsou kontraindikací zvýšené tělesné námahy zdravotního oslabení žáků. Zařazení žáků do zdravotní tělesné výchovy se 

provádí na doporučení lékaře. Prvky ZTv jsou preventivně využívány i v povinné tělesné výchově.  

Průřezové téma není zařazeno. 

Obsahové a  časové vymezení předmětu 

Vzdělávací obsah  a specifické úkoly vyučovacího předmětu Zdravotní tělesná výchova (ZTv) vycházejí ze základních charakteristik zdravotního oslabení 

žáků. Cílem ZTv je odstranění nebo alespoň zmírnění zdravotního oslabení. Při výskytu různých typů oslabení se žáci rozdělí do skupin takto: 

A – Oslabení podpůrně pohybového systému: 

A1 Poruchy funkce svalových skupin, A2 Poruchy páteře – odchylky předozadního zakřivení, A3 Poruchy páteře – vybočení páteře do strany, A4 Poruchy 

stavby dolních končetin 

B – Oslabení vnitřních orgánů: 

B1 Oslabení oběhového a dýchacího systému, B2 Oslabení endokrinního systému, B3 Obezita, B4 Oslabení vnitřních orgánů 

C – oslabení smyslových a nervových funkcí: 

C1 Oslabení zraku, C2 Oslabení sluchu, C3 Neuropsychická onemocnění 

Vyučovací předmět Zdravotní tělesná výchova navazuje na obsah vyučovacích předmětů: prvouka, přírodověda, vlastivěda, občanská výchova, přírodopis, 

pracovní vyučování, matematika, český jazyk a tělesná výchova. Poskytuje žákům základní informace o člověku v souvislosti s ochranou jejich zdraví. Vede 

je ke zdravému způsobu života, k péči o své zdraví, jeho zlepšení a posílení. Žáci si upevňují hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní 

návyky, rozvíjejí sociální dovednosti a komunikaci, dovednosti předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v různých situacích. 

Vyučovací předmět Zdravotní tělesná výchova umožňuje žákům aktivně využívat a ovlivňovat vlastní pohybové možnosti s ohledem na zdravotní a pohybová 

omezení. Ve shodě s věkem, postižením a pohybovými možnostmi je vede od spontánního pojetí pohybu, k řízené pohybové aktivitě a vlastní pohybové 

seberealizaci. 

Pro pohybové vzdělávání žáků je důležité nejen rozvíjení pohybového nadání, ale zároveň i korekce zdravotních oslabení v běžných i specifických formách 

pohybového učení. Korektivní a speciální vyrovnávací cvičení mohou být preventivně zařazována a využívána v hodinách tělesné výchovy všech žáků nebo 

jsou využívána pro žáky se zdravotním oslabením místo činností, které jsou kontraindikací jejich oslabení. 

Časová dotace:  

1. – 5. ročník po 1 hodině týdně, všechny hodiny jsou disponibilní. 

Učební osnovy jsou vytvořeny i pro 2. stupeň (viz. příloha 7. 3.) s časovou dotací po 1 hodině týdně. Vyučováno by bylo v případě potřeb žáků individuálně 

v rámci Tv. 

Organizační vymezení předmětu  

Organizace Zdravotní tělesné výchovy probíhá na 1. stupni.  

Žáci jednotlivých ročníků jsou spojováni do skupiny. Výuka probíhá zpravidla 1 krát v týdnu po 1 vyučovací hodině venku na sportovištích školy nebo žáci 

využívají relaxační kout v budově školy.  



 

 

Výuka předmětu Zdravotní tělesná výchova je přizpůsobena míře zdravotního postižení žáků. K žákům s trvale nebo přechodně změněným zdravotním 

stavem (III. zdravotní skupina) škola přistupuje při výuce individuálně, výběrem vhodného učiva. Vyskytnou-li se  žáci s trvale nebo přechodně změněným 

zdravotním stavem (III. zdravotní skupina)  na 2. stupni, budou vyučováni individuálně v rámci hodin tělesné výchovy. 

K osvojení potřebných vědomostí, dovedností a návyků, které ovlivňují zdravý způsob života žáků, je třeba využívat vhodné strategie: motivace a činnosti, 

které posilují zájem žáků. Je to například skupinová činnost, ale i samostatné činnosti a individuální přístup jednotlivých žáků při činnostech a individuální 

přístup vyučujících k jednotlivým žákům. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: 

 

Kompetence k učení: 

1. volit vhodné metody a strategie pro efektivní a aktivní metody učení 

2. zadávat žákům úkoly přiměřené jejich schopnostem, aby je dokázali zvládnout a nacházeli potěšení z vymýšlení a často zažívali úspěch 

3. vést žáky k sebehodnocení, individuálním přístupem k žákům maximalizovat jejich šanci prožít úspěch 

 

Kompetence k řešení problémů: 

1. naučit žáky, aby věděli, kde mohou hledat pomoc v nesnázích a skutečně ji nacházeli 

2. umět se ovládat a kultivovaně jednat 

3. pořádat cvičení v přírodě, nacvičovat požární poplach 

4. usilovat, aby žáci dokázali střídat role ve skupině a respektovali společně dohodnutá pravidla 

5. organizovat zdravotní, dopravní (DV)aj. soutěže 

 

Kompetence komunikativní: 

1. vést žáky, aby vyjadřovali své názory a myšlenky v logickém sledu 

2. vytvářet pro žáky příležitosti k formulování a obhajování vlastních myšlenek a názorů 

3. dodržovat etiku komunikace 

4. podporovat komunikaci se žáky jiných škol 

 

Kompetence sociální a personální: 

1. vyučovat ve skupinách – třídy s více ročníky 

2. upevňovat dobré mezilidské vztahy na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi 

3. učit žáky odmítat vše, co narušuje dobré vztahy ve společnosti 

4. učit chránit zdraví druhých, mít úctu k jejich životu 

5. učit dobrému vztahu k vlastnímu zdraví a péči o jeho zachování 

6. naplňovat minimální preventivní program a aktivně žáky zapojovat 

 



 

 

Kompetence občanské: 

1. vyvíjet pohybové a relaxační aktivity pro žáky 

2. rozvíjet schopnost vcítit se do situací ostatních lidí, odmítat nátlak a hrubé zacházení, uvědomovat si povinnost postavit se proti fyzickému  

   a hrubému zacházení 

 

Kompetence pracovní: 

1. organizovat netradiční formy výuky - projekty 

2. učit ohleduplnému a citlivému vztahu k přírodě, lidem, kulturním a etickým hodnotám, pěstovat vztah k rodnému místu, regionu, kraji 

3. nenechat se znechutit a odradit neúspěchem 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího  předmětu Zdravotní tělesná výchova: 

Vyučovací předmět: Zdravotní tělesná výchova 

1. stupeň, 1. období 

1. ročník  
Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP: žák by 

měl  

Školní  výstupy  

1.  roč. 

Žák by měl: 

Učivo  

1. roč. 

 

ČINNOSTI A INFORMACE PODPORUJÍCÍ 

KOREKCE ZDRAVOTNÍCH OSLABENÍ 

 

 

 

 

- mít snahu správně držet tělo, správně dýchat 

- být vhodně oblečen a obut na cvičení 

- znát své konkrétní zdravotní oslabení 

- vnímat pocity při cvičení 

- vyvarovat se nevhodných cvičení 

ČINNOSTI A INFORMACE PODPORUJÍCÍ KOREKCE 

ZDRAVOTNÍCH OSLABENÍ 

- zjištění konkrétního  zdravotního oslabení, prevence, pohybový režim 

- vhodné oblečení a obutí pro ZTv 

-  zásady správného držení těla 

- dechová cvičení 

SPECIÁLNÍ CVIČENÍ 

A Oslabení podpůrně pohybového systému 

 

 

 

- zaujímat správné základní cvičební polohy 

 

 

 

 

 

B Oslabení vnitřních orgánů 

 

 

 

- mít snahu odstraňovat oslabení typu A  

- správně držet tělo 

- umět protahovat svaly 

- posilovat svalstvo 

- zvyšovat kloubní pohyblivost a rozsah pohybu 

- umět uvolnit páteř 

- zacvičit rotační cviky 

- správně dýchat (stereotyp) 

 

SPECIÁLNÍ CVIČENÍ 

A Oslabení podpůrně pohybového systému 

- cvičení zaměřená na správné držení hlavy, pletence ramenního a 

postavení pánve, protažení šíjových, prsních, bederních svalů a 

vzpřimovačů páteře, zkrácených ohybačů kyčle a svalstva na zadní straně 

stehen 

- cvičení zaměřená na zlepšení fyziologického rozsahu pletence ramenního, 

kolenního, kyčelního a hlezenního kloubu a páteře ve všech směrech 

- cvičení spinální (rotační) 

- cvičení zaměřená na posílení oslabených šíjových, mezilopatkových, 

břišních a hýžďových svalů, stehenních a lýtkových svalů a vzpřimovačů 

trupu 



 

 

- zaujímat správné základní cvičební polohy 

 

C Oslabení smyslových a nervových funkcí 

 

- zaujímat správné základní cvičební polohy 

 

 

- mít snahu odstraňovat oslabení typu B 

- rozvíjet hlavní a pomocné dýchací svaly 

- zvládnout při větší zátěži správné dýchání 

- koordinovat pohyby s dechem 

- zvládnout rovnovážné polohy 

B Oslabení vnitřních orgánů 

- cvičení zaměřená na: 

-  protažení a posílení svalstva – viz. skupina A 

- rozvoj hlavních a pomocných dýchacích svalů, zlepšení hrudního a 

bráničního dýchání při větší tělesné zátěži, koordinaci srdečního, dýchacího 

a pohybového rytmu,rovnovážná a koordinační cvičení 

 

- mít snahu odstraňovat oslabení typu C 

- adaptovat pohybový, srdečně-cévní a dýchací systém 

- koordinovat pohyby 

- rozvíjet zrakové, sluchové a taktilní vnímání rytmu 

- orientovat v prostoru 

- lokalizovat zrak 

 

C Oslabení smyslových a nervových funkcí 

- cvičení zaměřená na: 

- vyrovnání svalové nerovnováhy – viz. skupina A 

- vyrovnávání funkční adaptability pohybového, srdečně-cévního a 

dýchacího systému, rozvíjení pohybové a prostorové koordinace, 

rovnovážných postojů 

- sluchové, zrakové a taktilní vnímání rytmu 

- orientaci v prostoru 

- zrakovou lokalizaci 

VŠEOBECNĚ ROZVÍJEJÍCÍ POHYBOVÉ 

ČINNOSTI 

 

-snažit se o všeobecný rozvoj pohybové činnosti 

s přihlédnutím ke konkrétnímu druhu a stupni oslabení 

VŠEOBECNĚ ROZVÍJEJÍCÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

- pohybové činnosti v návaznosti na obsah tělesné výchovy 

Průřezová témata, poznámky U neuropsychických onemocnění je třeba omezení zvažovat individuálně podle specifických nálezů a konzultací s odborným lékařem. 

S přihlédnutím ke konkrétnímu druhu a stupni oslabení zavádět pohybové činnosti v návaznosti na vzdělávací obsah Tv (tzv. všeobecně 

rozvíjející pohybové činnosti). 

Průřezové téma není.  

Pokud není uvedeno jinak, je učivo a konkrétní výstupy koncipované a osvojené v nižším ročníku dále rozvíjeno  v dalších ročnících. 

 

 
Vyučovací předmět: Zdravotní tělesná výchova 

        2. –  3. ročník  
Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP: žák by 

měl  

Školní výstupy  

 2., 3. roč. 

Žák by měl: 

Učivo  

 2., 3. roč. 

 

ČINNOSTI A INFORMACE PODPORUJÍCÍ 

KOREKCE ZDRAVOTNÍCH OSLABENÍ 

- zvládat jednoduchá speciální cvičení související 

s vlastním oslabením 

 

- mít snahu správně držet tělo, správně dýchat 

- být vhodně oblečen a obut na cvičení 

- znát své konkrétní zdravotní oslabení 

- vnímat pocity při cvičení 

- vyvarovat se nevhodných cvičení 

ČINNOSTI A INFORMACE PODPORUJÍCÍ KOREKCE 

ZDRAVOTNÍCH OSLABENÍ 

- zjištění konkrétního  zdravotního oslabení, prevence, pohybový režim 

- vhodné oblečení a obutí pro ZTv 

-  zásady správného držení těla 

- dechová cvičení 



 

 

SPECIÁLNÍ CVIČENÍ 

A Oslabení podpůrně pohybového systému 

 

- uplatňovat správné způsoby držení těla v různých 

polohách a pracovních činnostech  

 

 
 

- zvládat jednoduchá speciální cvičení související 

s vlastním oslabením 

 

 

 

B Oslabení vnitřních orgánů 

- uplatňovat správné způsoby držení těla v různých 

polohách a pracovních činnostech  

 
- zvládat jednoduchá speciální cvičení související 

s vlastním oslabením 

C Oslabení smyslových a nervových funkcí 

- uplatňovat správné způsoby držení těla v různých 

polohách a pracovních činnostech  

 
- zvládat jednoduchá speciální cvičení související 

s vlastním oslabením 

 

 

 

- mít snahu odstraňovat oslabení typu A  

- správně držet tělo 

- umět protahovat svaly 

- posilovat svalstvo 

- zvyšovat kloubní pohyblivost a rozsah pohybu 

- umět uvolnit páteř 

- zacvičit rotační cviky 

- správně dýchat (stereotyp) 

 

SPECIÁLNÍ CVIČENÍ 

A Oslabení podpůrně pohybového systému 

- cvičení zaměřená na správné držení hlavy, pletence ramenního a 

postavení pánve, protažení šíjových, prsních, bederních svalů a 

vzpřimovačů páteře, zkrácených ohybačů kyčle a svalstva na zadní straně 

stehen 

- cvičení zaměřená na zlepšení fyziologického rozsahu pletence ramenního, 

kolenního, kyčelního a hlezenního kloubu a páteře ve všech směrech 

- cvičení spinální (rotační) 

- cvičení zaměřená na posílení oslabených šíjových, mezilopatkových, 

břišních a hýžďových svalů, stehenních a lýtkových svalů a vzpřimovačů 

trupu 

 

- mít snahu odstraňovat oslabení typu B 

- rozvíjet hlavní a pomocné dýchací svaly 

- zvládnout při větší zátěži správné dýchání 

- koordinovat pohyby s dechem 

- zvládnout rovnovážné polohy 

B Oslabení vnitřních orgánů 

- cvičení zaměřená na: 

-  protažení a posílení svalstva – viz. skupina A 

- rozvoj hlavních a pomocných dýchacích svalů, zlepšení hrudního a 

bráničního dýchání při větší tělesné zátěži, koordinaci srdečního, dýchacího 

a pohybového rytmu,rovnovážná a koordinační cvičení 

 

- mít snahu odstraňovat oslabení typu C 

- adaptovat pohybový, srdečně-cévní a dýchací systém 

- koordinovat pohyby 

- rozvíjet zrakové, sluchové a taktilní vnímání rytmu 

- orientovat v prostoru 

- lokalizovat zrak 

 

C Oslabení smyslových a nervových funkcí 

- cvičení zaměřená na: 

- vyrovnání svalové nerovnováhy – viz. skupina A 

- vyrovnávání funkční adaptability pohybového, srdečně-cévního a 

dýchacího systému, rozvíjení pohybové a prostorové koordinace, 

rovnovážných postojů 

- sluchové, zrakové a taktilní vnímání rytmu 

- orientaci v prostoru 

- zrakovou lokalizaci 

VŠEOBECNĚ ROZVÍJEJÍCÍ POHYBOVÉ 

ČINNOSTI 

- zvládat jednoduchá speciální cvičení související 

s vlastním oslabením 

 

-snažit se o všeobecný rozvoj pohybové činnosti 

s přihlédnutím ke konkrétnímu druhu a stupni oslabení 

VŠEOBECNĚ ROZVÍJEJÍCÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

- pohybové činnosti v návaznosti na obsah tělesné výchovy 

Průřezová témata, poznámky U neuropsychických onemocnění je třeba omezení zvažovat individuálně podle specifických nálezů a konzultací s odborným lékařem. 

S přihlédnutím ke konkrétnímu druhu a stupni oslabení zavádět pohybové činnosti v návaznosti na vzdělávací obsah Tv (tzv. všeobecně 

rozvíjející pohybové činnosti). 

Průřezové téma není.  

Pokud není uvedeno jinak, je učivo a konkrétní výstupy koncipované a osvojené v nižším ročníku dále rozvíjeno  v dalších ročnících. 

 



 

 

 
Vyučovací předmět: Zdravotní tělesná výchova 

1. stupeň, 2. období 

4. –  5. ročník  

 
Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP:  

žák by měl  

Školní  výstupy 

4., 5. roč.  

Žák by měl: 

Učivo  

4., 5. roč. 

ČINNOSTI A INFORMACE PODPORUJÍCÍ 

KOREKCE ZDRAVOTNÍCH OSLABENÍ 

 

- zařazovat pravidelně do svého pohybového 

režimu speciální vyrovnávací cvičení související 

s vlastním oslabením v optimálním počtu 

opakování 

 

 

- mít snahu správně držet tělo, správně dýchat 

- být vhodně oblečen a obut na cvičení 

- znát své konkrétní zdravotní oslabení 

- vnímat pocity při cvičení 

- vyvarovat se nevhodných cvičení 

ČINNOSTI A INFORMACE PODPORUJÍCÍ KOREKCE 

ZDRAVOTNÍCH OSLABENÍ 

- zjištění konkrétního  zdravotního oslabení, prevence, pohybový režim 

 - vhodné oblečení a obutí pro ZTv 

-  zásady správného držení těla 

- dechová cvičení 

SPECIÁLNÍ CVIČENÍ 

A Oslabení podpůrně pohybového systému 

- zařazovat pravidelně do svého pohybového 

režimu speciální vyrovnávací cvičení související 

s vlastním oslabením v optimálním počtu 

opakování 

- zvládat základní techniku speciálních cvičení; 

korigovat techniku cvičení podle obrazu v zrcadle, 

podle pokynů učitele 

- upozornit samostatně na činnosti (prostředí), 

které jsou v rozporu s jeho oslabením 

 

- mít snahu odstraňovat oslabení typu A  

- správně držet tělo 

- umět protahovat svaly 

- posilovat svalstvo 

- zvyšovat kloubní pohyblivost a rozsah pohybu 

- umět uvolnit páteř 

- zacvičit rotační cviky 

- správně dýchat (stereotyp) 

 

SPECIÁLNÍ CVIČENÍ 

A Oslabení podpůrně pohybového systému 

- cvičení zaměřená na správné držení hlavy, pletence ramenního a postavení 

pánve, protažení šíjových, prsních, bederních svalů a vzpřimovačů páteře, 

zkrácených ohybačů kyčle a svalstva na zadní straně stehen,  zlepšení 

fyziologického rozsahu pletence ramenního, kolenního, kyčelního a 

hlezenního kloubu a páteře ve všech směrech 

- cvičení spinální (rotační) 

- cvičení zaměřená na posílení oslabených šíjových, mezilopatkových, 

břišních a hýžďových svalů, stehenních a lýtkových svalů a vzpřimovačů 

trupu 

B Oslabení vnitřních orgánů 

- zařazovat pravidelně do svého pohybového 

režimu speciální vyrovnávací cvičení související 

s vlastním oslabením v optimálním počtu 

opakování 

- zvládat základní techniku speciálních cvičení; 

korigovat techniku cvičení podle obrazu v zrcadle, 

podle pokynů učitele 

- upozornit samostatně na činnosti (prostředí), 

které jsou v rozporu s jeho oslabením 

 

- mít snahu odstraňovat oslabení typu B 

- rozvíjet hlavní a pomocné dýchací svaly 

- zvládnout při větší zátěži správné dýchání 

- koordinovat pohyby s dechem 

- zvládnout rovnovážné polohy 

B Oslabení vnitřních orgánů 

- cvičení zaměřená na: 

-  protažení a posílení svalstva – viz. skupina A 

- rozvoj hlavních a pomocných dýchacích svalů, zlepšení hrudního a 

bráničního dýchání při větší tělesné zátěži, koordinaci srdečního, dýchacího 

a pohybového rytmu,rovnovážná a koordinační cvičení 

C Oslabení smyslových a nervových funkcí 

- zařazovat pravidelně do svého pohybového 

režimu speciální vyrovnávací cvičení související 

s vlastním oslabením v optimálním počtu 

opakování 

 

- mít snahu odstraňovat oslabení typu C 

- adaptovat pohybový, srdečně-cévní a dýchací systém 

- koordinovat pohyby 

- rozvíjet zrakové, sluchové a taktilní vnímání rytmu 

C Oslabení smyslových a nervových funkcí 

- cvičení zaměřená na: 

- vyrovnání svalové nerovnováhy – viz. skupina A 

- vyrovnávání funkční adaptability pohybového, srdečně-cévního a 

dýchacího systému, rozvíjení pohybové a prostorové koordinace, 



 

 

- zvládat základní techniku speciálních cvičení; 

korigovat techniku cvičení podle obrazu v zrcadle, 

podle pokynů učitele 

- upozornit samostatně na činnosti (prostředí), 

které jsou v rozporu s jeho oslabením 

- orientovat v prostoru 

- lokalizovat zrak 

 

rovnovážných postojů 

- sluchové, zrakové a taktilní vnímání rytmu 

- orientaci v prostoru 

- zrakovou lokalizaci 

 

VŠEOBECNĚ ROZVÍJEJÍCÍ POHYBOVÉ 

ČINNOSTI 

 

- snažit se o všeobecný rozvoj pohybové činnosti 

s přihlédnutím ke konkrétnímu druhu a stupni oslabení 

VŠEOBECNĚ ROZVÍJEJÍCÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

- pohybové činnosti v návaznosti na obsah tělesné výchovy 

Průřezová témata, poznámky U neuropsychických onemocnění je třeba omezení zvažovat individuálně podle specifických nálezů a konzultací s odborným lékařem. 

S přihlédnutím ke konkrétnímu druhu a stupni oslabení zavádět pohybové činnosti v návaznosti na vzdělávací obsah Tv (tzv. všeobecně 

rozvíjející pohybové činnosti). 

Průřezové téma není.  

Pokud není uvedeno jinak, je učivo a konkrétní výstupy koncipované a osvojené v nižším ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících. 

 
Vyučovací předmět: Zdravotní tělesná výchova  

2. stupeň: 6. –  7. ročník  

 
Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP:  

žák by měl  

Školní  výstupy 

6., 7.  roč.  

Žák by měl: 

Učivo  

6., 7. roč. 

ČINNOSTI A INFORMACE PODPORUJÍCÍ 

KOREKCE ZDRAVOTNÍCH OSLABENÍ 

 

- vyhýbat se činnostem, které jsou kontraindikací 

zdravotního oslabení 

 

 

- dodržovat denní režim z pohledu zdravotního oslabení 

- soustředit se na cvičení 

- vědomě si kontrolovat cvičení 

ČINNOSTI A INFORMACE PODPORUJÍCÍ KOREKCE 

ZDRAVOTNÍCH OSLABENÍ 

- základní pojmy osvojovaných činností 

- prevence a korekce zdravotních oslabení 

- nevhodná cvičení a činnosti necvičit (kontraindikace zdravotních oslabení) 

SPECIÁLNÍ CVIČENÍ 

A Oslabení podpůrně pohybového systému 

 

- uplatňovat odpovídající vytrvalost a cílevědomost 

při korekci zdravotních oslabení 

- vyhýbat se činnostem, které jsou kontraindikací 

zdravotního oslabení 

 

- mít snahu odstraňovat oslabení typu A  

- správně držet tělo 

- umět protahovat svaly 

- posilovat svalstvo 

- zvyšovat kloubní pohyblivost a rozsah pohybu 

- umět uvolnit páteř 

- zacvičit rotační cviky 

- správně dýchat (stereotyp) 

 

SPECIÁLNÍ CVIČENÍ 

A Oslabení podpůrně pohybového systému 

- cvičení zaměřená na správné držení hlavy, pletence ramenního a správné 

postavení pánve, protažení šíjových, prsních, bederních svalů a vzpřimovačů 

páteře, zkrácených ohybačů kyčle a svalstva na zadní straně stehen,  zlepšení 

fyziologického rozsahu pletence ramenního, kolenního, kyčelního a 

hlezenního kloubu a páteře ve všech směrech 

- cvičení spinální (rotační) 

- cvičení zaměřená na posílení oslabených šíjových, mezilopatkových, 

břišních a hýžďových svalů, stehenních a lýtkových svalů a vzpřimovačů 

trupu 

B Oslabení vnitřních orgánů 

 

- uplatňovat odpovídající vytrvalost a cílevědomost 

při korekci zdravotních oslabení 

- vyhýbat se činnostem, které jsou kontraindikací 

 

- mít snahu odstraňovat oslabení typu B 

- rozvíjet hlavní a pomocné dýchací svaly 

- zvládnout při větší zátěži správné dýchání 

- koordinovat pohyby s dechem 

B Oslabení vnitřních orgánů 

- cvičení zaměřená na: 

- protažení a posílení svalstva – viz. skupina A 

- rozvoj hlavních a pomocných dýchacích svalů, zlepšení hrudního a 

bráničního dýchání při větší tělesné zátěži, koordinaci srdečního, dýchacího 



 

 

zdravotního oslabení - zvládnout rovnovážné polohy a pohybového rytmu, rovnovážná a koordinační cvičení 

C Oslabení smyslových a nervových funkcí 

 

- uplatňovat odpovídající vytrvalost a cílevědomost 

při korekci zdravotních oslabení 

- vyhýbat se činnostem, které jsou kontraindikací 

zdravotního oslabení 

 

- mít snahu odstraňovat oslabení typu C 

- adaptovat pohybový, srdečně-cévní a dýchací systém 

- koordinovat pohyby 

- rozvíjet zrakové, sluchové a taktilní vnímání rytmu 

- orientovat v prostoru 

- lokalizovat zrak 

 

C Oslabení smyslových a nervových funkcí 

- cvičení zaměřená na: 

- vyrovnání svalové nerovnováhy – viz. skupina A 

- vyrovnávání funkční adaptability pohybového, srdečně-cévního a 

dýchacího systému, rozvíjení pohybové a prostorové koordinace, 

rovnovážných postojů 

- sluchové, zrakové a taktilní vnímání rytmu 

- orientaci v prostoru 

- zrakovou lokalizaci 

VŠESTRANNÉ ROZVÍJEJÍCÍ POHYBOVÉ 

ČINNOSTI 

 

- celkově se  rozvíjet při  pohybových činnostech 

s přihlédnutím ke konkrétnímu druhu a stupni oslabení 

VŠEOBECNĚ ROZVÍJEJÍCÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

- pohybové činnosti v návaznosti na obsah tělesné výchovy 

Průřezová témata, poznámky U neuropsychických onemocnění je třeba omezení zvažovat individuálně podle specifických nálezů a konzultací s odborným lékařem. 

S přihlédnutím ke konkrétnímu druhu a stupni oslabení zavádět pohybové činnosti v návaznosti na vzdělávací obsah Tv (tzv. všeobecně 

rozvíjející pohybové činnosti). Průřezové téma není.  

Pokud není uvedeno jinak, je učivo a konkrétní výstupy koncipované a osvojené v nižším ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících. 

 
Vyučovací předmět: Zdravotní tělesná výchova 

2. stupeň: 8. –  9. ročník  
Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP:  

žák by měl  

Školní  výstupy 

8., 9.. roč.  

Žák by měl: 

Učivo  

 8., 9. roč. 

ČINNOSTI A INFORMACE PODPORUJÍCÍ 

KOREKCE ZDRAVOTNÍCH OSLABENÍ 

- zařazovat pravidelně a samostatně do svého 

pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 

související s vlastním oslabením, usilovat o 

jejich optimální provedení 

- vyhýbat se činnostem, které jsou kontraindikací 

zdravotního oslabení 

 

 

- dodržovat denní režim z pohledu zdravotního oslabení 

- soustředit se na cvičení 

- vědomě si kontrolovat cvičení 

ČINNOSTI A INFORMACE PODPORUJÍCÍ KOREKCE 

ZDRAVOTNÍCH OSLABENÍ 

- základní pojmy osvojovaných činností 

- prevence a korekce zdravotních oslabení 

- nevhodná cvičení a činnosti necvičit (kontraindikace zdravotních oslabení) 

SPECIÁLNÍ CVIČENÍ 

A Oslabení podpůrně pohybového systému 

- zařazovat pravidelně do svého pohybového 

režimu speciální vyrovnávací cvičení související 

s vlastním oslabením, usilovat o jejich optimální 

provedení 

- uplatňovat odpovídající vytrvalost a cílevědomost 

při korekci zdravotních oslabení 

- vyhýbat se činnostem, které jsou kontraindikací 

zdravotního oslabení 

 

- mít snahu odstraňovat oslabení typu A  

- správně držet tělo 

- umět protahovat svaly 

- posilovat svalstvo 

- zvyšovat kloubní pohyblivost a rozsah pohybu 

- umět uvolnit páteř 

- zacvičit rotační cviky 

- správně dýchat (stereotyp) 

 

SPECIÁLNÍ CVIČENÍ 

A Oslabení podpůrně pohybového systému 

- cvičení zaměřená na správné držení hlavy, pletence ramenního a správné 

postavení pánve, protažení šíjových, prsních, bederních svalů a vzpřimovačů 

páteře, zkrácených ohybačů kyčle a svalstva na zadní straně stehen,  

zlepšení fyziologického rozsahu pletence ramenního, kolenního, kyčelního a 

hlezenního kloubu a páteře ve všech směrech 

- cvičení spinální (rotační) 

- cvičení zaměřená na posílení oslabených šíjových, mezilopatkových, 

břišních a hýžďových svalů, stehenních a lýtkových svalů a vzpřimovačů 

trupu 



 

 

B Oslabení vnitřních orgánů 

- zařazovat pravidelně do svého pohybového 

režimu speciální vyrovnávací cvičení související 

s vlastním oslabením, usilovat o jejich optimální 

provedení 

- uplatňovat odpovídající vytrvalost a cílevědomost 

při korekci zdravotních oslabení 

- vyhýbat se činnostem, které jsou kontraindikací 

zdravotního oslabení 

 

- mít snahu odstraňovat oslabení typu B 

- rozvíjet hlavní a pomocné dýchací svaly 

- zvládnout při větší zátěži správné dýchání 

- koordinovat pohyby s dechem 

- zvládnout rovnovážné polohy 

B Oslabení vnitřních orgánů 

- cvičení zaměřená na: 

- protažení a posílení svalstva – viz. skupina A 

- rozvoj hlavních a pomocných dýchacích svalů, zlepšení hrudního a 

bráničního dýchání při větší tělesné zátěži, koordinaci srdečního, dýchacího 

a pohybového rytmu, rovnovážná a koordinační cvičení 

C Oslabení smyslových a nervových funkcí 

- zařazovat pravidelně do svého pohybového 

režimu speciální vyrovnávací cvičení související 

s vlastním oslabením, usilovat o jejich optimální 

provedení 

- uplatňovat odpovídající vytrvalost a cílevědomost 

při korekci zdravotních oslabení 

- vyhýbat se činnostem, které jsou kontraindikací 

zdravotního oslabení 

 

- mít snahu odstraňovat oslabení typu C 

- adaptovat pohybový, srdečně-cévní a dýchací systém 

- koordinovat pohyby 

- rozvíjet zrakové, sluchové a taktilní vnímání rytmu 

- orientovat v prostoru 

- lokalizovat zrak 

 

C Oslabení smyslových a nervových funkcí 

- cvičení zaměřená na: 

- vyrovnání svalové nerovnováhy – viz. skupina A 

- vyrovnávání funkční adaptability pohybového, srdečně-cévního a 

dýchacího systému, rozvíjení pohybové a prostorové koordinace, 

rovnovážných postojů 

- sluchové, zrakové a taktilní vnímání rytmu 

- orientaci v prostoru 

- zrakovou lokalizaci 

VŠESTRANNÉ ROZVÍJEJÍCÍ POHYBOVÉ 

ČINNOSTI 

 

- celkově se  rozvíjet při  pohybových činnostech 

s přihlédnutím ke konkrétnímu druhu a stupni oslabení 

VŠEOBECNĚ ROZVÍJEJÍCÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

- pohybové činnosti v návaznosti na obsah tělesné výchovy 

Průřezová témata, poznámky U neuropsychických onemocnění je třeba omezení zvažovat individuálně podle specifických nálezů a konzultací s odborným lékařem. 

S přihlédnutím ke konkrétnímu druhu a stupni oslabení zavádět pohybové činnosti v návaznosti na vzdělávací obsah Tv (tzv. všeobecně 

rozvíjející pohybové činnosti). Průřezové téma není.  

Pokud není uvedeno jinak, je učivo a konkrétní výstupy koncipované a osvojené v nižším ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících. 

 
 

5. 9. 1. Pracovní vyučování 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Pracovní vyučování vychází z obsahu vzdělávací oblasti Člověk a svět práce RVP ZV – LMP a je jedním ze stěžejních vzdělávacích 

předmětů v základním vzdělávání žáků s mentálním postižením. Zahrnuje široké spektrum nejen manuálních činností, ale i činností rozvíjejících klíčové 

kompetence, které vedou žáky k získání souboru vědomostí, základních pracovních dovedností a návyků v různých oblastech lidské činnosti. Cíleně se 

zaměřuje a systematicky ovlivňuje rozvíjení komunikačních, motorických a tvořivých schopností, zmírňuje motorické poruchy, zdokonaluje kognitivní 

funkce, stimuluje řeč a myšlení. Vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků, k budoucímu pracovnímu 

zařazení a k uplatnění v dalším životě a integraci ve společnosti.  

Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova; Multikulturní výchova. 

 

Obsahové a časové vymezení předmětu 1. stupeň 

  Obsah vyučovacího předmětu Pracovní vyučování je rozdělen na prvním stupni na čtyři tematické okruhy:  



 

 

Práce s drobným materiálem – žáci se učí využívat pracovní pomůcky a poznávají vlastnosti materiálů, osvojují si jednoduché pracovní postupy,   vytvářejí 

předměty z netradičních i tradičních materiálů. 

Práce montážní a demontážní – žáci se učí pracovat se stavebnicemi, sestavovat jednoduché modely a pracovat podle návodu. 

Pěstitelské práce – žáci poznávají základní podmínky pro pěstování rostlin, pečují o pokojové rostliny, pěstují rostliny ze semen, pozorují přírodu. 

Příprava pokrmů – žáci si osvojují základní pravidla stolování a učí se připravovat jednoduché pokrmy.  

Ve vyučovacím předmětu Pracovní vyučování je naplňováno téma Pozitivní hodnocení sebe; Pozitivní hodnocení druhých; Kreativita a iniciativita; Řešení 

problémů a úkolů a Přijetí vlastního a společného rozhodnutí doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova. 

 

Obsahové  a časové vymezení předmětu 2. stupeň 

          Obsah vyučovacího předmětu Pracovní vyučování je rozdělen na druhém stupni do sedmi tematických okruhů: 

Práce s technickými materiály – žáci se učí poznávat  vlastnosti a druhy materiálů, jejich využití v praxi, učí se jednoduché pracovní postupy,                                    

poznávají úlohu techniky v životě člověka a její souvislost s životním prostředím. 

Práce s ostatními materiály – žáci se učí poznávat různé druhy materiálů a jejich vlastnosti, učí se technologické postupy podle zpracovávaného                                                

materiálu. 

Práce montážní a demontážní – žáci se učí pracovat s návodem, předlohou, náčrtem, plánem, schématem. 

Pěstitelské práce, chovatelství – žáci poznávají základní podmínky pro pěstování rostlin, pečují o pokojové květiny, vysazují okrasné keře a stromky  

na zahradě, seznamují se s chovem domácích zvířat. 

Provoz a údržba domácnosti – žáci se učí ovládat el. spotřebiče v domácnosti, dbát na bezpečnost, zvládat rodinný rozpočet. 

Příprava pokrmů – žáci se učí připravovat pokrmy dle receptů a bezpečně obsluhovat kuchyňské spotřebiče. 

 Svět práce - vede žáky k vytváření životní a profesní orientace, k budoucímu pracovnímu zařazení, k uplatnění v dalším životě a integraci ve                  

společnosti.  Součástí tematického okruhu Svět práce je provádění celkové identifikace žákových zájmů, jeho postojů k volbě povolání využíváním vhodných 

dotazníků zájmů, testů, zjišťováním předpokladů, vedením vhodných poradenských rozhovorů. Cílem okruhu je vést žáka k přemýšlení o své budoucnosti, o 

svých hodnotách a prioritách, uvědomovat si podstatné faktory a kritéria volby povolání, postupně vytyčovat vhodné profesní  

a vzdělávací varianty završené volbou vhodného studijního oboru. 

      Tematický okruh Svět práce je určen pro žáky 8. a 9. ročníku, je mu věnována vždy 1 disponibilní hodina. Žáci využívají výukových materiálů  

a informací získaných na internetu. Pracují samostatně nebo ve skupině. Součástí výuky jsou tematicky zaměřené exkurze do výrobních dílen, do SOU a 

OU,...  

Vzdělávací strategie při výuce tematického okruhu Svět práce jsou přizpůsobeny míře zdravotního postižení žáků.  

 Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci,  učí se pracovat samostatně i v týmu  

a vážit si práce své i práce druhých.  

Součástí předmětu Pracovní vyučování je Dopravní výchova, která probíhá ve všech ročnících.  

Žáci jsou rozděleni do skupin ( dívky - chlapci ) podle aktuálního počtu a složení. 

Časová dotace 1.stupeň 

U žáků s mentálním postižením trvá nácvik běžných dovedností a návyků mnohem delší dobu, z tohoto důvodu je vzdělávacímu předmětu Pracovní 

vyučování určena vyšší hodinová dotace.  



 

 

1. a  2. roč. - 3 hodiny týdně 

3. a  5. roč. – 4 hodiny týdně (z toho v každém ročníku 1 hodina disponibilní) 

Časová dotace 2.stupeň 

     Předmět je vyučován ve všech ročnících druhého stupně  s časovou dotací: 

 6. a 7. ročník  - 6 hodin týdně (z toho 1 disponibilní hodina v 6. ročníku)  

 8. a 9. ročník  - 7 hodin týdně  (z toho po 1 disponibilní hodině v každém ročníku) 

Organizační vymezení předmětu a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu 

Výuka Pracovního vyučování je organizována ve třídě, ve školní dílně, ve školní kuchyňce, na školní zahradě a na školním pozemku. Žáci také využívají 

výukových materiálů a informací získaných na internetu. Pracují samostatně nebo ve skupině.  

Vzdělávací strategie při výuce Pracovního vyučování jsou přizpůsobeny míře zdravotního postižení žáků. 

Na druhém stupni jsou třídy děleny na skupiny chlapců a skupiny dívek. Všechna témata jsou určena pro obě skupiny, s tím, že u chlapců je kladen větší 

důraz, a tím i více vyučovacích hodin, na práce s technickými materiály a u děvčat na práce v domácnosti  a přípravu pokrmů. Témata prolínají cyklicky ve 

všech ročnících druhého stupně, avšak se zvyšující se náročností. Náměty na výrobky jsou voleny dle individuálních schopností žáků. Žákům je umožněno ve 

vhodných případech realizovat vlastní nápady podněcující jejich tvořivost. Žáci jsou vedeni k samostatnému hodnocení své práce. Žáci jsou motivováni 

pořádáním výstav výrobků. Výuka je doplňována o praktické exkurze a návštěvy různých učilišť. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

Kompetence k učení: 

1. umožňovat žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcovat jejich tvořivost 

2. na základě diskuse a týmové práce uvádět věci do souvislostí a vytvářet komplexnější pohled na vztahy mezi jevy 

3. vést žáky k sebehodnocení , individuálním přístupem k žákům maximalizovat jejich šanci prožít úspěch 

4. učit žáky třídit informace, využívat výukové programy 

5. využívat projektové vyučování, soutěže pro řešení prvků z praktického života 

6. předkládat žákům informace, z kterých se dozví, kde v životě použijí některé konkrétní poznatky, dovednosti, kompetence 

7. zadávat žákům úkoly přiměřené jejich schopnostem, aby je dokázali zvládnout a nacházeli potěšení z vymýšlení a často zažívali úspěch 

8. učit žáky třídit informace, využívat výukové programy 

9. volit vhodné metody a strategie pro efektivní a aktivní metody učení 

10. vytvářet takové situace, aby žáka učení bavilo, měl z něj radost a bylo pro něj přínosem 

11. klást důraz na práci s textem, vyhledání informací na internetu, v encyklopediích 

12. seznamovat žáky se způsobem získávání informací z různých pramenů (encyklopedie, slovníky, internet, apod.) 

13. učit žáky objektivně posuzovat sami sebe a zodpovědně se rozhodovat o své budoucí profesi 

 

Kompetence k řešení problémů: 

1. vyzývat žáky k navrhování dalších postupů a konkrétních činností, které povedou k jejich pokroku 

2. umožňovat žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcovat jejich tvořivost 



 

 

3. pořádat  cvičení v přírodě, nacvičovat požární poplach 

4. organizovat zdravotní, dopravní soutěže (DV) 

5. řešit problémové úlohy z praktického života , např. vaření, opravy, domácí práce, jednoduché dílenské výrobky z různých materiálů, nákupy, jízda    

dopravními prostředky, návštěva výstav, muzeí, památek..) - DV 

6. učit žáky samostatně se rozhodovat a nést důsledky za své rozhodnutí 

7. podněcovat získávání odvahy k překonávání obtíží 

8. naučit žáky, aby věděli, kde mohou hledat pomoc v nesnázích a skutečně ji nacházeli 

9. přecházet od frontálního vyučování k aktivizujícím metodám, poznatky žákům nepředkládat v hotové podobě  

10. učit dobrému vztahu k vlastnímu zdraví a péči o jeho zachování 

 

Kompetence komunikativní: 

1. rozvíjet komunikativní dovednosti, vést dialog, řízený i nahodilý rozhovor, diskutovat 

2. umět obhajovat svou práci, vhodně argumentovat 

3. vyjadřovat se k danému problému, respektovat názory druhých  

4. hledat společná řešení  

5. podporovat komunikaci se žáky jiných škol (Den Země pro MŠ, SHM, dopravní soutěž - DV, sportovní turnaje,…)  

6. vybízet žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i v mimoškolní činnosti i mimo školu 

7. učit žáky obhajovat své názory, přemýšlet o názorech druhých, umět se k nim kriticky vyjádřit a zároveň naslouchat názorům druhých 

8. dodržovat prostor pro komunikaci různými formami (ústně, písemně, pomocí technických prostředků)  

9. vést žáky, aby vyjadřovali své názory a myšlenky v logickém sledu  

10. učit žáky interpretovat přečtený text, orientovat se v přečteném textu, vytvářet pro žáky příležitosti k formulování a obhajování vlastních myšlenek a 

názorů, účinně se zapojovat do diskuze 

11. vést žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole  

12. učit žáky jasnému, srozumitelnému vyjadřování formou dopisů, e-mailů 

13. vést žáky ke vhodné komunikaci i mimo školu 

14. učit žáky vyplňovat formuláře, dotazníky, složenky 

15. komunikovat s rodiči a vychovateli dětského domova 

 

 

Kompetence sociální a personální: 

1. připravovat výstavu prací žáků  

2. vyučovat ve skupinách – třídy s více ročníky 

3. umožňovat žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcovat jejich tvořivost 

4. usilovat, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině a respektovali společně dohodnutá pravidla chování 

5. zúčastňovat se různých soutěží 



 

 

6. být ohleduplný vůči starým a nemocným lidem (spolupráce s domem peč. Služby, Nadačním fondem Klíček,…) 

7. organizovat recitační soutěže, vánoční výstavky, vánoční besídky, vernisáže, den otevřených dveří 

8. během vzdělávání využívat skupinové práce žáků, vzájemnou pomoc při učení ve třídách s více ročníky (starší pomáhají slabším) 

9. naplňovat preventivní program a aktivně do něj žáky zapojovat 

10. uplatňovat ve výuce efektivní strategie k osvojení specifických dovedností komunikační obrany proti agresi a manipulaci, učit žáky odmítavému postoji ke 

všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky 

11. pomáhat těžce zdravotně postiženým spolužákům a začleňovat je do kolektivu (IVP) 

12. pomáhat spolužákům se specifickými poruchami učení nebo zdravotními problémy 

13. stanovovat hranice a limity práv 

 

Kompetence občanské: 

1. učit žáky přijímat a respektovat názory druhých 

2. klást důraz na Environmentální výchovu, vést žáky k třídění odpadů (viz. environmentální plán školy) 

3. učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za své rozhodnutí, vhodnou formou prosazovat své zájmy  

4. učit žáky znát fungování demokracie v osobním životě, ve společnosti, ve škole, naplňovat školní řád, dodržovat pravidla společenského chování 

5. dbát na čistotu prostředí školy, organizovat  denní režim ve prospěch žáků (časově a obsahově)   

6. učit žáky podílet se na vytváření esteticky podnětného a zdravého prostředí ve škole  

7. aktivně zapojovat žáky do protidrogového programu 

8. vysvětlovat význam zdravé stravy a včetně praktického vaření 

9. naplňovat výuku problematiky ochrany člověka za mimořádných událostí při cvičení v přírodě, zdravotní soutěži, dopravní soutěži (DV) 

10. využívat výukové programy 

 

Kompetence pracovní: 

1. vést k správnému vztahu k technice, k ICT, jejímu správnému, účelnému využívání 

2. vést žáky k sebehodnocení, kriticky posuzovat a vyvozovat závěry pro uplatnění v životě 

3. učit žáky poznávat, že bez svědomité práce se nedosáhne úspěchu 

4. nenechat se znechutit a odradit neúspěchem 

5. využívat znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vyučovacích předmětech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost 

6. zadávat žákům úkoly přiměřené jejich schopnostem a nabízet možnost volby 

7. učit žáky základy kooperace (spolupráce) 

8. organizovat netradiční formy výuky – projekty, celosvětová akce Ukliďme svět, Den Země, realizovat výstavu prací žáků ve výstavní síni ve městě, 

v ordinaci lékařky 

9. vlastními pracemi vyzdobovat školu, školní družinu 

10. organizovat svou vlastní práci s ohledem na bezpečnost, zdraví své i druhých, organizovat svůj volný čas 

11. učit žáky vážit si práce druhých 



 

 

12. učit žáky třídit odpad 

13. učit zodpovědnosti na práci na svěřeném úkolu 

14. doplňovat výuku o praktické exkurze (SOU, OU, provozovny, dílny,…) 

15. organizovat vhodné exkurze, besedy atd. motivující žáky k celoživotnímu vzdělávání 

16. učit žáky číst a rozumět různým textům, sdělením, přehledům, tabulkám, grafům 

17. mít vypracovaný celoškolní plán k volbě povolání 

18. vytvářet harmonogram informační a poradenské činnosti v oblasti profesní orientace 

19. vést žáky k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci  

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu  Pracovní vyučování: 

1. stupeň - 1. období 

1. ročník 
Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP: 

1.  roč. 

Žák by měl: 

Školní výstupy  

1. ročník  

Žák by měl: 

 

Učivo  

1. ročník 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 

- zvládat základní manuální dovednosti při práci 

s jednoduchými materiály a pomůckami 

 

 

- vytvářet jednoduchými postupy různé předměty 

z tradičních i netradičních materiálů 

 

 

 

 

 

- pracovat podle slovního návodu a předlohy 

 

- různě upravovat drobný materiál (ohýbat, stříhat, spojovat, 

slepovat, navlékat, svazovat) 

- třídit materiál podle velikosti, barvy a tvaru 

- kombinovat materiál  

- bezpečně používat nástroje a pomůcky (nitě, korálky, plody, 

špejle, lepidlo, nůžky, jehlu,...) 

- vytvářet základní tvary a předměty z modelovací hmoty  

- bezpečně používat nástroje a pomůcky (modelovací hmota, hlína, 

písek, podložka, ...) 

- různě upravovat papír a karton (překládat, vytrhávat, stříhat, 

nalepovat,) 

- poznávat vlastnosti a druhy papíru 

- třídit papír 

- bezpečně používat nástroje a pomůcky (různé druhy papíru a 

kartonu, nůžky, tužka, lepidlo, šablony, tiskátka,...) 

- odměřit nit, navlékat do jehly, šít přední steh 

- bezpečně používat nástroje a pomůcky (jehla, nůžky, ...) 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 

- vlastnosti materiálu a jeho užití  přírodniny, modelovací hmota, papír 

a karton, textil,... 

 

 

 

- pracovní pomůcky a nástroje  funkce a využití 

 

 

 

 

- jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce 

 

 



 

 

PRÁCE MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ 

- zvládat elementární dovednosti a činnosti při práci se 

stavebnicemi 

 

 

 

 

 

- sestavovat jednoduché modely z konstrukční stavebnice 

- spojovat součásti pomocí maticových šroubů 

- sestavovat skládanky podle předlohy i bez předlohy  

PRÁCE MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ 

- stavebnice  plošné, prostorové, konstrukční; sestavování 

jednoduchých modelů 

- práce s  předlohou 

- montáž a demontáž jednoduchých předmětů 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

- pečovat o nenáročné rostliny v bytě i na zahradě 

 

 

- provádět pozorování přírody v jednotlivých ročních 

obdobích a popsat jeho výsledky 

 

 

 

 

 

- ošetřovat pokojové rostliny  (zalévat, kypřit, umývat,...) 

- ošetřovat rostliny na záhonech 

- pečovat o trávník  

- poznávat různé druhy rostlin 

- pozorovat rostliny při vycházkách do přírody 

- používat bezpečně pěstitelské nářadí (konévku, květináč, hrábě, 

motyčku, lopatku,...) 

- pečovat o životní prostředí 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

- pěstování pokojových rostlin – podmínky pro pěstování 

- základní podmínky pro pěstování rostlin  půda a její zpracování 

- pěstování rostlin  na zahradě  

 

- zásady bezpečné práce s rostlinami 

 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

 

 

 

 

 

- připravit samostatně jednoduchý pokrm 

 

 

 

- upravit stůl pro jednoduché stolování 

- chovat se vhodně při stolování 

 

- zvládat sebeobsluhu a osobní hygienu 

- mýt si ruce, čistit si zuby, používat kapesník, používat WC,... 

- obouvat se, zvládat různé druhy zapínání, samostatně se 

obléknout, ukládat oděv a obuv 

- udržovat pořádek 

- umývat, utírat a uklízet nádobí 

- připravit jednoduchou svačinu 

- uvařit čaj 

- umývat ovoce a zeleninu před použitím 

- nakoupit základní potraviny 

- prostřít stůl  

- mít osvojena pravidla správného stolování 

- zvládat jednoduchý úklid 

- šetřit elektrickou energií a vodou 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

 

 

 
 

 

 

 

- potraviny  výběr, nákup a skladování potravin 

- stolování  jednoduchá úprava stolu 

- pravidla správného stolování 

 

 

 

 

 

- dodržovat zásady bezpečnosti 

 

- rozlišit dopravní prostředky 

- bezpečně přecházet ulici 

- dodržovat pravidla bezpečnosti pro chodce 

- znát význam semaforu 

- poznávat dopravní značky v okolí školy a v okolí svého bydliště 

DOPRAVNÍ  VÝCHOVA 

- dopravní prostředky 

- bezpečnost na ulici 

- vycházky 

Průřezová témata, souvislosti, poznámky 

 

Průřezová téma není.  

Pokud není uvedeno jinak, je učivo a klíčové kompetence koncipované a osvojené v nižším ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících. 

 



 

 

 

Vyučovací předmět:   Pracovní vyučování 
1. stupeň - 1. období  

2., 3. ročník 
Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP: 

2., 3.roč. 

Žák by měl: 

Školní výstupy  

2., 3.roč. 

Žák by měl: 

Učivo  

2., 3.roč. 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 

- zvládat základní manuální dovednosti při práci 

s jednoduchými materiály a pomůckami 

 

 

- vytvářet jednoduchými postupy různé předměty 

z tradičních i netradičních materiálů 

 

 

 

 

 

- pracovat podle slovního návodu a předlohy 

 

- různě upravovat drobný materiál (ohýbat, stříhat, spojovat, 

slepovat, navlékat, svazovat) 

- třídit materiál podle velikosti, barvy a tvaru 

- rozlišovat technický a přírodní materiál 

- kombinovat materiál  

- bezpečně používat nástroje a pomůcky (nitě, korálky, plody, 

špejle, lepidlo, nůžky, jehlu,...) 

- vytvářet základní tvary a předměty z modelovací hmoty  

- poznávat různé vlastnosti modelovacích hmot 

- bezpečně používat nástroje a pomůcky (modelovací hmota, hlína, 

těsto, písek, podložka, formičky,...) 

- různě upravovat papír a karton (překládat, vytrhávat, stříhat, 

nalepovat, řezat, měřit) 

- poznávat vlastnosti a druhy papíru 

- třídit papír 

- bezpečně používat nástroje a pomůcky (různé druhy papíru a 

kartonu, nůžky, tužka, lepidlo, šablony, tiskátka,...) 

- odměřit nit, navlékat do jehly, šít přední steh 

- porovnávat vlastnosti kartonu a textilu 

- bezpečně používat nástroje a pomůcky (jehla, nůžky, 

špendlíky,...) 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 

- vlastnosti materiálu a jeho užití  přírodniny, modelovací hmota, papír 

a karton, textil,... 

 

 

 

- pracovní pomůcky a nástroje  funkce a využití 

 

 

 

 

- jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce 

 

 

PRÁCE MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ 

- zvládat elementární dovednosti a činnosti při práci se 

stavebnicemi 

 

 

 

 

 

- sestavovat jednoduché modely z konstrukční stavebnice 

- spojovat součásti pomocí maticových šroubů 

- pracovat podle předlohy i podle vlastní představy 

- sestavovat skládanky podle předlohy i bez předlohy  

PRÁCE MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ 

- stavebnice  plošné, prostorové, konstrukční; sestavování 

jednoduchých modelů 

- práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem 

- montáž a demontáž jednoduchých předmětů 



 

 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

- pečovat o nenáročné rostliny v bytě i na zahradě 

 

 

- provádět pozorování přírody v jednotlivých ročních 

obdobích a popsat jeho výsledky 

 

 

 

 

 

- ošetřovat pokojové rostliny  (zalévat, kypřit, umývat,...) 

- ošetřovat rostliny na záhonech 

- pečovat o trávník a o keře 

- poznávat různé druhy rostlin 

- sledovat podmínky pro život rostlin 

- pozorovat rostliny při vycházkách do přírody 

- používat bezpečně pěstitelské nářadí (konévku, květináč, hrábě, 

motyčku, lopatku,...) 

- pečovat o životní prostředí 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

- pěstování pokojových rostlin – podmínky pro pěstování 

- základní podmínky pro pěstování rostlin  půda a její zpracování 

- pěstování rostlin  na zahradě  

 

- zásady bezpečné práce s rostlinami 

 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

 

 

 

 

 

- připravit samostatně jednoduchý pokrm 

 

 

 

- upravit stůl pro jednoduché stolování 

- chovat se vhodně při stolování 

 

- zvládat sebeobsluhu a osobní hygienu 

- mýt si ruce, čistit si zuby, používat kapesník, používat WC,... 

- obouvat se, zvládat různé druhy zapínání, samostatně se 

obléknout, ukládat oděv a obuv 

- udržovat pořádek 

- umývat, utírat a uklízet nádobí 

- připravit jednoduchou svačinu 

- uvařit čaj 

- umývat ovoce a zeleninu před použitím 

- nakoupit základní potraviny 

- prostřít stůl  

- mít osvojena pravidla správného stolování 

- zvládat jednoduchý úklid 

- šetřit elektrickou energií a vodou 

- umět bezpečně obsluhovat základní spotřebiče v kuchyni 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

 

 

 
 

 

 

 

- potraviny  výběr, nákup a skladování potravin 

- stolování  jednoduchá úprava stolu 

- pravidla správného stolování 

 

 

- bezpečná obsluha spotřebičů – základní technika v kuchyni  

 

 

- dodržovat zásady bezpečnosti 

 

- rozlišit a dělit dopravní prostředky 

- bezpečně přecházet ulici 

- dodržovat pravidla bezpečnosti pro chodce 

- znát význam semaforu 

- znát dopravní značky v okolí školy a v okolí svého bydliště 

DOPRAVNÍ  VÝCHOVA 

- dopravní prostředky 

- bezpečnost na ulici 

- vycházky 

Průřezová témata, souvislosti, poznámky 

 

Průřezové téma ve 3. ročníku: OSVC2a. Průřezové téma ve 2. ročníku není. 

Pokud není uvedeno jinak, je učivo a klíčové kompetence koncipované a osvojené v nižším ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vyučovací předmět:   Pracovní vyučování 
1. stupeň – 2. období 

4., 5. ročník  
Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP: 

4., 5.roč. 

Žák by měl: 

Školní výstupy  

4., 5. roč. 

Žák by měl: 

Učivo  

 4., 5. roč. 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 

- vytvářet přiměřenými pracovními postupy různé 

výrobky z daného materiálu 

- využívat při tvořivých činnostech s různým materiálem 

vlastní fantazii 

- volit vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní 

vzhledem k použitému materiálu 

- udržovat pořádek na pracovním místě 

 

 

 

 

 

 

 

- dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- poskytnout první pomoc při drobném poranění 

 

 

- zhotovovat výrobky z různých materiálů 

- rozměřovat, stříhat, ohýbat, polepovat karton 

- sešívat listy, zhotovovat skládanky 

 

- bezpečně používat nástroje a pomůcky (nůžky, šablony, 

sešívačka, dirkovač,...) 

- dbát na pořádek a čistotu svého pracovního místa 

- porovnávat různé vlastnosti modelovacích hmot 

- modelovat předměty 

- rozpoznat základní druhy dřevěných materiálů 

- umět dřevo měřit, upínat, řezat, opracovávat rašplí, pilníkem, 

brusným papírem 

- vrtat nebozezem nebo ruční vrtačkou 

- spojovat hřebíky 

-  bezpečně používat nástroje a pomůcky (svěrák, měřidlo, 

úhelník, pilu, rašpli, pilník, brusný papír, nebozez, vrtačku, kleště, 

hřebíky,...) 

-  zvládat nácvik činností při opracování drátu a tenkého plechu 

(ohýbat, pilovat, štípat, stříhat, rovnat,...) 

- rozeznat některé druhy plastů 

- řezat, pilovat, brousit plast 

- zhotovovat výrobky z různých materiálů podle jednoduchého 

návodu 

- porovnávat vlastnosti textilu a koženky 

- přišít knoflík 

- umět poskytnout první pomoc při drobném poranění 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 

- vlastnosti materiálu a jeho užití  přírodniny, modelovací hmota, papír 

a karton, textil, drát, fólie aj. 

 
- pracovní pomůcky a nástroje  funkce a využití 

 

 

 

 

- druhy řeziva, deskové materiály 

 

 

 

 

- jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce 

 

 

 

 

 

 

 

- základy technického zobrazování a čtení technických výkresů 



 

 

PRÁCE MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ 

- znát funkci a užití jednoduchých pracovních nástrojů a 

pomůcek 

- provádět při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž 

a demontáž 

- pracovat podle slovního návodu, předlohy, 

jednoduchého náčrtu 

 

- udržovat pořádek na svém pracovním místě, dodržovat 

zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytnout první 

pomoc při drobném úrazu 

 

 

 

 

- sestavovat obtížnější modely  z konstrukčních stavebnic s 

využitím jednoduchého nářadí a nástrojů 

 

 

- sestavovat prostorové modely z kartonových vystřihovánek 

podle předlohy 

- skládat obtížnější verze puzzle 

- dodržovat zásady bezpečnosti 

PRÁCE MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ 

- stavebnice  plošné, prostorové, konstrukční 

- sestavování jednoduchých modelů 

- montáž a demontáž jednoduchých předmětů 

 

- práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem 

 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

- znát základní podmínky a postupy pro pěstování 

vybraných rostlin 

 

- ošetřovat a pěstovat podle daných zásad pokojové i jiné 

rostliny a provádět pěstitelská pozorování 

- volit podle druhu pěstitelských činností správné 

pomůcky, nástroje a náčiní 

 

- dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce a ochrany 

zdraví; poskytnout první pomoc při úrazu při práci na 

zahradě 

 

 

 

 

- pěstovat okrasné keře 

 

 

- ošetřovat a přesazovat pokojové květiny 

 

- umět bezpečně používat správné nástroje a náčiní 

- zpracovat půdu na podzim a na jaře 

- znát zásady správné zálivky a přihnojování 

- umět poskytnout první pomoc při drobném poranění 

 

 

- pečovat o životní prostředí 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

- základní podmínky pro pěstování rostlin  půda a její zpracování 

- výživa rostlin 

 

- pěstování pokojových rostlin – podmínky pro pěstování 

 

- pěstování rostlin na zahradě (okrasné rostliny, keře, zelenina aj.) 

 

 

- zásady bezpečné práce s rostlinami 

 

 

- péče o životní prostředí – vycházky, exkurze 



 

 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

 

 

 

- znát základní vybavení kuchyně 

- udržovat pořádek a čistotu pracovních ploch,  

 

- připravit samostatně jednoduché pohoštění 

 

- uplatňovat zásady správné výživy 

- dodržovat pravidla správného stolování a společenského 

chování při stolování 

 

- dodržovat základy hygieny a bezpečnosti práce, 

 poskytnout první pomoc při úrazu v kuchyni 

 

 

- zvládat hygienu vlastního těla, mytí a úpravu vlasů 

- znát druhy a použití základních hygienických prostředků 

- zvládnout ošetření drobného poranění, popáleniny 

- rozlišovat prvky bytového zařízení 

- zvládnout úklid v kuchyni 

- udržovat podlahoviny a hygienu sociálního zařízení 

- připravit jednoduché občerstvení (bezmasé jídlo, pomazánku, 

polévku, těstoviny, salát,...) 

- znát pravidla zdravé výživy 

- mít osvojeny základy stolování 

- umět sestavit jednoduchý jídelníček 

- orientovat se v cenách a druzích základních potravin 

- umět bezpečně používat jednoduché kuchyňské náčiní 

- bezpečně obsluhovat elektrický vařič, sporák, troubu, varnou 

konvici 

 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

- osobní hygiena a zdravotní výchova 

 

 

- základní vybavení kuchyně 

- hygiena provozu domácnosti 

 

- výživa a příprava pokrmů 

- potraviny  výběr, nákup a skladování potravin 

 
- stolování  jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování 

 

 

 

- bezpečná obsluha spotřebičů – základní technika v kuchyni  

 

 

- dodržovat zásady bezpečnosti   

 

 

- poskytnout první pomoc při drobném úrazu  

 

- znát povinné vybavení jízdního kola 

- dodržovat pravidla bezpečnosti pro cyklisty 

- znát základní dopravní značky 

- umět řešit základní dopravní situace 

- poskytnout první pomoc při drobném poranění 

- zvládnout jízdu zručnosti 

DOPRAVNÍ  VÝCHOVA 

- jízdní kolo 

 

 

- dopravní situace 

- první pomoc 

- jízda zručnosti 

Průřezová témata, souvislosti, poznámky 

 

Průřezové téma není.   

Pokud není uvedeno jinak, je učivo a klíčové kompetence koncipované a osvojené v nižším ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících. 

 

Vyučovací předmět:   Pracovní vyučování   

2.stupeň 

6., 7. ročník 
Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP: 

6.,7.ročník 

Žák by měl: 

Školní výstupy  

6.,7.ročník 

Žák by měl: 

Učivo  

6.,7.ročník 

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY 

 

 

- získat základní vědomosti o materiálech, nástrojích a 

pracovních postupech 

 

 

 

 

 

 

- rozeznat papír, karton a lepenku a jejich vlastnosti 

- dokázat zhotovit výrobky z papíru za použití běžných nástrojů a 

nářadí 

- překládat, skládat, vytrhávat, stříhat, nalepovat, slepovat,   

vystřihovat, měřit, stáčet 

 

- znát vlastnosti dřeva 

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY 

Papír 

- výroba papíru, druhy, vlastnosti 

- funkce a užití nástrojů, nářadí a pomůcek při práci s papírem 

- rozměřování, oddělování, ohýbání, polepování papíru 

- zhotovování výrobků z papíru 

Dřevo 

- jeho získávání , význam, struktura a vlastnosti 

- rozeznávání nejužívanějších druhů dřev dle vzorkovnice 



 

 

 

- provádět jednoduché práce s technickými materiály a 

dodržovat technologickou kázeň 

 

 

 

 

- řešit jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem 

materiálů, pracovních nástrojů a nářadí 

 

 

 

- organizovat svoji pracovní činnost 

 

 

 

 

 

- získat základní vědomosti o materiálech, nástrojích  a 

pracovních postupech 

 

 

 

 

- dodržovat obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci 

i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a 

nářadím, poskytnout první pomoc při úrazu 

- rozpoznat zákl. druhy řeziva a deskových materiálů 

- dokázat pracovat na výrobku ve skupině, koordinovat svou práci 

s ostatními, rozdělovat a plnit přidělené úkoly 

- určovat druhy použitých materiálů 

- měřit, orýsovat, upínat, řezat, opracovávat pilkou, brusným 

papírem, vrtání nebozezem, spojovat hřebíky 

 

- volit a používat nejvhodnější materiály na zhotovení výrobků 

- při opracování kovů dbát na přesnost, umět používat posuvné 

měřítko 

-  ohýbat, štípat, pilovat 

 

 

- znát vlastnosti a význam některých plastů 

- řezat, pilovat, brousit, leštit, vrtat 

 

 

 

- znát vlastnosti skla a specifika práce se sklem 

 

 

 

 

- dodržovat obecné zásady bezpečnost a hygieny při práci i zásady 

bezpečnosti a ochrany  při práci s nářadím 

- umět poskytnout první pomoc při pracovních úrazech 

 - druhy řeziva a jejich výroba 

- deskové materiály 

- řezání, pilování 

- nástroje a nářadí k opracování dřeva ruční  

- zhotovování výrobků ze dřeva 

Kov 

- rozpoznání základních kovových materiálů, slitin a jejich vlastností 

- nástroje a nářadí k opracování kovu 

- opracování drátu, kulatiny, plechu 

- vrtání kovů 

- zhotovování výrobků z kovu 

Plasty 

- rozpoznávání základních plastů a jejich vlastností 

- výroba plastů 

- opracování plastů, spojování, ohýbání za tepla 

- zhotovování výrobků z plastu 

Sklo 

- výroba a význam 

- vlastnosti skla 

- zasklívání obrázků 

Bezpečnost práce v dílně 

- zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji  

- volba správného nástroje a ochranných pomůcek 

- zásady hygieny a pracovní kázně 

- organizace práce 

- první pomoc při úrazech 

 

PRÁCE S OSTATNÍMI MATERIÁLY 

 

- rozlišovat různé druhy materiálů a znát jejich vlastnosti 

- zvolit vhodný pracovní postup v souladu s druhem 

zpracovávaného materiálu 

- správně vybrat a používat vhodné pracovní nástroje a 

pomůcky 

- dodržovat technologickou kázeň, zásady hygieny a 

bezpečnosti práce, poskytnout první pomoc při drobném 

úrazu 

 

 

- znát specifika práce s různými druhy materiálů a přizpůsobit jim 

volbu pracovního postupu, nástrojů a nářadí 

- umět vhodně kombinovat různé materiály 

 

PRÁCE S OSTATNÍMI MATERIÁLY 

Komplexní práce s různými materiály 

- práce s různým materiálem podle podmínek a vybavení školy 

- technologické postupy podle zpracovávaného materiálu 

- základní dovednosti ručních prací 

 



 

 

PRÁCE  MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ 

- sestavit podle návodu, náčrtu, plánu daný model 

- ovládat montáž a demontáž jednoduchého zařízení 

 

 

 

 

 

- provádět údržbu jednoduchých předmětů a zařízení 

- dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny práce a 

bezpečnostní předpisy, poskytnout první pomoc při úrazu 

 

- sestavit podle  návodu, náčrtu nebo plánu složitější model 

- vytvářet modely ze stavebnic  

 

 

 

 

- čistit, konzervovat, mazat kolo, hustit vzdušnice pumpičkou 

- seřizovat výšku sedla 

- znát základní dopravní značky 

- vědět kde a jak přecházet vozovku 

- vědět, kde při vycházkách čekat na učitele, umět rozlišit vozovku 

a chodník 

- zvládat bezpečnou jízdu na kole 

- umět přecházet a jezdit na kole na světelně řízené křižovatce -  

- zvládat jízdu zručnosti na kole při dopravní soutěži 

- naučit se vybrané dopravní testy 

- ovládat jízdu podle značek na dopravním hřišti 

PRÁCE  MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ 

Stavebnice 

- konstrukční, elektronické 

- práce s návodem, předlohou, náčrtem, plánem, schématem 

- montáž a demontáž 

 

Jízdní kolo 

- údržba kola 

 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA 

- dopravní značky 

- dopravní značení v okolí školy a ve městě 

- jízdní kolo 

- semafor 

- dopravní soutěž /2 x ročně školní kolo, 1 x ročně oblastní kolo/ 

- dopravní  testy 

- první pomoc 

- jízda na dopravním hřišti 



 

 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ 

 

- volit vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných 

rostlin 

 

 

 

- používat vhodné pracovní pomůcky a provádět jejich 

údržbu 

 

 

 pěstovat a ošetřovat květiny v interiéru a využívat je k 

výzdobě 

 

 

 

- volit vhodné postupy při pěstování vybraných rostlin 

 

 

 

 

- dodržovat technologickou kázeň, zásady hygieny a 

bezpečnosti práce, poskytnout první pomoc při úrazu 

způsobeného zvířaty a při styku s jedovatými rostlinami 

 

 

 

 

- prokázat základní znalost chovu drobných zvířat a zásad 

bezpečného kontaktu se zvířaty 

- dodržovat technologickou kázeň, zásady hygieny a 

bezpečnosti práce, poskytnout první pomoc při úrazu 

způsobeného zvířaty a při styku s jedovatými rostlinami  

 

 

- umět zalévat, kypřit a přihnojovat půdu 

- znát druhy hnojiv 

- tvorba kompostu 

 

 

- pozorovat klíčení rostlin – osiva a sadby 

- pěstovat plodovou, cibulovou a kořenovou zeleninu 

- mít základní znalosti o sklizni, skladování a zpracování zeleniny 

 

- kypřit, plít, zalévat, přesazovat pokojové květiny 

- sázet okrasné keře a pečovat o ně 

 

 

 

 

- znát druhy ovocných rostlin, čas sklizně a způsob skladování 

- sklízet a správně skladovat ovoce, kompotování 

 

 

- umět skladovat léčivé byliny 

- vědět o existenci bylinných čajů  

- uvařit si čaj ve škole  

- vědět co je to alergie na byliny 

 

 

 

 

- umět pečovat o drobné zvířectvo 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ 

Základní podmínky pro pěstování 

- půda a její zpracování 

- výživa rostlin 

- kompost 

 

Zelenina 

- osivo, sadba, výpěstky 

- pěstování vybraných druhů zeleniny 

 

Okrasné rostliny 

- pokojové květiny 

- pěstování vybraných okrasných  květin 

- péče o okrasné keře 

 

 

Ovocné rostliny 

- ošetřování  ovocných stromů 

- sklizeň ovoce 

 

Léčivé rostliny, koření 

- rostliny a zdraví člověka 

- léčivé účinky rostlin 

- jedovaté rostliny 

- rostliny jako drogy a jejich zneužívání 

- alergie 

 

Chovatelství 

- chov zvířat v domácnosti 

- podmínky chovu, hygiena a bezpečnost chovu 

- kontakt se zvířaty  

 

 



 

 

PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI 

 

 

 

 

 

 

- ovládat jednoduché pracovní postupy při základních 

činnostech v domácnosti  a orientovat se v návodech 

k obsluze běžných spotřebičů používaných v domácnosti 

- správně zacházet s pomůckami, nástroji, nářadím a 

zařízením, provádět drobnou domácí údržbu 

- používat vhodné prostředky při práci v domácnosti 

- dodržovat základní hygienická a bezpečnostní pravidla  

a předpisy a poskytnout první pomoc při úrazu 

elektrickým proudem nebo chemikálií 

 

 

 

 

 

- umět šetřit s vodou a el. energií 

- umět vybrat vhodný nábytek a vybavení bytu 

- nakupovat levně a kvalitně, třídit odpad 

 

 

- udržovat domácnost v čistotě a pořádku 

- umět obsluhovat rychlovarnou konvici 

- dbát na bezpečnost při obsluze el. spotřebičů  

 

 

 

 

 

 

- uvědomit si nutnost pohlavní zdrženlivosti, antikoncepce a 

nebezpečí pohlavních chorob 

- chápat důležitost správné volby životního partnera a plánovaného 

rodičovství 

- znát možnosti antikoncepce 

- mít základní představu o gynekologické prohlídce 

- seznámit se se Zákonem o rodině- vybrané kapitoly 

 

 

- umět ruční stehy 

- háčkovat do kruhu 

- plést hladce o obrace 

PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI 

Finance a provoz domácnosti 

- energie, voda a jejich úspora 

- základní vybavení bytu, kultura bydlení 

- dělba práce při údržbě domácnosti 

 

Údržba v domácnosti 

- údržba a úklid 

- bezpečnost při styku s čistícími prostředky 

- elektrické spotřebiče 

- nebezpečí úrazu el. proudem 

 

 

 

 

Péče o dítě 

- sexuální výchova, pohlavní hygiena, prevence pohlavních chorob, 

antikoncepce 

- výběr životního partnera 

- plánované rodičovství 

- životospráva těhotné ženy 

- Zákon o rodině 

 

 

Práce s textilem 

- základní ruční stehy 

- háčkován 

- pletení 



 

 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

 

- používat základní kuchyňský  inventář a bezpečně 

obsluhovat spotřebiče 

- dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce, 

poskytnout první pomoc při úrazech v kuchyni 

 

 

 

 

- připravit pokrmy podle daných postupů v souladu se 

zásadami zdravé výživy 

 

 

 

 

- připravit pokrmy podle daných postupů v souladu se 

zásadami zdravé výživy 

 

 

 

 

- dodržovat základní principy stolování a obsluhy u stolu 

 

 

- seznámit se zásadami bezpečnosti a hygieny při práci v kuchyni 

- znát zásady při manipulaci se sporákem a dalšími 

elektrospotřebiči 

- umět poskytnout první pomoc při úrazu 

- volit správné pracovní postupy 

 

 

- znát základní potraviny a druhy koření 

- sestavit jídelníček 

- umět potraviny správně skladovat a konzervovat, mrazit 

 

 

 

- umět vytvořit saláty, pomazánky 

- umět pokrmy z brambor, polévky 

- dodržovat pitný režim, umět uvařit čaj 

 

 

 

 

- zvládat společenské chování 

- dbát na pořádek a čistotu 

 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

Kuchyně 

- základní vybavení 

- udržování pořádku a čistoty  

- bezpečnost a hygiena provozu 

- obsluha elektrospotřebičů 

- hospodaření s el. energií, vodou, plynem, třídění odpadu 

 

Potraviny 

- skupiny potravin 

- sestavování jídelníčku 

- způsoby konzervace 

- správné ukládání a skladování potravin, zmrazování potravin  

 

Příprava pokrmů 

- příprava a rozpočet na vaření 

- úprava pokrmů za studena 

- zásady zdravé výživy 

- druhy masa a jejich tepelná úprava 

- pitný režim 

 

Úprava stolu a stolování 

- jednoduché prostírání 

- obsluha a chování u stolu 

 

Průřezová témata, souvislosti, poznámky 

 

Průřezové téma v 6. ročníku: OSVA5a.  Průřezové téma v 7. ročníku není. 

Pokud není uvedeno jinak, je učivo a klíčové kompetence koncipované a osvojené v nižším ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Vyučovací předmět:   Pracovní vyučování  

2.stupeň 

8., 9. ročník 
Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP: 

 8., 9.ročník 

Žák by měl: 

Školní  výstupy  

 8., 9. ročník 

Žák by měl: 

Učivo  

 8., 9. ročník 

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY 

 

- pracovat s jednoduchou technickou dokumentací, 

orientovat se v pracovních postupech a návodech 

 

 

- získat základní vědomosti o materiálech, nástrojích a 

pracovních postupech 

 

 

 

 

 

- provádět jednoduché práce s technickými materiály a 

dodržovat technologickou kázeň 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- řešit jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem 

materiálů, pracovních nástrojů a nářadí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- orientovat se v  tech. výkresu, číst kóty,  

- rozeznat papír, karton a lepenku a jejich vlastnosti 

- dokázat zhotovit výrobky z papíru za použití běžných nástrojů a 

nářadí 

- umět opravit poničenou knihu, mapu 

- papír a kartón upravovat, překládat, skládat, vytrhávat, stříhat, 

nalepovat, slepovat, řezat, vystřihovat, měřit, stáčet 

 

 

- znát vlastnosti dřeva 

- rozpoznat zákl. druhy řeziva a deskových materiálů 

- pracovat samostatně s vyšší přesností 

- dokázat pracovat na výrobku ve skupině, koordinovat svou práci 

s ostatními, rozdělovat a plnit přidělené úkoly 

- ovládat zákl. elektrické nářadí s ohledem na bezpečnost práce 

- zhotovit konstrukční spoje dřeva 

- určovat druhy použitých materiálů 

- měřit, orýsovat, upínat, řezat, opracovávat rašplí, pilkou, 

brusným papírem, vrtání nebozezem, ruční vrtačkou,spojovat 

hřebíky, povrchová úprava mořením 

 

- volit a používat nejvhodnější materiály na zhotovení výrobků 

- při zhotovování výrobků samostatně tvořit pracovní postupy a 

dodržovat je 

- při opracování kovů dbát na přesnost, umět používat posuvné 

měřítko 

-  orýsovat, ohýbat, štípat, pilovat, rovnat, probíjet, vrtat 

 

 

 

 

- znát vlastnosti a význam některých plastů 

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY 

Technická grafika 

- základy technického zobrazování a čtení tech. výkresu 

- druhy čar, kótování, měřítko, pravoúhlé promítání 

 

Papír 

- výroba papíru, druhy, vlastnosti 

- funkce a užití nástrojů, nářadí a pomůcek při práci s papírem 

- rozměřování, oddělování, ohýbání, polepování papíru 

- zhotovování výrobků z papíru 

 

Dřevo 

- jeho získávání , význam, struktura a vlastnosti 

- rozeznávání nejužívanějších druhů dřev dle vzorkovnice 

 - druhy řeziva a jejich výroba 

- deskové materiály 

- řezání, pilování, vrtání, hoblování a dlabání dřeva 

- nástroje a nářadí k opracování dřeva ruční i elektrické 

- konstrukční spoje dřeva 

- zhotovování výrobků ze dřeva 

 

 

Kov 

- jeho získávání a význam 

- rozpoznání základních kovových materiálů, slitin a jejich vlastností 

- nástroje a nářadí k opracování kovu 

- opracování drátu, kulatiny, plechu 

- vrtání kovů 

- spoje kovů – nýtování, pájení 

- zhotovování výrobků z kovu 

 

Plasty 

- rozpoznávání základních plastů a jejich vlastností 

- výroba plastů 



 

 

 

 

- organizovat svoji pracovní činnost 

 

 

 

 

- získat základní vědomosti o materiálech, nástrojích  a 

pracovních postupech 

 

 

 

- dodržovat obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci 

i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a 

nářadím, poskytnout první pomoc při úrazu 

- dokázat vyrobit složitější výrobky z plastu za použití spojování a 

tvarování teplem 

- řezat, pilovat, brousit, leštit, vrtat 

 

 

 

- znát vlastnosti skla a specifika práce se sklem 

- odstranit rozbité sklo z rámu a nahradit jej jiným 

 

 

 

 

 

- dodržovat obecné zásady bezpečnost a hygieny při práci i zásady 

bezpečnosti a ochrany při práci s el. nástroji a nářadím 

- umět poskytnout první pomoc při pracovních úrazech 

- opracování plastů, spojování, ohýbání za tepla 

- zhotovování výrobků z plastu 

 

 

 

Sklo 

- výroba a význam 

- vlastnosti skla 

 

- zasklívání obrázků 

 

Bezpečnost práce v dílně 

- zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím , el. 

vrtačkou 

- volba správného nástroje a ochranných pomůcek 

- zásady hygieny a pracovní kázně 

- organizace práce 

- první pomoc při úrazech 

 

PRÁCE S OSTATNÍMI MATERIÁLY 

 

- rozlišovat různé druhy materiálů a znát jejich vlastnosti 

- zvolit vhodný pracovní postup v souladu s druhem 

zpracovávaného materiálu 

- správně vybrat a používat vhodné pracovní nástroje a 

pomůcky 

- dovést pracovní postupy k finálnímu výrobku 

- dodržovat technologickou kázeň, zásady hygieny a 

bezpečnosti práce, poskytnout první pomoc při drobném 

úrazu 

 

 

- znát specifika práce s různými druhy materiálů a přizpůsobit jim 

volbu pracovního postupu, nástrojů a nářadí 

- umět vhodně kombinovat různé materiály 

- zadaný úkol zpracovat samostatně a kreativně 

PRÁCE S OSTATNÍMI MATERIÁLY 

Komplexní práce s různými materiály 

- práce s různým materiálem podle podmínek a vybavení školy 

- technologické postupy podle zpracovávaného materiálu 

- základní dovednosti ručních prací 

- výroba drobných oděvních a bytových doplňků 



 

 

PRÁCE  MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ 

- sestavit podle návodu, náčrtu, plánu daný model 

- ovládat montáž a demontáž jednoduchého zařízení 

 

 

 

 

 

- provádět údržbu jednoduchých předmětů a zařízení 

- dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny práce a 

bezpečnostní předpisy, poskytnout první pomoc při úrazu 

 

- sestavit podle  návodu, náčrtu nebo plánu složitější model 

- vytvářet modely ze stavebnic  

 

 

 

 

 

- čistit, konzervovat, mazat kolo, hustit vzdušnice pumpičkou 

- seřizovat výšku sedla 

- montáž a demontáž pláště a vzdušnice, lepení vzdušnice 

- seřídit el. osvětlení 

- znát trubkový klíč, očkový klíč, stavitelný klíč, souprava na 

opravu vzdušnic 

 OSVOJIT SI DV: 

- znát základní dopravní značky 

- vědět kde a jak přecházet vozovku 

- vědět, kde při vycházkách čekat na učitele, umět rozlišit vozovku 

a chodník 

- zvládat bezpečnou jízdu na kole 

- umět přecházet a jezdit na kole na světelně řízené křižovatce -  

- zvládat jízdu zručnosti na kole při dopravní soutěži 

- naučit se vybrané dopravní testy 

- umět poskytnout první pomoc při dopravní nehodě 

- ovládat jízdu podle značek na dopravním hřišti 

PRÁCE  MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ 

Stavebnice 

- konstrukční, elektronické 

- práce s návodem, předlohou, náčrtem, plánem, schématem 

- sestavování modelů 

- montáž a demontáž 

 

Jízdní kolo 

- údržba kola 

- demontáž a montáž kola 

 

 

 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA 

- dopravní značky 

- dopravní značení v okolí školy a ve městě 

- jízdní kolo 

- semafor 

- dopravní soutěž /2 x ročně školní kolo, 1 x ročně oblastní kolo/ 

- dopravní  testy 

- první pomoc 

- jízda na dopravním hřišti 



 

 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ 

 

- volit vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných 

rostlin 

 

 

 

- používat vhodné pracovní pomůcky a provádět jejich 

údržbu 

 

 

 

 

 

- pěstovat a ošetřovat květiny v interiéru a využívat je k 

výzdobě 

 

 

 

 

 

- volit vhodné postupy při pěstování vybraných rostlin 

 

 

 

 

- dodržovat technologickou kázeň, zásady hygieny a 

bezpečnosti práce, poskytnout první pomoc při úrazu 

způsobeného zvířaty a při styku s jedovatými rostlinami 

 

 

 

 

 

- prokázat základní znalost chovu drobných zvířat a zásad 

bezpečného kontaktu se zvířaty 

- dodržovat technologickou kázeň, zásady hygieny a 

bezpečnosti práce, poskytnout první pomoc při úrazu 

způsobeného zvířaty a při styku s jedovatými rostlinami  

 

 

- umět zalévat, kypřit a přihnojovat půdu 

- znát druhy hnojiv 

- znát druhy postřiků proti škůdcům 

- tvorba kompostu 

 

 

- pozorovat klíčení rostlin – osiva a sadby 

- pěstovat plodovou, cibulovou a kořenovou zeleninu 

- pěstovat a množit jahody 

- mít základní znalosti o sklizni, skladování a zpracování zeleniny 

- přirychlit výsadbu – pařeniště, folie  

 

- kypřit, plít, zalévat, přesazovat pokojové květiny 

- sázet okrasné keře a pečovat o ně 

- umět aranžovat květiny 

- zvládnout jednoduchou i složitější vazbu květin 

- rozmnožovat květiny ze semen 

 

- znát druhy ovocných rostlin, čas sklizně a způsob skladování 

- mít základní znalosti o štěpování ovocných stromů  a množení 

keřů 

- sklízet a správně skladovat ovoce, kompotování 

 

 

 

- sbírat léčivé byliny a tvořit herbář 

- seznamovat se s účinky léčivých rostlin 

- umět skladovat léčivé byliny 

- vědět o existenci bylinných čajů  

- uvařit si čaj ve škole  

- vědět co je to alergie na byliny 

 

 

- umět pečovat o drobné zvířectvo 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ 

Základní podmínky pro pěstování 

- půda a její zpracování 

- výživa rostlin 

- ochrana rostlin a půdy 

- kompost 

 

Zelenina 

- klíčení rostlin 

- osivo, sadba, výpěstky 

- podmínky a zásady pěstování 

- pěstování vybraných druhů zeleniny 

 

Okrasné rostliny 

- pokojové květiny 

- pěstování vybraných okrasných dřevin a květin 

- péče o okrasné keře 

- aranžování květin 

- jednoduchá i složitější vazba 

 

Ovocné rostliny 

- pěstování  a množení  ovocných keřů 

- ošetřování  ovocných stromů, přihnojování 

- hlavní zásady výsadby ovocných stromů a keřů 

- sklizeň ovoce 

 

Léčivé rostliny, koření 

- pěstování vybraných druhů rostlin 

- rostliny a zdraví člověka 

- léčivé účinky rostlin 

- jedovaté rostliny 

- rostliny jako drogy a jejich zneužívání 

- alergie 

 

Chovatelství 

- chov zvířat v domácnosti 

- podmínky chovu, hygiena a bezpečnost chovu 

- kontakt se zvířaty  

 

 



 

 

PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI 

 

- provádět jednoduché operace platebního styku 

 

 

 

 

 

 

- ovládat jednoduché pracovní postupy při základních 

činnostech v domácnosti  a orientovat se v návodech 

k obsluze běžných spotřebičů používaných v domácnosti 

- správně zacházet s pomůckami, nástroji, nářadím a 

zařízením, provádět drobnou domácí údržbu 

- používat vhodné prostředky při práci v domácnosti 

- dodržovat základní hygienická a bezpečnostní pravidla  

a předpisy a poskytnout první pomoc při úrazu 

elektrickým proudem nebo chemikálií 

 

 

 

 

 

- znát základní výdaje a náklady na domácnost 

- zvládat hotovostní  a bezhotovostní platební styk 

- umět šetřit s vodou a el. energií 

- umět vybrat vhodný nábytek a vybavení bytu 

- nakupovat levně a kvalitně, třídit odpad 

 

 

- udržovat domácnost v čistotě a pořádku 

- umět vybrat vhodné mycí a čistící prostředky 

- umět obsluhovat automatickou pračku, el. sporák, rychlovarnou 

konvici 

- dbát na bezpečnost při obsluze el. spotřebičů  

 

 

 

 

 

 

- uvědomit si nutnost pohlavní zdrženlivosti, antikoncepce a 

nebezpečí pohlavních chorob 

- chápat důležitost správné volby životního partnera a plánovaného 

rodičovství 

- znát možnosti antikoncepce 

- mít základní představu o gynekologické prohlídce 

- znát životosprávu matky v těhotenství 

- seznámit se se Zákonem o rodině- vybrané kapitoly 

- znát potřeby a péči o novorozence a kojence, dětská výbavička 

 

 

- umět ruční stehy 

- naučit se šít a obsluhovat šicí stroj 

- žehlit a prát oděvy 

- háčkovat do kruhu 

- plést hladce o obrace 

PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI 

Finance a provoz domácnosti 

- rozpočet, příjmy, výdaje, platby 

- hotovostní a bezhotovostní platební styk 

- energie, voda a jejich úspora 

- základní vybavení bytu, kultura bydlení 

- dělba práce při údržbě domácnosti 

 

Údržba v domácnosti 

- údržba a úklid 

- bezpečnost při styku s čistícími prostředky 

- údržba oděvů a textilií 

- prací a čistící prostředky a zacházení s nimi 

- elektrické spotřebiče 

- nebezpečí úrazu el. proudem 

 

 

 

 

Péče o dítě 

- sexuální výchova, pohlavní hygiena, prevence pohlavních chorob, 

antikoncepce 

- úloha rodiny pro správný vývoj dítěte 

- výběr životního partnera 

- plánované rodičovství 

- těhotenství a porod 

- životospráva těhotné ženy 

- Zákon o rodině 

- základní péče o kojence, výživa kojence, péče o nemocné dítě 

 

Práce s textilem 

- základní ruční stehy 

- šicí stroj 

- údržba oděvů 

- háčkován 

- pletení 



 

 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

 

- používat základní kuchyňský  inventář a bezpečně 

obsluhovat spotřebiče 

- dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce, 

poskytnout první pomoc při úrazech v kuchyni 

 

 

 

 

- připravit pokrmy podle daných postupů v souladu se 

zásadami zdravé výživy 

 

 

 

 

 

 

 

- připravit pokrmy podle daných postupů v souladu se 

zásadami zdravé výživy 

 

 

 

 

- dodržovat základní principy stolování a obsluhy u stolu 

 

 

- seznámit se zásadami bezpečnosti a hygieny při práci v kuchyni 

- znát zásady při manipulaci se sporákem a dalšími 

elektrospotřebiči 

- umět poskytnout první pomoc při úrazu 

- volit správné pracovní postupy 

 

 

- znát základní potraviny a druhy koření 

- sestavit jídelníček 

- umět potraviny správně skladovat a konzervovat, mrazit 

- nakoupit potřebné potraviny 

- umět vyhledávat pokrmy v kuchařce a podle receptu uvařit 

 

 

 

- umět vytvořit saláty, pomazánky 

- umět pokrmy z brambor, polévky, různé omáčky 

- vytvářet sladké moučníky, cukroví 

- samostatně zvolit postup při vaření, očistit a nakrájet potraviny, 

navážit, semlít, ušlehat, umíchat, osmažit, uvařit, podusit, péci 

- dodržovat pitný režim, umět uvařit čaj 

 

 

- připravit slavnostní tabuli 

- zvládat společenské chování 

- dbát na pořádek a čistotu 

 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

Kuchyně 

- základní vybavení 

- udržování pořádku a čistoty  

- bezpečnost a hygiena provozu 

- obsluha elektrospotřebičů 

- hospodaření s el. energií, vodou, plynem, třídění odpadu 

 

Potraviny 

- skupiny potravin 

- sestavování jídelníčku 

- způsoby konzervace 

- správné ukládání a skladování potravin, zmrazování potravin  

- příprava rozpočtu na vaření 

- práce s kuchařskou knihou 

 

Příprava pokrmů 

- příprava a rozpočet na vaření 

- úprava pokrmů za studena 

- základní způsoby tepelné úpravy 

- zásady zdravé výživy 

- druhy masa a jejich tepelná úprava 

- pitný režim 

 

Úprava stolu a stolování 

- jednoduché prostírání 

- obsluha a chování u stolu 

- slavnostní stolování v rodině 

- zdobné prvky a květiny na stole 

Průřezová témata, souvislosti, poznámky 

 

Průřezové téma v 8. ročníku: MuV2a. V 9. ročníku průřezové téma není. 

Pokud není uvedeno jinak, je učivo a klíčové kompetence koncipované a osvojené v nižším ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. ročník: 
Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP: 

8.roč. 

Žák by měl: 

Školní výstupy  

8.roč. 

Žák by měl: 

Učivo  

8.roč. 

Poznámky 

SVĚT PRÁCE 

- znát pracovní činnosti vybraných 

profesí  

 

 
- mít přehled o učebních oborech a 

středních školách 

 

- umět charakterizovat některá povolání 

- orientovat se ve světě práce 

 
- orientovat se ve vzdělávací soustavě a 

vzdělávací nabídce 

- umět získávat informace o učebních oborech z 

různých zdrojů 

SVĚT PRÁCE 

trh práce  povolání lidí 

- druhy pracovišť, charakter a druhy pracovních 

činností 

- požadavky kvalifikační, zdravotní a osobnostní 

možnosti vzdělávání  náplň učebních a 

studijních oborů 

- informace o dalším vzdělávání 

www.gwo.czwww.gwo.cz  

www.istp.czwww.istp.cz  
 

www.nuov.czwww.nuov.cz 

www.atlasskol.cz 

www.nuov.cz  

- posoudit své možnosti v oblasti 

profesní, případně pracovní orientace 

přihlédnutím k potřebám běžného 

života 

 

- být seznámen s možností výběru učebních 

oborů podle svých schopností a zájmů 

volba profesní orientace  základní principy 

- osobní zájmy a cíle, tělesný a zdravotní stav, 

osobní vlastnosti a schopnosti, vlivy na volbu 

profesní orientace 

www.istp.czwww.istp.cz  

www.gwo.czwww.istp.cz   

www.job-tip.cz  

- využít profesní informace a 

poradenské služby pro výběr vhodného 

dalšího vzdělávání  

 

- umět vyhledávat informace na internetu 

volba profesní orientace - práce s profesními 

informacemi a využívání poradenských služeb 
www.nuov.cz 

- provádět jednoduché operace 

platebního styku 

 

- znát základní výdaje a náklady na domácnost 

- zvládat hotovostní  a bezhotovostní platební 

styk 

- nakupovat levně a kvalitně 

- bezpečně rozpoznat užívané mince a bankovky 

- označit alespoň jeden ochranný znak bankovek 

- používat peníze v běžných situacích 

hotovostního placení 

- odhadnout a zkontrolovat cenu nákupu a 

vrácené peníze 

- řešit slovní úlohy s použitím platidel 

- řešit jednoduché úlohy z praxe s využitím 

výpočetní techniky 

- vědět, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy 

Finance a provoz domácnosti 

- rozpočet, příjmy, výdaje, platby 

- hotovostní a bezhotovostní platební styk 

Peníze  

bankovky a mince;  

hotovostní a bezhotovostní forma peněz;  

způsoby placení;  

banka jako správce peněz  

Hospodaření domácnosti 

rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti 

 

Finanční produkty a služby 

úspory 

půjčky 

 

Průřezová témata, souvislosti, 

poznámky 

 

 Průřezová témata:   OSV A2c, MuV 2c.  

Pokud není uvedeno jinak, je učivo a klíčové kompetence koncipované a osvojené v nižším ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících. 

 

 

 

 

 

http://www.gwo.cz/
http://www.istp.cz/
http://www.nuov.cz/
http://www.nuov.cz/
http://www.atlasskol.cz/
http://www.atlasskol.cz/
http://www.nuov.cz/
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9. ročník 
Očekávané výstupy z RVP 

ZV- LMP: 

9.roč. 

Žák by měl: 

Školní  výstupy 

9.roč. 

Žák by měl: 

Učivo  

9.roč. 

Poznámky 

SVĚT PRÁCE 

- využít profesní informace a 

poradenské služby pro výběr 

vhodného dalšího vzdělávání 

 

 

- umět vyhledávat informace na internetu 

SVĚT PRÁCE 

volba profesní orientace - práce s profesními 

informacemi a využívání poradenských služeb 

- informační základna pro volbu povolání 

 

www.gwo.czwww.gwo.cz  

www.istp.czwww.istp.cz  

www.nuov.czwww.nuov.cz 

www.atlasskol.cz www.nuov.cz  
 - přihlášky ke studiu 

- být seznámen s právy a 

povinnostmi zaměstnanců a 

zaměstnavatelů 

 

- orientovat se v Zákoníku práce 

 

 

 

 
- znát nejčastější formy podnikání 

zaměstnání - práva a povinnosti vyplývající 

z pracovního poměru 

- vznik pracovního poměru, uzavření pracovní smlouvy 

- pracovní doba 

- mzda, její složky a srážky – výpočet čisté mzdy 

zaměstnance 

- pracovní podmínky mladistvých 

- způsoby ukončení pracovního poměru, podmínky a 

důvody výpovědi 

podnikání  - nejčastější formy podnikání, drobné a 

soukromé podnikání 

http://zakony.fin.cz 

 

- prokázat v modelových 

situacích prezentaci své 

osoby při ucházení se o 

zaměstnání 

 

 

 

 

 

- vědět, jak hledat zaměstnání a co při něm 

zvažovat 

- znát kritéria ovlivňující přijetí uchazečů 

- umět zpracovat vlastní životopis 

- umět sestavit žádost o zaměstnání 

- být seznámen s pracovními a platovými 

podmínkami jednotlivých profesí 

- vědět o možnostech dálkového a 

nástavbového studia 

zaměstnání  způsoby hledání  

- pohovor u zaměstnavatele 

 

 
- životopis, žádost o zaměstnání 

www.tvojekariera.czwww.tvoje

kariera.cz   

www.hledampraci.czwww.hled

ampraci.cz  

http://portal.mpsv.cz 

www.jobpilot.cz 

www.istp.cz 

www.job-tip.cz 

 www.gwo.cz www.gwo.cz -

životopis 

 

- být seznámen s možnostmi 

využití poradenské pomoci 

v případě neúspěšného 

hledání zaměstnání 

- znát nejčastější příčiny nezaměstnanosti 

- znát klíčové faktory úspěšnosti absolventů při 

hledání zaměstnání 

- znát hlavní činnosti úřadu práce 

- mít povědomí o možnostech vzdělávání 

zaměstnání  - problémy nezaměstnanosti 

- úřady práce 
www.hotjobs.cz 

www.jobs.cz 

www.prace.cz 

www.infojob.cz 
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dospělých 

 
www.jobmaster.cz 

www.joblist.cz 

www.qjobs.cz 

www.cvonline.cz 

www.ejob.cz 

www.personal.cz 

www.volna-mista.cz 

www.prilezitosti.czwww.prilezit

osti.cz   

www.eu-dat.czwww.eu-dat.cz  
- provádět jednoduché 

operace platebního styku 

 

- znát základní výdaje a náklady na domácnost 

- zvládat hotovostní  a bezhotovostní platební 

styk 

- nakupovat levně a kvalitně 

bezpečně rozpoznat užívané mince a bankovky 

- označit alespoň jeden ochranný znak 

bankovek 

- používat peníze v běžných situacích 

hotovostního placení 

- odhadnout a zkontrolovat cenu nákupu a 

vrácené peníze 

- řešit slovní úlohy s použitím platidel 

- řešit jednoduché úlohy z praxe s využitím 

výpočetní techniky 

- vědět, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy 

Finance a provoz domácnosti 

- rozpočet, příjmy, výdaje, platby 

- hotovostní a bezhotovostní platební styk 

Peníze  

bankovky a mince;  

hotovostní a bezhotovostní forma peněz;  

způsoby placení;  

banka jako správce peněz  

 

Hospodaření domácnosti 

rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti 

 

Finanční produkty a služby 

úspory 

půjčky 

 

Průřezová témata, souvislosti, 

poznámky 

 

 Průřezová témata:   OSV A2,  MuV 2.  

Pokud není uvedeno jinak, je učivo a klíčové kompetence koncipované a osvojené v nižším ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících. 
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6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků  
          Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků  

Vycházejí z vyhlášky č. 48/2005 Sb. v platném znění, ze školského zákona a ostatních platných legislativních ustanovení. Neřeší-li nějakou situaci školní řád, postupuje se dle 

platných legislativních předpisů. 

           Pravidla pro hodnocení žáků: 

Způsoby hodnocení: klasifikací, slovně, kombinací obou způsobů 

a) zásady  hodnocení průběhu  a výsledků  vzdělávání a  chování ve škole a na akcích pořádaných školou 

Zásady klasifikace a hodnocení:  

1. Hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je  komplexním posouzením prospěchu a chování žáka.  

2. Klasifikace je jednou z forem hodnocení, provádí se průběžně a celkově na konci  každého pololetí.  

3. Předmětem klasifikace jsou výsledky, jichž žák dosáhl ve vyučovacích předmětech  v souladu s požadavky školního vzdělávacího programu nebo individuálního 

vzdělávacího plánu.  

4. Při klasifikaci a hodnocení zohledňuje učitel druh a stupeň postižení , zdravotní stav, individuální a věkové zvláštnosti žáka a přihlíží ke kvalitě jeho výchovného prostředí.  

5. Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. 

Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. 

6. Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech. 

7. Ředitel školy je  povinen působit na sjednocování  klasifikačních měřítek všech učitelů. 

8. V  případě mimořádného zhoršení prospěchu  informuje  učitel  zákonné  zástupce žáka  bezprostředně a prokazatelným způsobem. Případy zaostávání žáků v učení se 

projednají v pedagogické radě. 

b) zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků  

1. Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků. 

2. Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků. 

3. Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba je důležitý 

prostředek učení. 

4. Při sebehodnocení se žák snaží popsat: co se mu daří,  co mu ještě nejde,  jak bude pokračovat dál. 

5. Při školní práci vedeme žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. 

6. Známky nejsou jediným zdrojem motivace. 

c) stupně  hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií 

Hodnocení žáků 

(1) Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky 

zdůvodněné, odborně správné a doložitelné a respektuje individuální vzdělávací potřeby žáků a doporučení školského poradenského zařízení. 

(2) Pravidla hodnocení žáků jsou součástí školního řádu12) a obsahují zejména: 

a) zásady a způsob hodnocení a sebehodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků, včetně získávání podkladů pro hodnocení, 

b) kritéria pro hodnocení. 

Hodnocení žáků na vysvědčení 

Při použití klasifikace se chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnotí na vysvědčení stupni: 

a) 1 - velmi dobré, 

b) 2 - uspokojivé, 

c) 3 - neuspokojivé. 



 

 

 (2) Při použití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí 

tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým 

vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v 

souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka; obsahuje také zdůvodnění a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je 

překonávat. Výsledky vzdělávání žáka na konci prvního pololetí lze hodnotit souhrnně za všechny předměty. Slovní hodnocení lze použít i pro hodnocení chování žáka. 

(3) Při použití klasifikace se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí na 

vysvědčení stupni prospěchu číslicí: 

a) 1 - výborný, 

b) 2 - chvalitebný, 

c) 3 - dobrý, 

d) 4 - dostatečný, 

e) 5 - nedostatečný. 

(4) Při hodnocení podle odstavce 3 jsou výsledky vzdělávání žáka hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným 

výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku. Klasifikace zahrnuje ohodnocení přístupu 

žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 

(5) Klasifikaci výsledků vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech a chování žáka lze doplnit slovním hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klíčových kompetencí 

vymezených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

(6) Při hodnocení žáků cizinců, kteří plní v České republice povinnou školní docházku, se úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost podle odstavců 2 a 

4, která ovlivňuje jejich výkon. 

Celkové hodnocení 

- (1) Jestliže je žák z výuky některého předmětu v prvním nebo ve druhém pololetí uvolněn), uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo "uvolněn(a)". 

(2) Nelze-li žáka z některého nebo ze všech předmětů v prvním nebo ve druhém pololetí hodnotit ani v náhradním termínu21), uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo 

"nehodnocen(a)". 

(3) Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 

a) prospěl(a) s vyznamenáním, 

b) prospěl(a), 

c) neprospěl(a), 

d) nehodnocen(a), (klasifikační stupně lze převést na slovní hodnocení a naopak). 

(4) Žák je hodnocen stupněm (v případě slovního hodnocení se převede na klasifikační stupně a spočítá průměr): 

a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším 

než 2 - chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno 

stupněm velmi dobré; v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků a podle vyhl. Č.  

48 o ZŠ v platném znění. 

b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo 

odpovídajícím slovním hodnocením, 

c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo 

odpovídajícím slovním hodnocením nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí, 

d) nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí. 

Výchovná opatření 



 

 

(1) Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu 

nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za mimořádně úspěšnou práci. 

(2) Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné 

ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci. 

(3) Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit: 

a) napomenutí třídního učitele, b) důtku třídního učitele, c) důtku ředitele školy. 

(4) Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění a ukládání napomenutí a důtek jsou součástí školního řádu. 

(5) Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě. 

(6) Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi 

a jeho zákonnému zástupci. 

(7) Udělení pochvaly ředitele školy a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do dokumentace školy14). Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená na vysvědčení 

za pololetí, v němž bylo uděleno. 

2. Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin:  

2. 1. předměty s převahou teoretického zaměření,  

2. 2. předměty s převahou praktických činností a  

2. 3. předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření.  

Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony 

komplexně, v souladu se specifikou předmětu.  

2. 1. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření 

Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a matematika. 

Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:  

ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované 

intelektuální a motorické činnosti,  schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských 

a přírodních jevů a zákonitostí,  kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost,  aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim, přesnost, 

výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu, kvalita výsledků činností, osvojení účinných metod samostatného studia. 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a 

motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. 

Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. 

Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně pracovat. 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. 

Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení 

jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita 

výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí pracovat. 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných 

intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a 



 

 

dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je 

vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků 

jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně pracovat podle návodu učitele. 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo 

pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání 

poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky 

ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a 

chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatné práci má velké těžkosti. 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti 

má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu 

a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V 

ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné 

nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně pracovat. 

2. 2 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření. 

Převahu praktické činnosti mají v základní škole pracovní vyučování. 

Při klasifikaci v předmětech uvedených v s převahou praktického zaměření v souladu s požadavky učebních osnov se hodnotí: 

- vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem,  osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce, 

- využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech,  aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech,  kvalita výsledků činností,  

organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti,  dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí,  hospodárné 

využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci,  obsluha a údržba pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel. 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

Stupeň 1 ( výborný) 

Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při 

praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen 

menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje a udržuje pomůcky, nástroje, 

nářadí a měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překážky. 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky 

při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. 

Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při 

hospodárném využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. Pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v 

práci překonává s občasnou pomocí učitele. 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími výkyvy. Za pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické 

činnosti. V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci 

organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního 



 

 

prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě pomůcek,přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. 

Překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele. 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné 

pomoci učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve 

výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě pomůcek, přístrojů, 

nářadí a měřidel se dopouští závažných nedostatků. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele. 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při 

praktické činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce 

jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o 

ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů 

a měřidel se dopouští závažných nedostatků. 

2.3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 

Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova a tělesná výchova. 

Žák zařazený do zdravotní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách doporučených lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu. 

Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí: 

stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu,  osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace, poznání zákonitostí daných činností a jejich 

uplatňování ve vlastní činnosti, kvalita projevu, vztah žáka k činnostem a zájem o ně, estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti, v tělesné 

výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná zdatnost, výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví. 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a 

kolektivních projevech. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku, tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní 

vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Žák 

tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, o estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický 

vkus a tělesnou zdatnost. 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuální a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, 

dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a 

tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se 

značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

Stupeň 5 (nedostatečný) 



 

 

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a 

dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

1.2.  Zásady pro hodnocení chování ve škole 

1. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po  projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují,  a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po  projednání v pedagogické 

radě. 

2. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržování vnitřního řádu  školy během klasifikačního období. 

3. Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální  a rozumové vyspělosti žáka; k uděleným opatřením  k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato  opatření byla 

neúčinná. 

4. Škola hodnotí a klasifikuje  žáky za jejich chování ve škole a při akcích organizovaných školou.   

5. Nedostatky v chování žáků se projednávají v pedagogické radě. 

6. Zákonní zástupci žáka jsou o chování  žáka informování třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů: 

- průběžně prostřednictvím žákovské knížky, 

- před  koncem  každého  čtvrtletí (klasifikační období), 

- okamžitě v případně mimořádného porušení školního řádu.  

Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující: 

Stupeň 1 (velmi dobré) 

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží 

se své chyby napravit. 

Stupeň 2 (uspokojivé) 

Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními školního řádu. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo školního řádu; nebo 

se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. 

Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. 

Stupeň 3 (neuspokojivé) 

Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně 

ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy 

dopouští dalších přestupků. 

Kritéria pro klasifikaci celkového prospěchu :  

Klasifikace zahrnuje ohodnocení přístupu  žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.  Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích 

předmětech. 

   

Postup do vyššího ročníku a opakování ročníku  

 Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou 

předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn, jeho celkový prospěch hodnocen alespoň stupněm prospěl.  

 Žáka, který opakoval ročník a opět neprospěl, navrhne  ředitel k odbornému vyšetření ve speciálně pedagogickém centru nebo pedagogicko psychologické poradně a na 

základě jeho výsledků k případnému přeřazení výuky podle jiného vzdělávacího programu nebo postupuje podle § 52 školského zákona. 

 Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v 

rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka. 

 Není-li žák klasifikován z důvodu záškoláctví a nedostaví se ke komisionální zkoušce, opakuje ročník.  

Při dlouhodobém přerušení povinné školní docházky (mateřská dovolená, vazební věznice, výkon trestu, útěky z výchovných zařízení a pod.) je žák nehodnocen. 



 

 

Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno 

nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. 

Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno 

nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník. 

Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení 

prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném 

předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. 

V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka týká hodnocení chování nebo předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitel školy, je-li 

vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad, dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka stanovených podle § 30 odst. 2. V případě zjištění 

porušení těchto pravidel ředitel školy nebo krajský úřad výsledek hodnocení změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků porušena, výsledek hodnocení 

potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu. 

 Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na 

daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných 

zdravotních důvodů. 

Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho 

zákonného zástupce opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti. 

 

Zásady pro používání slovního hodnocení  v souladu s vyhláškou č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání v platném znění včetně předem stanovených kritérií 

Formu širšího slovního hodnocení lze zvolit pro hodnocení výsledků práce žáka ve všech vyučovacích předmětech nebo pouze v některých z nich na základě žádosti 

zákonného zástupce žáka. 

Používání širšího slovního hodnocení žáků závisí na  rozhodnutí učitele a vyžaduje splnění následujících podmínek : 

- s rozhodnutím používat širší slovní hodnocení souhlasí ředitel školy,  

- zákonní zástupci žáků jsou učitelem předem seznámeni s formou hodnocení a s používáním širšího slovního hodnocení souhlasí,  

- celkový prospěch žáka se vždy hodnotí podle tohoto školního řádu, o hodnocení prospěl s vyznamenáním rozhodne učitel, pokud žák dosahuje mimořádně dobrých 

výsledků,  

- při přechodu žáka na jinou školu, která nepoužívá formu širšího slovního hodnocení, bude provedena klasifikace.  

Smyslem širšího slovního hodnocení je odstranění případného stresu žáka z klasického hodnocení výkonů známkou, úsilí o jeho spoluúčast při hodnocení, dovedení žáka k 

vlastnímu sebehodnocení.  

Širší slovní hodnocení je třeba formulovat ve smyslu  pozitivní motivace a podpory osobního rozvoje žáka. Sdělení by měla být ve své formě kladná, avšak objektivní, v 

případě potřeby negativního hodnocení oslabená ve významu použitím slov jako "často", "převážně" apod., prezentovaná vždy jako projev  zájmu o žáka.  

Širší slovní hodnocení obsahuje :  

- konkrétní informaci o výsledcích, dosažených v jednotlivých vyučovacích předmětech, jejich srovnání s předešlými výkony žáka, míru splnění požadavků daného předmětu, 

- přesvědčení o dalším možném zlepšení výkonů žáka  

- popis chování při výuce, způsob zvládání požadavků kladených na žáka  

- výpověď o jeho sociálním chování, schopnosti spolupracovat, podřídit se, pomoci druhým atd.  

- posouzení individuálních vlastností žáka, mají-li vztah k sledovanému pokroku ve vývoji jeho osobnosti.  

 Způsob získávání podkladů pro hodnocení: 

Podklady pro klasifikaci a hodnocení získává učitel zejména:  soustavným diagnostickým pozorováním žáka,  soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti  na 

vyučování,  různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické,  praktické, pohybové) ,didaktickými testy,  kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami  



 

 

předepsanými učebními osnovami,  analýzou různých činností žáka,  konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby s dalšími odborníky (PPP, SPC,…),  rozhovory se 

žákem a zákonnými zástupci žáka, 

- Žák 2. až 9. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu, alespoň dvě známky za každé pololetí, z toho nejméně jednu za ústní zkoušení. Známky získávají 

vyučující průběžně během celého klasifikačního období. Není přípustné ústně přezkušovat žáky koncem klasifikačního období z látky celého tohoto období. Výjimku tvoří 

vědomosti nutné k zvládnutí zkoušené látky. Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální přezkušování po vyučování v kabinetech. 

Výjimka je možná jen při diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě psychologa. 

-  Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním 

vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 7 dnů. 

Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci, zástupcům žáka a to zejména prostřednictvím zápisů do žákovské knížky - současně se sdělováním 

známek žákům. Při hodnocení využívá i sebehodnocení žáka. 

- Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. 

- O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující žáky dostatečně dlouhou dobu předem. Ostatní vyučující o tom informuje formou zápisu 

do přílohy třídní knihy. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru. 

- Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání 

známek (ústní zkoušení, písemné,...). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační 

přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy. 

- Vyučující předá na konci pololetí nebo školního roku před pedagogickou radou známky třídnímu učiteli a ten zajistí zapsání známek do třídního výkazu, katalogových listů a 

dbá o jejich úplnost. Do katalogových listů jsou zapisovány známky z jednotlivých předmětů, udělená výchovná opatření a další údaje o chování žáka, jeho pracovní aktivitě a 

činnosti ve škole. 

- Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující tyto práce uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo ve 

které se k ní mohou zákonní zástupci žáka odvolat - tzn. celý školní rok včetně hlavních prázdnin, v případě žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami až do 

30.10. dalšího školního roku. Opravené písemné práce musí být předloženy všem žákům a na požádání ve škole také zákonným zástupcům. 

 Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména: 

- neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden, 

- žáci nemusí dopisovat do sešitů látku za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný zdroj informací, 

- účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co umí, 

učitel klasifikuje jen probrané učivo, zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé třídě není přípustné, 

- před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití učiva, 

- prověřování znalostí provádět až po dostatečném procvičení učiva. 

Třídní učitelé (případně výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu 

hodnocení a klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů (nebo výchovného poradce) na pedagogické radě. 

Postup při klasifikaci a hodnocení  

- Učitel soustavně vede evidenci o klasifikaci a hodnocení žáka.  

- Při klasifikaci a hodnocení přihlíží učitel k úsilí  vynaloženému žákem, jeho postojům k učení, snaze žáka a k jeho postižení. V odůvodněných případech lze žáka 

nehodnotit, o čemž rozhodne ředitel na základě návrhu třídního učitele,  případně odborného posudku speciálně pedagogického centra, pedagogicko - psychologické 

poradny nebo odborného lékaře.   

- Učitel informuje nejméně každé čtvrtletí zákonné zástupce žáka o jeho prospěchu a chování. V případě zhoršení prospěchu nebo chování žáka informuje učitel 

zákonné zástupce neprodleně.  

- Ředitel školy dbá na jednotnost hodnotících měřítek všech učitelů.  



 

 

- Při klasifikaci a hodnocení  žáka, který nejméně tři měsíce před koncem klasifikačního období navštěvoval školu při zdravotnickém zařízení a byl tam klasifikován, 

se po návratu do kmenové školy respektuje návrh klasifikace školy při zdravotnickém zařízení.  

- Přestupuje-li žák na jinou školu, poskytne škola, kterou žák opouští, této škole písemnou zprávu o jeho chování, docházce a klasifikaci v jednotlivých vyučovacích 

předmětech. Používá-li jiná škola slovní hodnocení, vypíše pedagog klasifikaci známkou i odpovídajícím slovním hodnocením. 

- Vyučovací předměty speciálně pedagogické péče se neklasifikují ani jinak nehodnotí. 

Charakteristika klasifikačních stupňů pro žáky, u kterých bylo použito slovní hodnocení:  

známka učivo          úroveň myšlení vyjadřování aplikace, řešení              píle, zájem 

1 

 

ovládá na výborné úrovni    pohotový, bystrý, dobře 

chápe souvislosti    

výstižné, přesné 

vyjadřování 

spolehlivě, uvědoměle     užívá vědomostí, 

pracuje svědomitě, samostatně, s jistotou      

aktivní, zájem         

2 ovládá uvažuje samostatně                                         celkem výstižné   užívá vědomostí a dovedností při řešení   

úkolů, malé, ne časté                                                                                   

učí se svědomitě 

3 v podstatě ovládá menší samostatnost 

v myšlení 

nedovede se dost přesně 

vyjádřit 

úkoly řeší za pomoci učitele, s pomocí 

odstraňuje své chyby 

v učení a práci nepotřebuje 

větších podnětů 

4 ovládá se značnými 

mezerami ve vědomostech 

myšlení nesamostatné myšlenky vyjadřuje se 

značnými potížemi 

dělá podstatné chyby,        nesnadno je 

překonává        

malý zájem o učení, potřebuje 

pobídky a pomoc 

5 neovládá i na návodné otázky 

odpovídá nesprávně 

i na návodné otázky 

odpovídá nesprávně 

praktické úkoly nedovede splnit ani za 

pomoci učitele 

veškerá pomoc a pobízení jsou 

neúčinné  

Vysvědčení: 

zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace 

Po projednání hodnocení v pedagogické radě vyplní třídní učitel vysvědčení na předepsaném tiskopise nebo. Škola je žákovi vydá na konci prvního pololetí na určenou dobu a 

natrvalo na konci druhého pololetí. Při přechodu na jinou školu následuje žáka kopie osobní dokumentace, kmenová škola archivuje originály.  

Pokud žák, který byl rozhodnutím soudu svěřen do střídavé výchovy rodičů,  plní povinnou školní docházku střídavě ve dvou základních školách, vydává mu vysvědčení 

základní škola, v které zahájil vzdělávání dříve, pokud k tomu nebyla dohodou rodičů nebo rozhodnutím soudu určena druhá škola. Při hodnocení výsledků vzdělávání žáka 

za pololetí školního roku zohlední škola, která bude vydávat vysvědčení, hodnocení výsledků vzdělávání žáka druhou školou. 

Na vysvědčení se uvádí :  

-  klasifikace chování žáka, prospěch v jednotlivých povinných předmětech, volitelných předmětech,  zameškané hodiny, celkový prospěch (ve všech ročnících je zápis 

hodnocení číslicí), pochvaly a významná ocenění  

-  údaje o plnění povinné školní docházky a způsobilosti  postupu do vyššího ročníku  

-  vzdělávací program, podle kterého byl žák vyučován 

-  při úspěšném ukončení devátého ročníku základního vzdělávání doložka o získání stupně základního vzdělání (postupuje se podle aktuální informace MŠMT ČR 

k vyplňování vysvědčení  na základních školách) 

Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách: 

Komisionální a opravné zkoušky se uskutečňují podle vyhlášky 48/2005 Sb. o základním vzdělávání v platném znění. 

a) Žák je klasifikován na základě výsledků komisionální zkoušky :  

1. při přestupu na jiný vzdělávací program 

2. vzniknou-li pochybnosti o správnosti klasifikace  

3. při dlouhodobé absenci žáka ve vyučování, nemá-li učitel dostatek podkladů pro jeho řádnou klasifikaci  

4. při konání opravných zkoušek  

b) Žákovi, který je na konci druhého pololetí klasifikován nejvýše ze dvou předmětů stupněm nedostatečný, ředitel školy umožní vykonat opravné zkoušky. 



 

 

Komisionální zkouška 

1. Komisionální zkouška se koná v těchto případech: 

- má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí,   

- při konání opravné zkoušky.  

2. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. 

3. Komise je tříčlenná a tvoří ji: 

a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný 

pedagogický pracovník školy, 

b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu, 

c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené. 

Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

4. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním 

hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na 

konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení. 

5. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. Za řádné vyplnění protokolu odpovídá předseda komise, protokol podepíší všichni členové 

komise. 

6. Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán 

jmenující komisi náhradní termín přezkoušení. 

7. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem. 

8. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. 

9. Třídní učitel zapíše do třídního výkazu poznámku o vykonaných zkouškách, doplní celkový prospěch a vydá žákovi vysvědčení s datem poslední zkoušky. 

Opravná zkouška 

Opravné zkoušky konají: 

1. žáci, kteří mají nejvýše dvě nedostatečné z povinných předmětů a zároveň dosud neopakovali ročník na daném stupni základní školy, 

2. žáci devátého ročníku, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů. 

Žáci nekonají opravné zkoušky, jestliže neprospěli z předmětu s výchovným zaměřením. 

2. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku, tj. do 31. srpna. Termín opravných zkoušek a konzultací žáků s příslušnými pedagogickými 

pracovníky stanoví ředitel školy na červnové pedagogické radě. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální. 

3. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín 

opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku. 

4. Žákovi, který konal opravnou zkoušku, se na vysvědčení uvede datum poslední opravné zkoušky v daném pololetí. 

5. Třídní učitel zapíše do třídního výkazu žákovi, který koná opravnou zkoušku: 

Vykonání opravné zkoušky (třídní výkaz – poznámka) 

Žák vykonal dne …… opravnou zkoušku z předmětu ………s prospěchem ……… . 

Nedostavení se k opravné zkoušce (třídní výkaz – poznámka) 

Žák se bez řádné omluvy nedostavil k vykonání opravné zkoušky, čímž jeho prospěch v předmětu ……… zůstává nedostatečný 

Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  

1. Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Zdravotním postižením je 

pro účely školských přepisů mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování. 



 

 

Zdravotním znevýhodněním zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při 

vzdělávání. Sociálním znevýhodněním je rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova nebo 

uložená ochranná výchova, nebo postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území České republiky. 

2. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření nezbytných podmínek při vzdělávání i klasifikaci a hodnocení.  

3. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění. Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření 

žáků a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů.    

4. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka. Výsledky vzdělávání žáka v základní 

škole speciální se hodnotí slovně. 

5. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní 

vliv. Kontrolní práce a diktáty píší tito žáci po předchozí přípravě. Pokud je to nutné, nebude dítě s vývojovou poruchou vystavováno úkolům, v nichž vzhledem k poruše 

nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům.  

 6. Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony. Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které 

žák zvládl. 

7. Klasifikace byla provázena hodnocením, t.j. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním podstaty neúspěchu, návodem,   jak mezery a nedostatky překonávat. 

8. Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči a jejich souhlasný či nesouhlasný názor je respektován. 

9. V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka a tím na podporu jeho poznávací motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb.                                              

9. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných se řídí vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání v platném znění, pokud není zvláštním 

právním předpisem stanoveno jinak. 

 

Hodnocení nadaných dětí, žáků a studentů 

1. Ředitel školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z 

učiva nebo části učiva ročníku, který žák nebo student nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy. 

2. Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky. Nelze-li individuálně 

vzdělávaného žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou 

měsíců po skončení pololetí. Ředitel školy zruší povolení individuálního vzdělávání, pokud žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku neprospěl, nebo nelze-li 

žáka hodnotit na konci pololetí ani v náhradním termínu. 

      Způsob hodnocení a klasifikace žáka 

1. vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka, a na obou stupních základní školy. 

2. Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační složku hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat 

různých forem hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb apod. 

3. Při klasifikaci žáků se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení. Způsob hodnocení projedná třídní učitel a výchovný poradce s ostatními vyučujícími. 

4. Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka. 

5. Žák zařazený do zdravotní  tělesné výchovy při  částečném  osvobození nebo při  úlevách  doporučených lékařem se klasifikuje v  tělesné výchově s přihlédnutím  k druhu 

a  stupni   postižení i k jeho celkovému zdravotnímu stavu. 

6. Ředitel školy může povolit žákovi na žádost jeho zákonného zástupce a na základě doporučujícího vyjádření odborného lékaře opakování ročníku z vážných zdravotních 

důvodů, a to bez ohledu na to, zda žák na daném stupni již opakoval ročník. 

 

Hodnocení  průběhu a výsledků  vzdělávání a chování  žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné, všestranné.  



 

 

Hodnocení  vychází z posouzení  míry dosažení očekávaných výstupů  formulovaných v  učebních osnovách  jednotlivých předmětů školního   vzdělávacího   programu.    

Hodnocení   je   pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné.  

Stupně hodnocení – formalizované slovní hodnocení pro žáky vyučované podle Vzdělávacího programu pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy, č.j.: 24 035/97-

22:  

 1. 2. 3. 4. 5. 

Čtení čte samostatně (plynule, s 

porozuměním) 

čte s pomocí (a 

částečným 

porozuměním) 

čte s pomocí čte pouze s trvalou pomocí učivo dosud (ještě,zatím) nezvládá 

 

Psaní píše samostatně, (čitelně, 

úhledně) 

píše úhledně  

(čitelně) 

píše s pomocí píše pouze s trvalou pomocí učivo dosud (ještě,zatím) nezvládá 

Počty počítá přesně a pohotově počítá s drobnými 

chybami 

počítá s pomocí  

 

počítá jen s trvalou pomocí učivo (ještě,zatím) nezvládá 

Věcné učení učivo chápe a správně 

reprodukuje 

 

učivu rozumí  

(na otázky správně 

odpovídá) 

učivo částečně zvládá  

 

učivo zvládá jen s trvalou 

dopomocí 

učivo dosud nezvládá 

Smyslová 

výchova 

učivo dobře zvládá 

 

učivo zvládá učivo zvládá s pomocí  

 

učivo zvládá pouze s 

trvalou pomocí  

učivo dosud nezvládá 

Pracovní a 

výtvarná 

výchova 

je tvořivý a zručný je tvořivý, pracuje s 

malou pomocí 

při práci vyžaduje vedení při práci potřebuje pomoc a 

vedení 

práce se mu zatím nedaří 

Tělesná výchova je obratný a snaživý je méně obratný, ale 

snaží se 

snaží se je méně obratný, cvičí s 

pomocí 

při cvičení potřebuje velkou pomoc 

Hudební 

výchova 

má dobrý hudební sluch i 

rytmus, pěkně zpívá 

rád zpívá, má dobrý 

rytmus 

rád zpívá a poslouchá 

hudbu 

rád (se zájmem) poslouchá 

hudbu 

dosud nemá vztah k hudbě 

Volitelný 

předmět 

učivo dobře zvládá učivo zvládá učivo zvládá s pomocí učivo zvládá pouze s 

trvalou pomocí 

učivo dosud nezvládá 

Stupně hodnocení - formalizované slovní hodnocení pro žáky vyučované podle ŠVP ZŠS:   

 1. 2. 3. 4. 5. 

Čtení čte samostatně (plynule, s 

porozuměním) 

čte s pomocí (a částečným 

porozuměním) 

čte s pomocí čte pouze s trvalou pomocí učivo dosud (ještě,zatím) nezvládá 

 

Psaní píše samostatně, (čitelně, 

úhledně) 

píše úhledně  

(čitelně) 

píše s pomocí píše pouze s trvalou pomocí učivo dosud (ještě,zatím) nezvládá 

Řečová výchova učivo dobře zvládá 

 

učivo zvládá učivo zvládá s pomocí  

 

učivo zvládá pouze s 

trvalou pomocí  

učivo dosud nezvládá 

Matematika počítá přesně a pohotově počítá s drobnými chybami počítá s pomocí  počítá jen s trvalou pomocí učivo (ještě,zatím) nezvládá 

Prvouka, 

Vlastivěda, 

Přírodověda 

učivo chápe a správně 

reprodukuje 

 

učivu rozumí  

(na otázky správně 

odpovídá) 

učivo částečně zvládá  

 

učivo zvládá jen s trvalou 

dopomocí 

učivo dosud nezvládá 



 

 

Dějepis, 

Občanská 

výchova, Fyzika, 

Chemie, 

Přírodopis, 

Zeměpis 

učivo chápe a správně 

reprodukuje 

 

učivu rozumí  

(na otázky správně 

odpovídá) 

učivo částečně zvládá  

 

učivo zvládá jen s trvalou 

dopomocí 

učivo dosud nezvládá 

Pracovní 

vyučování, 

Výtvarná výchova 

je tvořivý a zručný je tvořivý, pracuje s malou 

pomocí 

při práci vyžaduje 

vedení 

při práci potřebuje pomoc a 

vedení 

práce se mu zatím nedaří 

Tělesná výchova je obratný a snaživý je méně obratný, ale snaží 

se 

snaží se je méně obratný, cvičí s 

pomocí 

při cvičení potřebuje velkou pomoc 

Informatika , 

Výchova ke 

zdraví, Speciální 

tělesná výchova 

učivo dobře zvládá učivo zvládá učivo zvládá s pomocí učivo zvládá pouze s 

trvalou pomocí 

učivo dosud nezvládá 

Hudební výchova má dobrý hudební sluch i 

rytmus, pěkně zpívá 

rád zpívá, má dobrý rytmus rád zpívá a poslouchá 

hudbu 

rád (se zájmem) poslouchá 

hudbu 

dosud nemá vztah k hudbě 

Žáci vzdělávaní podle Rehabilitačního programu pomocné školy, č.j.: 15 988/2003-24, následně II. dílu ŠVP ZŠS,  jsou hodnoceni širším slovním hodnocením. 

Zkoušky při plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na území ČR 

(1) Žák, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky, může na základě žádosti zákonného zástupce žáka konat za období 

nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků, zkoušku v kmenové škole nebo ve škole zřízené při diplomatické misi 

České republiky (dále jen "zkoušející škola"). Zkouška se koná: 

a) ve všech ročnících ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní 

vzdělávání, 

b) v posledních dvou ročnících prvního stupně ze vzdělávacího obsahu vlastivědné povahy vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru Člověk a 

jeho svět, stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, 

c) na druhém stupni ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru Dějepis a ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České 

republice vzdělávacího oboru Zeměpis, stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

 (2) Před konáním zkoušky předloží zákonný zástupce žáka řediteli zkoušející školy vysvědčení žáka ze školy mimo území České republiky, včetně jeho 

překladu do českého jazyka, a to za období, za které se zkouška koná. V případě pochybností o správnosti překladu je ředitel zkoušející školy oprávněn 

požadovat předložení úředně ověřeného překladu. Po vykonání zkoušky vydá ředitel zkoušející školy žákovi vysvědčení. 

(3) Pokud žák zkoušku podle odstavce 1 nekoná, doloží zákonný zástupce žáka řediteli kmenové školy plnění povinné školní docházky žáka předložením 

vysvědčení žáka ze školy mimo území České republiky za období nejvýše dvou školních roků, včetně jeho překladu do českého jazyka, v termínech 

stanovených ředitelem kmenové školy. V případě pochybností o správnosti překladu je ředitel kmenové školy oprávněn požadovat předložení úředně 

ověřeného překladu. Kmenová škola žákovi vysvědčení nevydává. 

(4) Pokračuje-li žák, který konal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do 

příslušného ročníku podle výsledků zkoušek. 



 

 

(5) Pokračuje-li žák, který nekonal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do 

příslušného ročníku po zjištění úrovně jeho dosavadního vzdělání a znalosti vyučovacího jazyka.". 

(6) Žák, který plní povinnou školní docházku formou individuální výuky v zahraničí, může na základě žádosti zákonného zástupce žáka konat za období 

nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků, zkoušku ve zkoušející škole. Zkouška se koná z každého povinného 

předmětu vyučovaného v příslušných ročnících školního vzdělávacího programu zkoušející školy, s výjimkou předmětů volitelných. Po vykonání zkoušky 

vydá ředitel zkoušející školy žákovi vysvědčení. 

(7) Pokud žák zkoušku podle odstavce 1 nekoná, doloží zákonný zástupce žáka řediteli kmenové školy plnění povinné školní docházky žáka předložením 

čestného prohlášení zákonného zástupce o vzdělávání žáka v době pobytu v zahraničí, a to za období nejvýše dvou školních roků, v termínech stanovených 

ředitelem kmenové školy. Kmenová škola žákovi vysvědčení nevydává. 

(8) Pokračuje-li žák, který konal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do 

příslušného ročníku podle výsledků zkoušek. 

(9) Pokračuje-li žák, který nekonal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do 

příslušného ročníku po zjištění úrovně jeho dosavadního vzdělání a znalosti vyučovacího jazyka. 

(10) Žák, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole na území České republiky podle § 38 odst. 1 písm. c) školského zákona, s výjimkou škol 

podle § 18c, koná za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků, zkoušku v kmenové škole. Zkouška se koná 

ze vzdělávacího obsahu podle § 18 odst. 1. 

(11) Před konáním zkoušky předloží zákonný zástupce žáka řediteli kmenové školy vysvědčení žáka ze zahraniční školy na území České republiky, včetně 

jeho překladu do českého jazyka, a to za období, za které se zkouška koná. V případě pochybností o správnosti překladu je ředitel kmenové školy oprávněn 

požadovat předložení úředně ověřeného překladu. Po vykonání zkoušky vydá ředitel kmenové školy žákovi vysvědčení. 

(12) Pokračuje-li žák v plnění povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku podle výsledků zkoušek. 

(13) Žákovi, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky podle § 38 odst. 1 písm. a) školského zákona a nekonal zkoušky, 

vydá ředitel kmenové školy vysvědčení, jestliže 

a) ve vzdělávacím programu školy mimo území České republiky je na základě mezinárodní smlouvy nebo v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy zařazen vzdělávací obsah podle § 18 odst. 1 a žák byl z tohoto obsahu hodnocen, nebo 

b) žák je zároveň žákem poskytovatele vzdělávání v zahraničí, který v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy poskytuje občanům České 

republiky vzdělávání ve vzdělávacím obsahu podle § 18 odst. 1 a který žáka z tohoto vzdělávacího obsahu hodnotil. 

(14) Žákovi, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole na území České republiky podle § 38 odst. 1 písm. c) školského zákona, v jejímž 

vzdělávacím programu je na základě mezinárodní smlouvy zařazen vzdělávací obsah podle § 18 odst. 1, byl z tohoto vzdělávacího obsahu hodnocen 

zahraniční školou na vysvědčení a v souladu s mezinárodní smlouvou nekonal zkoušky, ředitel kmenové školy vydá vysvědčení. 

(15) Ředitel kmenové školy vydá vysvědčení za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků. Hodnocení ze 

vzdělávacího obsahu podle § 18 odst. 1 vyhlášky se na tomto vysvědčení uvede v případech podle odstavce 1 písm. a) a odstavce 2 v souladu s vysvědčením 

vydaným školou mimo území České republiky nebo zahraniční školou na území České republiky a v případě podle odstavce 1 písm. b) v souladu s 

osvědčením vydaným zahraničním poskytovatelem vzdělávacího obsahu podle § 18 odst. 1. 

(16) Pokračuje-li žák, kterému ředitel kmenové školy vydal vysvědčení, v plnění povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí jej ředitel kmenové školy 

do příslušného ročníku na základě tohoto vysvědčení. 



 

 

(17) Žáka, který plnil povinnou školní docházku ve škole zřízené při diplomatické misi České republiky nebo konzulárním úřadu České republiky a pokračuje 

v plnění povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí ředitel kmenové školy do příslušného ročníku podle dosavadních výsledků vzdělávání doložených 

vysvědčením. 

(18) Žáka, na kterého se vztahuje povinná školní docházka a který nekonal zkoušky podle § 18 až 18b z jiných než touto vyhláškou stanovených důvodů, 

zařazuje ředitel kmenové školy do příslušného ročníku po zjištění úrovně jeho dosavadního vzdělání a znalosti vyučovacího jazyka. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Přílohy: 

7. 1 Školní vzdělávací program pro školní družinu - příloha Školního vzdělávacího programu   pro základní vzdělávání  podle přílohy RVP ZV 

upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením  

Charakteristika mimoškolní činnosti ve Školní družině: 

Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování formou odpočinkové, rekreační a zájmové (dle výběru a potřeb žáka) 

činnosti. Ve školní družině se žáci podílí na výběru činností společně s vychovatelkou. Do školní družiny docházejí zpravidla žáci 1. stupně, ale mohou 

i žáci 2. stupně, včetně žáků základní školy speciální. 

Školní družina se řídí podle měsíčních projektů, v souvislosti s projektovým vyučováním Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643. Do činnosti školní 

družiny je zařazena práce s výpočetní technikou a seznámení s cizím jazykem (dle výběru a zájmu žáků se zájmové okruhy mohou přizpůsobit). 

        Obsahové vymezení  a cíl mimoškolní činnosti 

 Výchovný a vzdělávací obsah školní družiny neplní funkci pokračování školního vyučování, ani ho nikterak nenahrazuje. Hlavním posláním je 

zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, učí je 

ušlechtilé zábavě, pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní potřeby a rozmanité zájmy žáků. Vede k rozvoji aktivity u dětí, přináší nové poznatky, nápady a 

náměty.  Klade důraz na slušné chování žáků mezi sebou a k dospělým osobám. 

Cílem činnosti ve školní družině je: 

 vést žáky  ke vhodnému využití volného času a připravovat žáky ke zvládnutí životních situací 

 prostřednictvím hry podporovat u žáků vlastní tvořivost a rozvoj fantazie 

 vést žáky k aktivnímu odpočinku a rozvoji návyků, dovedností a schopností (vychovatelka upřednostňuje individuální přístup ke každému žákovi) 

 umožnit žákům prostor pro celoživotní učení (vzájemná tolerance, spolupráce, podpora, sebeúcta, úcta k ostatním) 

 hravou formou rozvíjet u žáků komunikaci (rozhovory, scénky, vyprávění) 

 formou hry učí žáky chránit své zdraví a zdraví ostatních 

 vést žáky k vlastnímu podílení aktivit a rozvoji vztahů k dospělým a ostatním spolužáků 

 seznámit žáky s cizím jazykem  ( především mluvenou formou) 

 zvládat sebeobslužné činnosti  

Výchovné  a vzdělávací  strategie jsou přizpůsobeny míře zdravotního postižení žáků. Využívá se skupinová a individuální práce, práce ve dvojicích, 

návštěvy výstav, diskuse, tématické vycházky, příprava výzdoby a výstavy školy, vede k seznámení hledání informací z různých pramenů (využívání 

počítačů, internetu, vyhledávání v naučné literatuře, audiovizuální technika), zařazení sebehodnocení a prezentace vlastní práce. Ocenění aktivity, zájem a 

dovednost žáků.  

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

Kompetence k učení: 

1. uplatňovat základní myšlenkové operace (srovnávání, třídění, analýza, syntéza, zobecňování, abstrakce, logické uvažování) 

2. umožňovat žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcovat jejich tvořivost 

3. učit žáky třídit informace, využívat výukové programy 

4. využívat projektové vyučování, soutěže pro řešení prvků z praktického života 



 

 

5. předkládat žákům informace, z kterých se dozví, kde v životě použijí některé konkrétní poznatky, dovednosti, kompetence 

Kompetence k řešení problémů: 

1. řešit problémové úlohy z praktického života , např. vaření, nákupy, jízda dopravními prostředky (DV), návštěva výstav, památek.. 

2. vyzývat žáky k navrhování dalších postupů a konkrétních činností, které povedou k jejich pokroku 

3. umožňovat žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcovat jejich tvořivost 

4. podněcovat získávání odvahy k překonávání obtíží 

5. naučit žáky, aby věděli, kde mohou hledat pomoc v nesnázích a skutečně ji nacházeli 

6. učit ohleduplnému a citlivému vztahu k přírodě, lidem, kulturním a etickým hodnotám, pěstovat vztah k rodnému místu, regionu, kraji 

7. učit vnímat krásu přírody a uvědomovat si význam přírody pro život člověka a pro život na Zemi  

8. učit dobrému vztahu k vlastnímu zdraví a péči o jeho zachování 

9. usilovat, aby žáci dokázali střídat role ve skupině a respektovali společně dohodnutá pravidla chování 

Kompetence komunikativní: 

1. dodržovat prostor pro komunikaci různými formami (ústně, písemně, výtvarnými prostředky, pomocí technických prostředků)  

2. vést žáky, aby vyjadřovali své názory a myšlenky v logickém sledu - výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

3. rozvíjet komunikativní dovednosti, vést dialog, řízený i nahodilý rozhovor, diskutovat 

4. vytvářet pro žáky příležitosti k formulování a obhajování vlastních myšlenek a názorů 

5. vést žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole  

6. vyjadřovat se k danému problému, respektovat názory druhých – výchova demokratického občana 

7. dodržovat etiku komunikace – etická výchova 

8. umět naslouchat druhým lidem s porozuměním a vhodně na ně reagovat – multikulturní výchova 

9. vybízet žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i v mimoškolní činnosti i mimo školu 

Kompetence sociální a personální: 

1. připravovat výstavu prací žáků ve výstavní síni ve městě, v ordinaci lékařky 

2. upevňovat dobré mezilidské vztahy na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi – osobnostní a sociální výchova 

3. usilovat, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině a respektovali společně dohodnutá pravidla chování 

4. zúčastňovat se různých soutěží 

5. učit žáky odmítat vše, co narušuje dobré vztahy ve společnosti – výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

6. pomáhat těžce zdravotně postiženým spolužákům a začleňovat je do kolektivu (IVP) – osobnostní a sociální výchova 

7. být ohleduplný vůči starým a nemocným lidem (spolupráce s domem peč. Služby, Nadačním fondem Klíček,…) 

8. učit chránit zdraví druhých, mít úctu k jejich životu – etická výchova 

9. organizovat vánoční výstavky, vánoční besídky, vernisáže, den otevřených dveří 

10. naplňovat preventivní program a aktivně do něj žáky zapojovat 

11. orientovat se ve vlastním citovém životě a v citových vztazích (i v období dospívání) 

Kompetence občanské: 

1. učit žáky znát fungování demokracie v osobním životě, ve společnosti, ve škole, naplňovat školní řád, dodržovat pravidla společenského 



 

 

chování - výchova demokratického občana 

2. klást  důraz na Environmentální výchovu, vést žáky  k třídění odpadů (viz environmentální plán školy) 

3. dbát na čistotu prostředí školy, organizovat  denní režim ve prospěch žáků 

4. učit žáky podílet se na vytváření esteticky podnětného a zdravého prostředí ve škole  

5. vyvíjet pohybové a relaxační aktivity pro žáky  

6. aktivně zapojovat žáky do protidrogového programu 

7. vysvětlovat význam zdravé stravy a včetně praktického vaření 

8. využívat výukové programy – mediální výchova 

9. rozvíjet schopnost vcítit se do situací ostatních lidí, odmítat nátlak a hrubé zacházení, uvědomovat si povinnost postavit se proti  fyzickému a hrubému  

      zacházení     

Kompetence pracovní: 

1. nepředkládat žákům zadání v hotové formě, vést k samostatnosti 

2. vést k správnému vztahu k technice, k ICT,  jejímu správnému a účelnému využívání 

3. zadávat žákům úkoly přiměřené jejich schopnostem a nabízet možnost volby 

4. učit žáky základy kooperace (spolupráce) 

5. vlastními pracemi vyzdobovat školu, školní družinu 

6. sebeobslužné činnosti (hygiena, oblékání, stolování,…) 

Časové rozvržení: 

Září 

Literární a dramatická činnost 

Žák by měl:  

- vyprávět prázdninové zážitky (rozhovory, diskuse) 

- hrát společenské hry na rozvoj poznání svých kamarádů 

- navázat další přátelství se spolužáky (podpora důvěry, spolupráce) 

- pokusit se vyprávět o sobě a své rodině 

- poslouchat příběhy, pohádky 

Hudební činnost 

Žák by měl: 

- zpívat jednoduché písně dle vlastního výběru 

- pokusit se reagovat na tempo písní a hudby pohybem (spojení poslechu s pohybem) 

- seznámit se s taneční hrou      

Přírodovědná činnost 

Žák by měl: 

-    vést v podvědomí ochranu přírody kolem nás (podzim) 

-    pozorovat školní zahradu a rostliny v lese (květiny a ovocné stromy, houby) 



 

 

-    sledovat hejna ptáků 

Tělovýchovná a dopravní činnost 

Žák by měl: 

      -    dodržovat hygienické návyky při aktivitách  

- seznámit s dopravní situací a bezpečností okolo školy (chůze po chodníku), DV 

- hrát sportovní a míčové hry  

- poznat chůzi v terénu v okolí školy, DV 

Výtvarná a pracovní činnost 

Žák by měl: 

- prohlubovat dovednost při práci s pastelkami, vodovými barvami, nůžkami 

- doplnit časti obličeje, postavy 

- pokusit se o vytvoření stavby z přírodnin 

- seznámit se s zásadami stolování 

- seznámit se s výpočetní technikou 

Říjen 

Literární a dramatická činnost 

Žák by měl: 

- seznámit se s pověstí  

- odpočívat při četbě pohádek, videa, poslechu kazet 

Hudební činnost 

Žák by měl: 

- pokusit se o rytmizaci říkadel 

- aktivně zpívat lidové a umělé písně 

- uvolnit napětí a pokusit se o prožití hudby 

- seznámit se s hudebními programy 

Přírodovědná činnost 

Žák by měl: 

- prohlubovat lásku k přírodě, místu kde bydlíme 

- všímat si rostlin v parku, lese, louce, na zahradě 

- vést v podvědomí co je chráněná rostlina (park) 

- pozorovat počasí na podzim  

- sledovat změny především listnatých stromů 

Tělovýchovná a dopravní činnost 

Žák by měl: 

- prohlubovat znalost dopravní situace ve městě (bezpečnost), DV 



 

 

- zvládnout jednoduchou orientaci ve městě 

- poznat významná místa našeho města 

- zapojit se do sportovních her (nejenom na hřišti), her s míčem a ostatním vhodným náčiním 

- pokusit se zvládnout jízdu na koloběžce, kole, tříkolce (dodržovat dopravní předpisy), DV 

Výtvarná a pracovní činnost 

Žák by měl: 

- pracovat s modelovací hmotou (pískem) 

- používat pastelky, progresa, v. barvy 

- pokusit se využít dopravní prvky, DV 

- zapojit se do činností k vytvoření estetického prostředí kolem nás 

- zdokonalovat se při používání výpočetní techniky 

- snažit se o správné stolování 

Listopad 

Literární a dramatická činnost 

Žák by měl: 

- rozvíjet dovednost vyprávět příběh, pohádku 

- seznámit se s časopisy pro děti 

- vhodně odpočívat při čtení a poslechu pohádek, příběhů 

Hudební činnost 

Žák by měl: 

- zapojit se při zpěvu písní vlastním doprovodem pomocí nástrojů, hrou na tělo 

- poslouchat moderní hudbu 

- využívat odpočinek při hudbě 

Přírodovědná činnost 

Žák by měl: 

- vnímat přírodu na podzim v okolí školy, barevné zabarvení listnatých stromů 

- rozeznat druhy zeleniny 

Tělovýchovná a dopravní činnost 

Žák by měl: 

- upevňovat kontakt, vzájemnou toleranci a spolupráci se spolužáky při hře (hry v přírodě, na hřišti) 

- zvládnout bezpečnou chůzi po chodníku a na přechodu (reagovat na pokyny, gesta) - DV 

- zdravě soutěžit s využitím předmětů (předávání, přebírání, válení, podlézání…) 

Výtvarná a pracovní činnost 

Žák by měl: 

- využívat přírodniny během činností 



 

 

- rozlišit barvy (teplé, studené) 

- seznámit se s využitím ovoce a zeleniny v kuchyni (v praktické ukázce) 

- upevňovat zásady stolování 

- pracovat s výpočetní technikou 

Prosinec 

Literární a dramatická činnost 

Žák by měl: 

- upevňovat tradice Adventu, Mikuláše, Vánoc 

- poslouchat pohádky, příběhy a básně s tematikou Adventu 

Hudební činnost 

Žák by měl: 

- zpívat a poslouchat koledy 

- využívat hudbu k relaxaci po namáhavém dnu 

- sledovat pohádky s hudebním doprovodem 

Přírodovědná činnost 

Žák by měl: 

- pokusit se porovnávat prostředí v rodině a prostředí společenské 

- všímat si příchodu zimního období a péče o ptáčky a zvířata v zimě (aktivně se zapojit) 

- vnímat si tradice Adventu a Vánoc 

- rozeznat jehličnaté stromy 

Tělovýchovná a dopravní činnost 

Žák by měl: 

- otužovat se pobytem na zdravém vzduchu (hry venku) 

- zapojit se do her (psychomotorických – rozvoj paměti, smyslů, jemné motoriky) 

- seznámit se s cvičením na nářadí (lavičky, žebřiny) 

- využívat zimní pohodu (sníh a led) – bezpečnost žáků   

- chovat se bezpečně při chůzi po chodnících - DV 

Výtvarná a pracovní činnost 

Žák by měl: 

- rozšířit využití výtvarných technik při výrobě přání, ozdob  

- aktivně se zapojit a dbát o estetické prostředí ve škole, třídě, při výstavě 

- pokusit se upéct jednoduché cukroví 

- zdokonalovat se při práci s výpočetní technikou 

- prohlubovat zásady stolování 

Leden  



 

 

Literární a dramatická činnost 

Žák by měl: 

- snažit se pracovat s encyklopedií, výpočetní technikou 

- zvládnout poslech pohádek, příběhů s porozuměním 

Hudební činnost 

Žák by měl: 

- protahovat a uvolňovat své tělo při doprovodu hudby 

- zaznamenat odlišný rytmus písně spojený s tanečními kroky 

- zpívat písničky dle vlastního výběru 

Přírodovědná činnost 

Žák by měl: 

- chránit zimní přírodu – starat se o ptáky v zimě (krmítko) 

- poznat změnu skupenství vody při odlišných teplotách 

- upevňovat své zdraví a zdraví spolužáků, upevňovat stravovací návyky (zdravá výživa) 

 

Tělovýchovná a dopravní činnost 

Žák by měl: 

- vytvořit stavby ze sněhu  

- využívat her a sportů na sněhu (podle možností) – sáňkování, bobování 

- pohybovat se na zdravém vzduchu (turistika zimní přírodou) 

- aktivně odpočívat při hrách v tělocvičně 

- zvládnout chůzi ve dvojicích  na veřejnosti - DV 

Výtvarná a pracovní činnost 

Žák by měl: 

- vyjádřit zimní přírodu s použitím studených barev 

- rozšířit výtvarné techniky (kresba křídou) 

- upevnit dovednost při stavbě ze sněhu 

- rozvíjet práci s výpočetní technikou 

- dbát o správné stolování (klidné prostředí) 

Únor 

Literární a dramatická činnost 

Žák by měl: 

- dramatizovat jednoduchou pohádku, příběh 

- poslouchat mluvené slovo při odpočinku (četba, audio technika, výpočetní technika) 

Hudební činnost 



 

 

Žák by měl: 

- rozeznat sílu a délku tónů 

- zpívat písničky s vlastním doprovodem na nástroje 

- orientovat se v moderní populární hudbě, poznat oblíbeného interpreta 

Přírodovědná činnost 

Žák by měl: 

- upevňovat návyky v oblasti zdraví, předcházet nemocem a úrazům (lidské tělo) 

- seznámit se s tradicí Masopustu 

- starat se o pokojové rostliny 

Tělovýchovná a dopravní činnost 

Žák by měl: 

- hrát společenské a sportovní hry k upevňování vztahů mezi spolužáky (snášenlivost, dopomoc, povzbuzení) 

- zvládnout hrou házení na cíl, lezení, skok, běh 

- pohybovat se bezpečně na veřejnosti, DV 

Výtvarná a pracovní činnost 

Žák by měl: 

- pokusit se o vytvoření ilustračních prvků pohádek 

- využívat techniku koláže, práce s textilem 

- upevňovat zásady stolování a zdravé výživy 

- rozšiřovat dovednosti při práci s výpočetní technikou 

Březen 

Literární a dramatická činnost 

Žák by měl: 

- seznámit se s různými žánry literatury 

- navštívit knihovnu a poznat možnosti v knihovně 

- využívat audiovizuální techniku a výpočetní techniku 

Hudební činnost 

Žák by měl: 

- spojit pohyb s hudbou 

- poslouchat média a poznávat hudební žánry 

- zpívat písně s jarní tematikou 

Přírodovědná činnost 

Žák by měl: 

- rozšířit získané poznatky v oblasti (lidské tělo, denní režim) 

- vnímat období předjaří a probouzení přírody (jarní květiny, ptáci) 



 

 

- všímat si změny teploty, délky dnů v ročních obdobích 

Tělovýchovná a dopravní činnost 

Žák by měl: 

- provádět turistiku v přírodě, chůze a skok přes překážky 

- zdravě sportovat a prohlubovat dovednosti (házení s míčkem, podávání předmětů, základy líného tenisu) 

- dodržovat bezpečnost na chodnících, DV 

Výtvarná a pracovní činnost 

Žák by měl: 

- zvládnout použití technik pro vyjádření jarní nálady (možnost využití výpočetní techniky) 

- spojit techniky (koláž) 

- pokusit se o klidné stolování 

 

 

Duben 

Literární a dramatická činnost 

Žák by měl: 

- vést v podvědomí tradic (Velikonoce) 

- prohlížet a orientovat se v knize, vhodném časopise 

-     prohlubovat práci s výpočetní technikou 

Hudební činnost 

Žák by měl: 

- procvičovat tělo při hudebním doprovodu 

- pokusit se o úsporné dýchání, dechová cvičení 

- poslouchat písně dle výběru žáků 

Přírodovědná činnost 

Žák by měl: 

- rozšiřovat znalosti ohledně tradic (Velikonoce) 

- hlouběji poznávat přírodu (rostliny, mláďata) 

Tělovýchovná a dopravní činnost 

Žák by měl: 

- dodržovat bezpečnost v dopravě (dopravní značky, železnice) - DV 

- zvládnout jízdu zručnosti na koloběžce, kole, tříkolce - DV 

- pohybovat se v přírodě (zvládat překážky, hry v přírodě) 

- zvládnout překážky na dětském hřišti 

Výtvarná a pracovní činnost 



 

 

Žák by měl: 

- navštívit výstavy  

- podílet se na estetickém prostředí školy, výstavy 

- upevňovat tradice k Velikonocům  

- dokázat vyrobit přání, pozdrav (spojení technik) 

- pracovat s výpočetní technikou 

- prohlubovat správné stolování  

Květen 

Literární a dramatická činnost 

Žák by měl: 

- pokusit se o relaxaci pomocí poslechu mluveného slova 

- rozšiřovat si slovní zásobu (vyprávění) 

- relaxovat vhodně pomocí výpočetní techniky (pohádky, hry) 

Hudební činnost 

Žák by měl: 

- procvičovat hlas pomocí hlasových cvičení 

- poslouchat písně, sledovat hitparády (dle zájmu žáků) 

- zpívat písně s doprovodem 

Přírodovědná činnost 

Žák by měl: 

- získávat poznatky, jak správně využít dary přírody (léčivé byliny) 

- chránit a poznávat přírodu kolem nás (kvetoucí rostliny, keře, stromy, zvířata) 

Tělovýchovná a dopravní činnost 

Žák by měl: 

- využívat turistiky ve městě, pobytu na vzduchu v okolí školy 

- zvládnout chování v parku, chování na veřejnosti 

- využívat volného času k hraní pohybových her na hřišti 

Výtvarná a pracovní činnost 

Žák by měl: 

- využívat různé techniky (kombinace technik) 

- zdokonalovat stříhání 

- snažit se o výtvarné zachycení přírody 

- relaxovat při využití výpočetní techniky 

- zdokonalovat stolování 

Červen 



 

 

Literární a dramatická činnost 

Žák by měl: 

- vést jednoduchý rozhovor na dané téma 

- pokusit se o poslech a vyprávění zážitků 

- prohlubovat práci s výpočetní technikou 

Hudební činnost 

Žák by měl: 

- seznámit se s písněmi vhodné k ohni (country písně) 

- doprovázet píseň doprovodem (smysl pro rytmus) 

Přírodovědná činnost 

Žák by měl: 

- zaznamenat příchod léta (první letní plody) 

- pokusit se rozeznat některé druhy motýlů, brouků 

- mít na paměti zásady v oblasti režimu dne, chování, hygieny 

Tělovýchovná a dopravní činnost 

Žák by měl: 

- využívat hezkého počasí k pobytu venku, lese, hřišti, dopravním hřišti (jízda na koloběžce, kole, tříkolce) - DV 

- seznámen s turistikou podle tur. značek 

- zdokonalovat dovednost při pohybových hrách (s míčem, kruhy, švihadlem) 

- mít na paměti chování v dopravě 

Výtvarná a pracovní činnost 

Žák by měl: 

- využívat kresbu (pastelky, křídy, vodové a temperové barvy – dle volby žáků) 

- kresbou, malbou vyjádřit hry dětí 

- pokusit se najít informace při využití výp. techniky 

- dbát na správné stolování 

Formy práce ve  školní družině 
vysvětlování, vyprávění, rozhovor, diskuze, práce s knihou, pozorování, předvádění, pohybové aktivity, vycházky, pracovní a výtvarné činnosti  

didaktické hry a hry, doplňování, vystřihování, práce na PC 

Přihlašování a odhlašování do školní družiny 

O přijetí účastníka k činnosti školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě vyplněného zápisního lístku. Ze školní družiny může být žák vyloučen,  

nedodržuje-li vnitřní řád školní družiny. 

Úplata stanovena není.  

 

 



 

 

 

Příloha 7. 2  

Speciálně pedagogická péče  - Logopedická péče 

 

Charakteristika  

Vyučovací předmět Logopedická péče (dále jen LP) vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace RVP ZV - LMP a  má stěžejní postavení ve 

výchovně vzdělávacím procesu. Jedná se o speciálně pedagogickou péči, prevenci poruch komunikace, prevenci vzniku čtenářských obtíží a podporu 

přirozeného vývoje řeči. Žáci se učí komunikační dovednosti. Jazykový rozvoj žáků s lehkým mentálním postižením probíhá paralelně s rozumovým a 

emocionálním zráním.  

LP navazuje na vyučovací předmět český jazyk. Zde je prioritou vyučování na 1.stupni komplexní kultivace jazykového projevu žáka. Zapojením a rozvojem 

smyslového vnímání (zrak, sluch, hmat), pěstováním komunikačních dovedností (vyjádření se, čtení, psaní, dramatizace), postřehu a paměti, sebepoznání i 

regulace chování a podporou individuální tvořivosti  docílit, aby si žáci osvojili správné verbální vyjadřování. 

Úkolem vyučování na 2.stupni je pokračovat v komplexní kultivaci jazykového projevu žáka a upevňování vědomostí, dovedností a návyků získaných v 1. 

období, rozvoj řečových schopností, naučit žáky srozumitelně se vyjadřovat ústní formou spisovného jazyka (přiměřeně věku). Dorozumívat se v běžných 

komunikačních situacích. 

Obsahové a časové vymezení  

Obsah  LP  je zaměřen na celý komunikační proces i osobnost žáka. Upravuje formální stránku řeči, poruchy ve vyslovování hlásek, vede fyziologický vývoj 

řeči (doplňuje rodinnou péči, smyslové vnímání, hlas a hospodaření s dechem, rytmus, melodie, slovní zásoba, vyjadřovací pohotovost, artikulační obratnost, 

fonematický sluch, kresba a grafomotorika).  

Časová dotace: 

LP prolíná zpravidla s vyučovacím předmětem Speciální tělesná výchova. Zpravidla 1 vyučovací hodinu týdně speciální pedagog  věnuje žákům logopedickou 

péči. Během vyučovací hodiny STv je  část žáků vzdělávána vždy určitý časový úsek (ostatní mají STv), během vyučovací hodiny se žáci vystřídají.  

Organizační vymezení   

  Prevence poruch ve vyslovování hlásek probíhá v klidném prostředí bez rušivých vlivů, krátkodobě, ale soustavně. Vyučující dbá na pozitivní 

motivaci, multisenzoriální přístup, napodobovací reflex, cíleně využívá běžné hry, zábavy a používá vhodné didaktické pomůcky. 

Logopedickou péči lze organizovat různými formami práce v závislosti na potřebách žáků a na možnostech, schopnostech a odborné kvalifikace 

učitelů. Je možné pracovat s celým kolektivem třídy , se skupinou či dvojicí žáků i individuálně s jednotlivými žáky. Při nápravě závažnějších 

vad výslovnosti je nezbytná odborná logopedická péče, její zajištění zprostředkovává SPC. 
 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: 

Kompetence k učení: 

1. zadávat žákům úkoly přiměřené jejich schopnostem,aby je dokázali zvládnout a nacházeli potěšení z vymýšlení a často zažívali úspěch 

2. předkládat žákům informace, z kterých se dozví, kde v životě použijí některé konkrétní poznatky, dovednosti, kompetence 

3. uplatňovat základní myšlenkové operace (srovnávání, třídění, analýza, syntéza, zobecňování, abstrakce, logické uvažování) 

4. vést žáky k sebehodnocení , individuálním přístupem k žákům maximalizovat jejich šanci prožít úspěch 



 

 

Kompetence k řešení problémů: 

1. přecházet od frontálního vyučování k aktivizujícím metodám, poznatky žákům nepředkládat v hotové podobě 

Kompetence komunikativní: 

1. učit žáky interpretovat přečtený text, orientovat se v přečteném textu, doplňovat chybějící výrazy v textu 

2. návštěva divadelního představení 

3. účinně se zapojovat do diskuse 

4. vést žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole 

Kompetence sociální a personální: 

1. uplatňovat ve výuce efektivní strategie k osvojení specifických dovedností komunikační obrany proti agresi a manipulaci 

2. umožňovat žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcovat jejich tvořivost 

Kompetence občanské: 

1. umět se ovládat a kultivovaně jednat 

2. učit žáky přijímat a respektovat názory druhých 

Kompetence pracovní: 

1.  nepředkládat žákům zadání v hotové formě, vést k samostatnosti 

2.  učit žáky číst a rozumět různým textům, sdělením, přehledům, tabulkám 

3.  zadávat žákům úkoly přiměřené jejich schopnostem a nabízet možnost volby 

4.  učit žáky vážit si práce druhých 

5.  využívat znalosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost 

Vzdělávací obsah speciálně pedagogické péče  - Logopedická péče 

Jelikož se jedná o logopedickou speciálně pedagogickou péči, nelze učivo striktně rozepsat do ročníků. Učivo je rozepsáno tak, jak by postupně měla probíhat 

prevence poruch ve vyslovování hlásek. Jedná se  komplexní kultivaci jazykového projevu žáka. Zapojením a rozvojem smyslového vnímání (zrak, sluch, 

hmat), pěstováním komunikačních dovedností (vyjádření se, čtení, psaní, dramatizace), postřehu a paměti, sebepoznání i regulace chování a podporou 

individuální tvořivosti chceme docílit, aby si žáci osvojili pozitivní vztah k mateřskému jazyku, zájem o literaturu i o vlastní správné verbální 

vyjadřování.Vyučující vždy u každého žáka stanoví individuální postup výuky.  

 
Očekávané výstupy z RVP ZV- LMD: 

Žák by měl: 

Školní výstupy: 

Žák by měl: 

Učivo 

 

- rozumět pokynům učitele 

- rozumět pokynům přiměřené složitosti 

- prohloubit dýchání a zvládnout fyziologicky správný  vdech a výdech při 

mluvení, používá kombinovaný dech: žeberně-brániční 

 

- ovládat fyziologicky správně vytvořený hlas a realizovat jej při mluvené 

řeči 

 

 

- ovládat pohyblivost řečových orgánů 

Dechová cvičení: nádech, výdech, plynulé dýchání 

 

 

Hlasová cvičení – měkký hlasový začátek, hlasová 

zvučnost, nosnost, síla a barevnost (resonance hlavy a 

hrudi). 

 

Rozvíjení pohyblivosti řečových orgánů – rty, dolní 



 

 

 

 

- vnímat a napodobovat zvuky, řetězit slova, rozlišit stejné a rozdílné slovo, 

umět změnit význam slova záměnou hlásky 

- poznávat hlásky ve struktuře slova, vyčlenit hlásky  ze slov, určit 

množství, pořadí a místa hlásek ve slově 

- rozvíjet a podporovat přirozenou spontaneitu řečového projevu 

v konkrétních situacích 

čelist, jazyk, měkké patro. 

 

Rozvíjení fonematického sluchu: 

 - fonematické vnímání 

- fonematická analýza 

- fonematická průprava  

Dramatizace, zhudebněná říkadla  

 

- dbát na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelně dýchat 

- číst s porozuměním jednoduché texty 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zvládnout komunikační dovednosti 

- rozvíjet slovní zásobu a mluvní pohotovost a upravovat formální stránku 

řeči, zvládat číst a psát jednoduché texty 

Praktická cvičení:  

„lehká“ slova a říkanky –správná nápodoba: 

samohlásky: a, o, u, e, i, ě, ou, au 

souhlásky: p, b, m - f, v - t, d, n - c, s, z - č, š, ž – l - r, ř - 

ť, ď, ň (měkčení) – j - k, g – ch – h 

Nácvik správného držení psacího náčiní, Čmárání, 

kroužení, horní a dolní oblouky oběma směry, pakovaně. 

Vodorovné čáry zleva doprava. 

Svislé čáry shora dolů a zdola nahoru. 

Smyčky, ovály, vlnovky. 

Šikmé čáry  na obě strany - ,,zuby na pile”. 

Horní a dolní zátrh, písmena, slabiky, slova, věty, opis, 

přepis, diktát 

Průřezová témata, souvislosti, poznámky 

Průřezová témata: nejsou. 

Pokud není uvedeno jinak, je učivo koncipované a osvojené v nižším  ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 7. 3 

 
Speciální tělesná výchova 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Speciální tělesná výchova vychází z obsahu vzdělávací oblasti Člověk a zdraví RVP ZV – LMP, vzdělávacího oboru speciálně 

pedagogické péče. Zřizuje se pro žáky 1. stupně. Využívá činností a zátěže, které nejsou kontraindikací zvýšené tělesné námahy zdravotního oslabení žáků.  

 

Průřezové téma není zařazeno. 

 

Obsahové a  časové vymezení předmětu 

Vzdělávací obsah  a specifické úkoly vyučovacího předmětu  Speciální tělesná výchova (STv) jsou zaměřeny na správné držení těla. 

Vyučovací předmět Speciální tělesná výchova navazuje na obsah vyučovacích předmětů: prvouka, přírodověda, vlastivěda, občanská výchova, přírodopis, 

pracovní vyučování, matematika, český jazyk a tělesná výchova. Poskytuje žákům základní informace o člověku v souvislosti s ochranou jejich zdraví. Vede 

je ke zdravému způsobu života, k péči o své zdraví, jeho zlepšení a posílení. Žáci si upevňují hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní 

návyky, rozvíjejí sociální dovednosti a komunikaci, dovednosti předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v různých situacích. 

Vyučovací předmět  Speciální tělesná výchova umožňuje žákům aktivně využívat a ovlivňovat vlastní pohybové možnosti s ohledem na zdravotní a 

pohybová omezení. Ve shodě s věkem, postižením a pohybovými možnostmi je vede od spontánního pojetí pohybu, k řízené pohybové aktivitě a vlastní 

pohybové seberealizaci. 

Pro pohybové vzdělávání žáků je důležité nejen rozvíjení pohybového nadání, ale zároveň i korekce zdravotních oslabení v běžných i specifických formách 

pohybového učení.  

Časová dotace:  

1. – 5. ročník po 1 hodině týdně, všechny hodiny jsou disponibilní. 

 

Organizační vymezení předmětu  

 

Organizace Speciální tělesná výchova probíhá na 1. stupni.  

Žáci jednotlivých ročníků jsou spojováni do skupiny. Výuka probíhá zpravidla 1 krát v týdnu po 1 vyučovací hodině venku na sportovištích školy nebo žáci 

využívají relaxační kout v budově školy.  

Výuka předmětu Speciální tělesná výchova je přizpůsobena míře zdravotního postižení žáků. K osvojení potřebných vědomostí, dovedností a návyků, které 

ovlivňují zdravý způsob života žáků, je třeba využívat vhodné strategie: motivace a činnosti, které posilují zájem žáků. Je to například skupinová činnost, ale i 

samostatné činnosti a individuální přístup jednotlivých žáků při činnostech a individuální přístup vyučujících k jednotlivým žákům. 

Vyskytnou-li se  žáci s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem (III. zdravotní skupina)  budou vyučováni individuálně v rámci hodin Zdravotní 

tělesné výchovy. 

 



 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: 

Kompetence k učení: 

1. volit vhodné metody a strategie pro efektivní a aktivní metody učení 

2. zadávat žákům úkoly přiměřené jejich schopnostem, aby je dokázali zvládnout a nacházeli potěšení z vymýšlení a často zažívali úspěch 

3. vést žáky k sebehodnocení, individuálním přístupem k žákům maximalizovat jejich šanci prožít úspěch 

Kompetence k řešení problémů: 

1. naučit žáky, aby věděli, kde mohou hledat pomoc v nesnázích a skutečně ji nacházeli 

2. umět se ovládat a kultivovaně jednat 

3. pořádat cvičení v přírodě, nacvičovat požární poplach 

4. usilovat, aby žáci dokázali střídat role ve skupině a respektovali společně dohodnutá pravidla 

5. organizovat zdravotní, dopravní (DV) aj. soutěže 

Kompetence komunikativní: 

1. vést žáky, aby vyjadřovali své názory a myšlenky v logickém sledu 

2. vytvářet pro žáky příležitosti k formulování a obhajování vlastních myšlenek a názorů 

3. dodržovat etiku komunikace 

4. podporovat komunikaci se žáky jiných škol 

Kompetence sociální a personální: 

1. vyučovat ve skupinách – třídy s více ročníky 

2. upevňovat dobré mezilidské vztahy na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi 

3. učit žáky odmítat vše, co narušuje dobré vztahy ve společnosti 

4. učit chránit zdraví druhých, mít úctu k jejich životu 

5. učit dobrému vztahu k vlastnímu zdraví a péči o jeho zachování 

6. naplňovat preventivní program a aktivně žáky zapojovat 

Kompetence občanské: 

1. vyvíjet pohybové a relaxační aktivity pro žáky 

2. rozvíjet schopnost vcítit se do situací ostatních lidí, odmítat nátlak a hrubé zacházení, uvědomovat si povinnost postavit se proti fyzickému  

   a hrubému zacházení 

Kompetence pracovní: 

1. organizovat netradiční formy výuky - projekty 

2. učit ohleduplnému a citlivému vztahu k přírodě, lidem, kulturním a etickým hodnotám, pěstovat vztah k rodnému místu, regionu, kraji 

3. nenechat se znechutit a odradit neúspěchem 

 

 

 



 

 

 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího  předmětu  Speciální tělesná výchova: 

Vyučovací předmět: Speciální tělesná výchova 
1. stupeň,1. období 

1.  ročník  
Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP: žák by 

měl  

Školní  výstupy  

1.  roč. 

Žák by měl: 

Učivo  

1. roč. 

 

ČINNOSTI A INFORMACE PODPORUJÍCÍ 

KOREKCE ZDRAVOTNÍCH OSLABENÍ 

 

 

 

 

- mít snahu správně držet tělo, správně dýchat 

- být vhodně oblečen a obut na cvičení 

- znát své konkrétní zdravotní oslabení 

- vnímat pocity při cvičení 

- vyvarovat se nevhodných cvičení 

ČINNOSTI A INFORMACE PODPORUJÍCÍ KOREKCE 

ZDRAVOTNÍCH OSLABENÍ 

- zjištění konkrétního  zdravotního oslabení, prevence, pohybový režim 

- vhodné oblečení a obutí pro STv 

-  zásady správného držení těla 

- dechová cvičení 

SPECIÁLNÍ CVIČENÍ 

podpůrně pohybový systém 

 

 

 

- zaujímat správné základní cvičební polohy 

 

 

 

 

 

 

 

vnitřní orgány 

 

- zaujímat správné základní cvičební polohy 

 

 

 

smyslové a nervové funkce 

 

- zaujímat správné základní cvičební polohy 

 

 

 

- správně držet tělo 

- umět protahovat svaly 

- posilovat svalstvo 

- zvyšovat kloubní pohyblivost a rozsah pohybu 

- umět uvolnit páteř 

- zacvičit rotační cviky 

- správně dýchat (stereotyp) 

 

SPECIÁLNÍ CVIČENÍ 

podpůrně pohybový systém 

- cvičení zaměřená na správné držení hlavy, pletence ramenního a 

postavení pánve, protažení šíjových, prsních, bederních svalů a 

vzpřimovačů páteře, zkrácených ohybačů kyčle a svalstva na zadní straně 

stehen 

- cvičení zaměřená na zlepšení fyziologického rozsahu pletence ramenního, 

kolenního, kyčelního a hlezenního kloubu a páteře ve všech směrech 

- cvičení spinální (rotační) 

- cvičení zaměřená na posílení oslabených šíjových, mezilopatkových, 

břišních a hýžďových svalů, stehenních a lýtkových svalů a vzpřimovačů 

trupu 

 

- rozvíjet hlavní a pomocné dýchací svaly 

- zvládnout při větší zátěži správné dýchání 

- koordinovat pohyby s dechem 

- zvládnout rovnovážné polohy 

 vnitřní orgány 

- cvičení zaměřená na: 

-  protažení a posílení svalstva - rozvoj hlavních a pomocných dýchacích 

svalů, zlepšení hrudního a bráničního dýchání při větší tělesné zátěži, 

koordinaci srdečního, dýchacího a pohybového rytmu,rovnovážná a 

koordinační cvičení 

 

- adaptovat pohybový, srdečně-cévní a dýchací systém 

- koordinovat pohyby 

- rozvíjet zrakové, sluchové a taktilní vnímání rytmu 

- orientovat v prostoru 

- lokalizovat zrak 

 

smyslové a nervové funkce 

 cvičení zaměřená na: 

- vyrovnání svalové nerovnováhy – viz. skupina A 

- vyrovnávání funkční adaptability pohybového, srdečně-cévního a 

dýchacího systému, rozvíjení pohybové a prostorové koordinace, 

rovnovážných postojů, sluchové, zrakové a taktilní vnímání rytmu 

- orientaci v prostoru,  zrakovou lokalizaci 



 

 

VŠEOBECNĚ ROZVÍJEJÍCÍ POHYBOVÉ 

ČINNOSTI 

 

-snažit se o všeobecný rozvoj pohybové činnosti 

s přihlédnutím ke konkrétnímu druhu a stupni oslabení 

VŠEOBECNĚ ROZVÍJEJÍCÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

- pohybové činnosti v návaznosti na obsah tělesné výchovy 

Průřezová témata, poznámky Průřezové téma není.  

Pokud není uvedeno jinak, je učivo a konkrétní výstupy koncipované a osvojené v nižším ročníku dále rozvíjeno  v dalších ročnících. 

 

 
Vyučovací předmět: Speciální tělesná výchova 

2. –  3. ročník  
Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP: žák by 

měl  

Školní výstupy  

 2., 3. roč. 

Žák by měl: 

Učivo  

 2., 3. roč. 

 
ČINNOSTI A INFORMACE PODPORUJÍCÍ 

KOREKCE ZDRAVOTNÍCH OSLABENÍ 

- zvládat jednoduchá speciální cvičení související 

s vlastním oslabením 

 

- mít snahu správně držet tělo, správně dýchat 

- být vhodně oblečen a obut na cvičení 

- znát své konkrétní zdravotní oslabení 

- vnímat pocity při cvičení 

- vyvarovat se nevhodných cvičení 

ČINNOSTI A INFORMACE PODPORUJÍCÍ KOREKCE ZDRAVOTNÍCH 

OSLABENÍ 

- zjištění konkrétního  zdravotního oslabení, prevence, pohybový režim 

- vhodné oblečení a obutí pro ZC 

-  zásady správného držení těla 

- dechová cvičení 

SPECIÁLNÍ CVIČENÍ 

podpůrně pohybový systém 

 

- uplatňovat správné způsoby držení těla v různých 

polohách a pracovních činnostech  

 

 
 

- zvládat jednoduchá speciální cvičení související 

s vlastním oslabením 

 

 

 

vnitřní orgány 

- uplatňovat správné způsoby držení těla v různých 

polohách a pracovních činnostech  

 
- zvládat jednoduchá speciální cvičení související 

 

 

- mít snahu odstraňovat oslabení - správně držet tělo 

- umět protahovat svaly 

- posilovat svalstvo 

- zvyšovat kloubní pohyblivost a rozsah pohybu 

- umět uvolnit páteř 

- zacvičit rotační cviky 

- správně dýchat (stereotyp) 

 

SPECIÁLNÍ CVIČENÍ 

podpůrně pohybový systém 

- cvičení zaměřená na správné držení hlavy, pletence ramenního a 

postavení pánve, protažení šíjových, prsních, bederních svalů a 

vzpřimovačů páteře, zkrácených ohybačů kyčle a svalstva na zadní straně 

stehen 

- cvičení zaměřená na zlepšení fyziologického rozsahu pletence ramenního, 

kolenního, kyčelního a hlezenního kloubu a páteře ve všech směrech 

- cvičení spinální (rotační) 

- cvičení zaměřená na posílení oslabených šíjových, mezilopatkových, 

břišních a hýžďových svalů, stehenních a lýtkových svalů a vzpřimovačů 

trupu 

 

- rozvíjet hlavní a pomocné dýchací svaly 

- zvládnout při větší zátěži správné dýchání 

- koordinovat pohyby s dechem 

- zvládnout rovnovážné polohy 

vnitřní orgány 

- cvičení zaměřená na: 

-  protažení a posílení svalstva  

- rozvoj hlavních a pomocných dýchacích svalů, zlepšení hrudního a 

bráničního dýchání při větší tělesné zátěži, koordinaci srdečního, dýchacího 

a pohybového rytmu,rovnovážná a koordinační cvičení 



 

 

s vlastním oslabením 

smyslové a nervové funkce 

- uplatňovat správné způsoby držení těla v různých 

polohách a pracovních činnostech  

- zvládat jednoduchá speciální cvičení související 

s vlastním oslabením 

 

 

- mít snahu odstraňovat oslabení typu C 

- adaptovat pohybový, srdečně-cévní a dýchací systém 

- koordinovat pohyby 

- rozvíjet zrakové, sluchové a taktilní vnímání rytmu 

- orientovat v prostoru 

- lokalizovat zrak 

smyslové a nervové funkce 

cvičení zaměřená na: 

- vyrovnání svalové nerovnováhy  

- vyrovnávání funkční adaptability pohybového, srdečně-cévního a 

dýchacího systému, rozvíjení pohybové a prostorové koordinace, 

rovnovážných postojů, sluchové, zrakové a taktilní vnímání rytmu 

- orientaci v prostoru,  zrakovou lokalizaci 
VŠEOBECNĚ ROZVÍJEJÍCÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

- zvládat jednoduchá speciální cvičení související 

s vlastním oslabením 

 

-snažit se o všeobecný rozvoj pohybové činnosti 

s přihlédnutím ke konkrétnímu druhu a stupni oslabení 

VŠEOBECNĚ ROZVÍJEJÍCÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

- pohybové činnosti v návaznosti na obsah tělesné výchovy 

Průřezová témata, poznámky Průřezové téma není.  

Pokud není uvedeno jinak, je učivo a konkrétní výstupy koncipované a osvojené v nižším ročníku dále rozvíjeno  v dalších ročnících. 

 

 
Vyučovací předmět: Speciální tělesná výchova 

1. stupeň, 2. období 

4. –  5. ročník  

 
Očekávané výstupy z RVP ZV- LMP:  

žák by měl  

Školní  výstupy 

4., 5. roč.  

Žák by měl: 

Učivo  

4., 5. roč. 

ČINNOSTI A INFORMACE PODPORUJÍCÍ 

KOREKCE ZDRAVOTNÍCH OSLABENÍ 

 

- zařazovat pravidelně do svého pohybového 

režimu speciální vyrovnávací cvičení související 

s vlastním oslabením v optimálním počtu 

opakování 

 

 

- mít snahu správně držet tělo, správně dýchat 

- být vhodně oblečen a obut na cvičení 

- znát své konkrétní zdravotní oslabení 

- vnímat pocity při cvičení 

- vyvarovat se nevhodných cvičení 

ČINNOSTI A INFORMACE PODPORUJÍCÍ KOREKCE 

ZDRAVOTNÍCH OSLABENÍ 

- zjištění konkrétního  zdravotního oslabení, prevence, pohybový režim 

 - vhodné oblečení a obutí pro ZTv 

-  zásady správného držení těla 

- dechová cvičení 

SPECIÁLNÍ CVIČENÍ 

podpůrně pohybový systém 

- zařazovat pravidelně do svého pohybového 

režimu speciální vyrovnávací cvičení související 

s vlastním oslabením v optimálním počtu 

opakování 

- zvládat základní techniku speciálních cvičení; 

korigovat techniku cvičení podle obrazu v zrcadle, 

podle pokynů učitele 

- upozornit samostatně na činnosti (prostředí), 

které jsou v rozporu s jeho oslabením 

 

- správně držet tělo 

- umět protahovat svaly 

- posilovat svalstvo 

- zvyšovat kloubní pohyblivost a rozsah pohybu 

- umět uvolnit páteř 

- zacvičit rotační cviky 

- správně dýchat (stereotyp) 

 

SPECIÁLNÍ CVIČENÍ 

podpůrně pohybový systém 

- cvičení zaměřená na správné držení hlavy, pletence ramenního a postavení 

pánve, protažení šíjových, prsních, bederních svalů a vzpřimovačů páteře, 

zkrácených ohybačů kyčle a svalstva na zadní straně stehen,  zlepšení 

fyziologického rozsahu pletence ramenního, kolenního, kyčelního a 

hlezenního kloubu a páteře ve všech směrech 

- cvičení spinální (rotační) 

- cvičení zaměřená na posílení oslabených šíjových, mezilopatkových, 

břišních a hýžďových svalů, stehenních a lýtkových svalů a vzpřimovačů 

trupu 

vnitřní orgány 

- zařazovat pravidelně do svého pohybového 

 

- rozvíjet hlavní a pomocné dýchací svaly 
vnitřní orgány 

- cvičení zaměřená na: 



 

 

režimu speciální vyrovnávací cvičení související 

s vlastním oslabením v optimálním počtu 

opakování 

- zvládat základní techniku speciálních cvičení; 

korigovat techniku cvičení podle obrazu v zrcadle, 

podle pokynů učitele 

- upozornit samostatně na činnosti (prostředí), 

které jsou v rozporu s jeho oslabením 

- zvládnout při větší zátěži správné dýchání 

- koordinovat pohyby s dechem 

- zvládnout rovnovážné polohy 

-  protažení a posílení svalstva  

- rozvoj hlavních a pomocných dýchacích svalů, zlepšení hrudního a 

bráničního dýchání při větší tělesné zátěži, koordinaci srdečního, dýchacího 

a pohybového rytmu,rovnovážná a koordinační cvičení 

smyslové a nervové funkce 

- zařazovat pravidelně do svého pohybového 

režimu speciální vyrovnávací cvičení související 

s vlastním oslabením v optimálním počtu 

opakování 

- zvládat základní techniku speciálních cvičení; 

korigovat techniku cvičení podle obrazu v zrcadle, 

podle pokynů učitele 

- upozornit samostatně na činnosti (prostředí), 

které jsou v rozporu s jeho oslabením 

 

- adaptovat pohybový, srdečně-cévní a dýchací systém 

- koordinovat pohyby 

- rozvíjet zrakové, sluchové a taktilní vnímání rytmu 

- orientovat v prostoru 

- lokalizovat zrak 

 

smyslové a nervové funkce 

- cvičení zaměřená na: 

- vyrovnání svalové nerovnováhy – viz. skupina A 

- vyrovnávání funkční adaptability pohybového, srdečně-cévního a 

dýchacího systému, rozvíjení pohybové a prostorové koordinace, 

rovnovážných postojů 

- sluchové, zrakové a taktilní vnímání rytmu 

- orientaci v prostoru 

- zrakovou lokalizaci 

 

VŠEOBECNĚ ROZVÍJEJÍCÍ POHYBOVÉ 

ČINNOSTI 

 

- snažit se o všeobecný rozvoj pohybové činnosti 

s přihlédnutím ke konkrétnímu druhu a stupni oslabení 

VŠEOBECNĚ ROZVÍJEJÍCÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

- pohybové činnosti v návaznosti na obsah tělesné výchovy 

Průřezová témata, poznámky Průřezové téma není.  

Pokud není uvedeno jinak, je učivo a konkrétní výstupy koncipované a osvojené v nižším ročníku dále rozvíjeno v dalších ročnících. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. 4 Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí  
Charakteristika 

Vymezení problematiky ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí:  

Zařazení problematiky ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí do obsahu školního vzdělávacího programu „Škola jako zahrada“ pro základní školu 

praktickou.  

Obsahové a časové vymezení 

Základem osvojování dovedností a způsobů jednání je praktický nácvik a provádění ukázek, které jsou součástí výuky v každém ročníku. Pro efektivitu vzdělávání a výchovy 

jsou doporučovány metody prožitkové pedagogiky (praktický nácvik, skupinový trénink, simulační hry). Rozsah vědomostí i nácviku dovedností je pak třeba volit vždy 

přiměřeně vzhledem k věku a schopnostem žáků. 

1. stupeň:  1. období 

Cíl: rozvíjet u žáků :  

- význam prevence rizik, opatrnosti a preventivního chování i důležitost obstát samostatně v obtížné situaci   

- znalost nebezpečí a schopnost odhadnout riziko a vyhnout se mu, posilovat odpovědnost žáků za vlastní zdraví a bezpečnost 

- schopnost rozpoznat varování před nebezpečím, rozeznat označení uzávěrů – zejména plynu, vody, elektřiny, zhodnotit důsledky bezdůvodného volání na tísňové linky 

1. stupeň 2. období 

Cíl: rozvíjet u žáků:   

- schopnost bezpečně se orientovat a pohybovat ve známém prostředí (blízkém okolí školy a bydliště) i v méně známém prostředí (jiné části obce, města, příroda) za použití 

plánů měst a map; dovednost poskytnout pomoc při běžných úrazech či onemocněních, včetně základního ošetření 

2. stupeň  

Cíl: rozvíjet u žáků:   

- schopnost adekvátně se chovat v případě vzniku mimořádné události a nařízené evakuace   

- znalosti a dovednosti potřebné pro prevenci požárů a pro adekvátní reagování v případě požáru,  rozpoznávat příčiny a projevy rizikového chování a rizikových činností, 

včetně jejich možných dopadů na duševní a fyzické zdraví, a aplikovat v praxi zásady bezpečného chování při mimořádných událostech na všech místech, kde se pohybuje 

schopnost aplikovat v praxi zásady bezpečného chování při mimořádných událostech způsobených přírodními vlivy na všech místech, kde se pohybuje a znát prevenci v péči 

o zdraví a umět poskytnout adekvátní pomoc v případě úrazu či násilí 

Organizační vymezení 

Učivo je včleněno do jednotlivých vyučovacích předmětů, znalost může být ověřena testem.  

 Metody a formy práce 

Metody a formy výuky musí být vybírány s ohledem na obsah konkrétního učiva jednotlivých ročníků a na výsledky vzdělávání, kterých se má dosáhnout. Metody a formy 

práce si učitelé volí podle svých zkušeností, potřeb a s ohledem na charakter vyučovaného předmětu, mezipředmětové vztahy a potřeby žáků. Potřebné je také klást důraz na 

podporu samostatné práce žáků, zejména na osobní zodpovědnost, samostatnost, schopnost spolupráce a týmové kooperace se záměrem odpovídajícího sebehodnocení a 

uvědomění si svých možností.  

Lze využívat: samostatnou práci žáků, skupinovou práci, vyhledávání informací, kreslení a malování,  společné hodnocení, 

Významnou součástí teoretické výuky je používání názorných pomůcek v různé formě, které žákovi usnadňují pochopení učiva: odborná literatura,  nástěnné obrazy, 

interaktivní tabule a počítače, učebnice a učební texty, pracovní listy, internet, výuková videa, dokumentární ukázky a fotografie, exkurze. 

K procvičování a upevňování učiva lze využívat různých forem: praktická cvičení,  hry a soutěže, diskuse (zkušenosti, příklady ze života, poznatky, zážitky), dramatizace, 

simulační metody, projekty, spolupráce se složkami integrovaného záchranného systému a nestátními neziskovými organizacemi – besedy, ukázky, návštěvy přímo na 

stanicích. 

 



 

 

 

 
 

Začlenění problematiky ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v ŠVP – ZŠ praktická 
 

 

Vyučovací 

předmět 

ročník Očekávaný výstup – žák by měl: Školní výstup – žák by měl: Učivo 

1. stupeň 

Informatika 5. - dodržovat pravidla bezpečné a zdravotně 

nezávadné práce s výpočetní technikou 

- seznámit se s pojmem hardware (CD, 

DVD) 

zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních 

rizik spojených s využíváním výpočetní techniky 

Prvouka 

Člověk a jeho 

zdraví  

1. - dodržovat zásady bezpečného chování 

tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví 

jiných 

- vědět, co je to mimořádná situace 

- znát pojem evakuace, poplach 
osobní bezpečí  krizové situace a formy násilí; 

agresivita, obrana proti agresivním jedincům; 

služby odborné pomoci; ochrana člověka za 

mimořádných událostí 3.  - znát důležitá telefonní čísla 

- vědět, co je to evakuační balíček 

Vlastivěda 

Místo, kde 

žijeme  

4. - popsat polohu svého bydliště na mapě, 

začlenit svou obec (město) do příslušného 

kraje  

 

- orientovat se v obci podle plánu domov a jeho okolí  orientace v obci podle 

plánu, mapa místní krajiny, adresa bydliště 

 

Lidé kolem nás  

 

5. - rozpoznat ve svém okolí nevhodné 

jednání a chování vrstevníků a dospělých 

 

- umět se chovat v rizikovém prostředí, 

v krizových situacích (při požáru, při 

vyhlášení poplachu, při dopravní nehodě 

- být seznámen se službami odborné 

pomoci 

osobní bezpečí  chování v rizikovém prostředí a 

v krizových situacích, služby odborné pomoci 

(pomáhající organizace); situace hromadného 

ohrožení  chování při požáru, při vyhlášení 

poplachu, při dopravní nehodě, důležitá telefonní 

čísla 

Přírodověda 

Rozmanitost 

přírody  

5. - popsat vliv činnosti lidí na přírodu a 

posoudit, které činnosti přírodnímu 

prostředí pomáhají a které ho poškozují 

- posoudit význam půdy a působení 

přírodních vlivů 

- umět třídit odpad a být seznámen s jeho 

likvidací 

- být seznámen s ekologickými 

katastrofami 

ochrana přírody  chování k přírodě; péče o 

životního prostředí; živelné pohromy 

a ekologické katastrofy 

Člověk a jeho 

zdraví  

 

4. 

 

 

 

 

5. 

- uplatňovat základní dovednosti a návyky 

související s preventivní ochranou zdraví 

a zdravého životního stylu 

- mít osvojené jednoduché způsoby 

odmítání návykových látek 

-reagovat přiměřeně na pokyny dospělých 

- být seznámen s různými typy úrazů a 

umět prakticky provést první pomoc a 

ošetření drobných poranění 

- znát nejčastější druhy návykových látek, 

umět je odmítnout 

- umět se chovat v rizikovém prostředí, 

péče o zdraví; význam aktivního pohybu; běžné 

nemoci a prevence, chování v době nemoci, 

základní péče o nemocného; drobné úrazy 

a poranění, předcházení úrazům, první pomoc; 

návykové látky a zdraví  nejčastější druhy 

návykových látek a jejich odmítání, nebezpečí 



 

 

při mimořádných událostech 

 

v krizových situacích (při požáru, při 

vyhlášení poplachu, při dopravní nehodě 

gamblerství (chorobné hráčství); osobní bezpečí 

 bezpečné chování v silničním provozu; krizové 

situace a formy násilí; agresivita, obrana proti 

agresivním jedincům; služby odborné pomoci; 

ochrana člověka za mimořádných událostí 

Tělesná 

výchova 

2.  3. 

 

 

 

 

 

4.,5. 

- dodržovat základní zásady bezpečnosti 

při pohybových činnostech a mít osvojeny 

základní hygienické návyky při 

pohybových aktivitách 

- uplatňovat hygienické a bezpečnostní 

zásady pro provádění zdravotně vhodné a 

bezpečné pohybové činnosti 

- udržovat osobní hygienu, používat 

vhodné oblečení a obutí a udržovat 

hygienu cvičebního prostředí 

- dodržovat BOZP v různém prostředí, při 

různých pohybových činnostech 

bezpečnost při pohybových činnostech v různém 

prostředí, první pomoc při úrazech v podmínkách 

Tv 

 

 

Pracovní 

vyučování 

Práce s 

drobným 

materiálem 

4.,5. -udržovat pořádek na pracovním místě; 

dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti 

práce; poskytnout první pomoc při 

drobném poranění 

 

- dbát na pořádek a čistotu svého 

pracovního místa 

-bezpečně používat nástroje a pomůcky 

- umět poskytnout první pomoc při 

drobném poranění 

jednoduché pracovní operace a postupy 

organizace práce 

 

Práce montážní 

a demontážní 

 - udržovat pořádek na svém pracovním 

místě, dodržovat zásady hygieny a 

bezpečnosti práce, poskytnout první 

pomoc při drobném úrazu 

- dodržovat zásady bezpečnosti 

-umět poskytnout první pomoc při 

drobném poranění 

montáž a demontáž jednoduchých předmětů 

Pěstitelské 

práce 

 

 - dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti 

práce a ochrany zdraví; poskytnout první 

pomoc při úrazu při práci na zahradě 

- dodržovat zásady bezpečnosti 

- umět poskytnout první pomoc při 

drobném poranění 

zásady bezpečné práce s rostlinami 

Příprava 

pokrmů 

 

 - udržovat pořádek a čistotu pracovních 

ploch, dodržovat základy hygieny a 

bezpečnosti práce, poskytnout první 

pomoc při úrazu v kuchyni 

- umět poskytnout první pomoc při 

drobném poranění 

- umět bezpečně používat jednoduché 

kuchyňské náčiní  

- bezpečně obsluhovat elektrický vařič, 

sporák, troubu, varnou konvici 

bezpečná obsluha spotřebičů – základní technika 

v kuchyni 

 

   2. stupeň  

Informatika 7. - dodržovat pravidla bezpečné a zdravotně 

nezávadné práce s výpočetní technikou 

vyhledat na webu potřebnou informaci 

pomocí klíčového slova, známé adresy 

zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních 

rizik spojených s využíváním výpočetní techniky 

Občanská 

výchova 

Člověk ve 

společnosti 

9. - být seznámen s nebezpečím rasizmu a 

xenofobie 

- kriticky přistupovat k projevům 

vandalismu 

- být tolerantní k lidem jiné barvy pleti, 

jiného vyznání, k národnostním 

menšinám 

-  respektovat společenský řád 

rovnocennost a rovnoprávnost národnostních 

menšin; problémy lidské nesnášenlivosti; mravní 

hodnoty jedince; člověk a svoboda ; otázky víry a 

náboženství, nebezpečí náboženských sekt 

Stát a právo 9.  - uvědomovat si rizika porušování - znát orgány činné v trestním řízení, poškozování lidských práv, týrané dítě, 



 

 

 právních ustanovení a důsledky 

protiprávního jednání 

 

policie, soudy, výchovná zařízení zneužívané dítě, šikana, diskriminace; 

národnostní problematika; druhy a postihy 

protiprávního jednání; trestná činnost mládeže; 

styk s úřady 

Péče o občana 

 

9. 

 

8. 

 

 

9. 

- rozeznat nebezpečí ohrožení sociálně 

patologickými jevy 

- využívat v krizových situacích služeb 

pomáhajících organizací 

- mít osvojeny nezbytné dovednosti 

potřebné k ochraně osob za mimořádných 

událostí 

-znát nebezpečí látek poškozujících  

zdraví – kouření, drogy, alkohol 

- vědět o pomoci nemocným a 

postiženým 

-  znát způsoby ochrany v případě 

ohrožení 

orgány a instituce zdravotní a sociální péče; 

pomáhající organizace (krizová centra) 

 

Fyzika 

Energie 

 

9. - pojmenovat výhody a nevýhody 

využívání různých energetických zdrojů 

z hlediska vlivu na životní prostředí 

- znát, jaká je ochrana lidí před 

radioaktivním zářením 

jaderná energie, jaderný reaktor, jaderná 

elektrárna; ochrana lidí před radioaktivním 

zářením 

 

Zvukové děje 

 

7. - posoudit vliv nadměrného hluku na 

životní prostředí a zdraví člověka 

- posoudit škodlivost nadměrného hluku – 

přijmout tvrzení, že nadměrný hluk škodí 

lidskému zdraví (sluchu) 

škodlivost nadměrného hluku 

 

Chemie 

Pozorování, 

pokus a 

bezpečnost 

práce 

9. - pracovat bezpečně s vybranými běžně 

používanými nebezpečnými látkami 

- umět reagovat na případy úniku 

nebezpečných látek 

 

- dodržovat zásady bezpečné práce ve 

školní pracovně i v běžném životě 

- znát pojem ekologické katastrofy a 

vědět, jak se chovat a chránit před úniky 

nebezpečných látek, haváriemi 

chemických provozů 

nebezpečné látky a přípravky  značení a užívání 

běžných chemikálií; zásady bezpečné práce  

ve školní pracovně i v běžném životě; mimořádné 

události  úniky nebezpečných látek, havárie 

chemických provozů, ekologické katastrofy 

Přírodopis 

Biologie 

živočichů 

8. - vědět o významu živočichů v přírodě i 

pro člověka a uplatňovat zásady 

bezpečného chování ve styku se živočichy 

- být seznámen s projevy chování 

živočichů 

 

projevy chování živočichů 

 

Biologie 

člověka 

 

8. - rozlišovat příčiny, případně příznaky 

běžných nemocí a uplatňovat zásady 

jejich prevence a léčby 

- znát zásady poskytování předlékařské 

první pomoci při poranění 

- znát nemoci, úrazy a být seznámen 

s prevencí úrazovosti 

- rozlišit závažná poranění a život 

ohrožující stavy 

- znát zásady a praktické poskytování 

první pomoci 

nemoci, úrazy a prevence  příznaky, zásady 

poskytování první pomoci; závažná poranění 

a život ohrožující stavy 

Neživá příroda 

 

9. - vědět o významu vlivu podnebí a počasí 

na rozvoj a udržení života na Zemi 

- všímat si vlivu podnebí a počasí podnebí a počasí ve vztahu k životu organismů 

 

Praktické 

poznávání 

přírody 

9. - dodržovat základní pravidla bezpečného 

chování při poznávání přírody 

- prakticky poznat vybrané zástupce 

chráněných rostlin, léčivých rostlin a 

jedovatých rostlin 

praktické metody poznávání přírody 

 



 

 

Zeměpis 

Životní 

prostředí 

9. - uvést na vybraných příkladech závažné 

důsledky a rizika přírodních a 

společenských vlivů na životní prostředí 

- chápat globální problémy Země vztah příroda a společnost  principy a zásady 

ochrany přírody a životního prostředí, globální 

ekologické a environmentální problémy lidstva 

Terénní 

geografická 

výuka, praxe a 

aplikace 

8. - uplatňovat v praxi zásady bezpečného 

pohybu a pobytu ve volné přírodě 

 

- znát,  jak se chovat v a jednat při 

ohrožení zdraví, života a nebezpečí 

živelných pohrom 

ochrana člověka při ohrožení zdraví a života  

živelní pohromy; opatření, chování a jednání při 

nebezpečí živelních pohrom 

 

Výchova ke 

zdraví 

7. 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

- uvědomovat si základní životní potřeby a 

jejich naplňování ve shodě se zdravím 

- respektovat zdravotní stav svůj i svých 

vrstevníků a v rámci svých možností 

usilovat 

o aktivní podporu zdraví 

- uplatňovat způsoby bezpečného chování 

v sociálním kontaktu s vrstevníky, při 

komunikaci s neznámými lidmi, 

v konfliktních a krizových situacích a 

v případě potřeby vyhledat odbornou 

pomoc 

- uplatňovat osvojené sociální dovednosti 

při kontaktu se sociálně patologickými 

jevy 

- zaujímat odmítavé postoje ke všem 

formám brutality a násilí 

- dát do souvislosti zdravotní a 

psychosociální rizika spojená se 

zneužíváním  návykových látek a 

provozováním hazardních her 

- pochopit souvislosti mezi konzumací 

návykových psychoaktivních látek 

a poškozováním zdraví a životního stylu 

- vědět o centrech odborné pomoci a 

vyhledat a použít jejich telefonní čísla 

- chovat se odpovědně při mimořádných 

událostech a prakticky využívat základní 

znalosti první pomoci při likvidaci 

následků hromadného zasažení obyvatel 

- mít dobrý vztah ke svému zdraví a 

pečovat o ně vhodným sportem a 

rekreační činností (pohybem) 

- znát příčiny běžných chorob a umět 

uplatňovat zásady prevence 

 

 

 

- poznat sám sebe a na základě 

sebepoznání ovlivňovat pozitivně své 

chování 

-  vědět, na koho se může obrátit 

v případě neúspěchu 

 

 

- uvědoměle se vyhýbat rizikovému 

prostředí 

 

- zaujímat odmítavý postoj k projevům  

násilí 

 

- zaujímat odmítavý postoj ke konzumaci 

zdraví škodlivých látek 

 

- dbát na bezpečné chování v době 

volného času 

 

 

- umět vyhledat služby odborné pomoci 

 

- dodržovat zásady pro opuštění bytu 

v případě evakuace 

ochrana před přenosnými i nepřenosnými 

chorobami, chronickým onemocněním a úrazy 

 bezpečné způsoby chování (nemoci přenosné 

pohlavním stykem, HIV/AIDS, hepatitidy); 

preventivní a lékařská péče; chování v situacích 

úrazu a život ohrožujících stavů (úrazy 

v domácnosti, při sportu, na pracovišti, 

v dopravě) 

stres a jeho vztah ke zdraví  kompenzační, 

relaxační a regenerační techniky k překonávání 

únavy, stresových reakcí a k posilování duševní 

odolnosti 

civilizační choroby  zdravotní rizika; 

preventivní a lékařská péče 

auto-destruktivní závislosti  zdravotní a 

sociální rizika zneužívání návykových látek; 

patologické hráčství; náboženské sekty 

skryté formy a stupně individuálního násilí a 

zneužívání, sexuální kriminalita  šikana a jiné 

projevy násilí; formy sexuálního zneužívání dětí; 

komunikace se službami odborné pomoci – 

praktické dovednosti 

bezpečné chování  komunikace s vrstevníky a 

neznámými lidmi; pohyb v rizikovém prostředí; 

konfliktní a krizové situace 

dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany 

zdraví  bezpečné prostředí ve škole; ochrana 

zdraví při různých činnostech 

ochrana člověka za mimořádných událostí  
živelní pohromy, terorismus 

podpora zdraví a její formy  prevence a 



 

 

- pomáhat mladším, starším a postiženým 

- vědět, co je to ochranná maska 

intervence; působení na změnu kvality prostředí 

a chování jedince, odpovědnost jedince za zdraví 

Tělesná 

výchova 

6.,7.  

 

 

8.,9. 

- odmítat drogy a jiné škodliviny jako 

neslučitelné se zdravím a sportem 

- vhodně reagovat na informace o 

znečištění ovzduší a tomu přizpůsobit 

pohybové aktivity 

- znát základní zásady poskytování první 

pomoci a zvládat zajištění odsunu 

raněného 

- uplatňovat bezpečné chování v přírodě a 

v silničním provozu  

- dodržovat pohybový režim, zvládat 

pohybové aktivity, rekreační 

(výkonnostní sport) 

- dodržovat hygienu, užívat vhodné 

oblečení a obutí v nestandardním 

prostředí 

- zvládnout improvizované ošetření a 

odsun raněného 

- osvojit si základní pravidla silničního 

provozu a jízdu na kole 

hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech 

 hygiena, vhodné oblečení a obutí 

v nestandardním prostředí, improvizované 

ošetření a odsun raněného 

zásady jednání a chování v různém prostředí a při 

různých činnostech 

 

Pracovní 

vyučování 

Práce s 

technickými 

materiály 

6.,7. - dodržovat obecné zásady bezpečnosti a 

hygieny při práci i zásady bezpečnosti a 

ochrany při práci s nástroji a nářadím; 

poskytnout první pomoc při úrazu 

- dodržovat obecné zásady bezpečnosti a 

hygieny při práci i zásady bezpečnosti a 

ochrany při práci s nástroji a nářadím; 

umět poskytnout první pomoc při 

pracovních úrazech 

jednoduché pracovní operace a postupy 

organizace práce 

 

Práce 

s ostatními 

materiály 

 - dodržovat technologickou kázeň, zásady 

hygieny a bezpečnosti práce, poskytnout 

první pomoc při drobném úrazu 

- znát specifika práce s různými druhy 

materiálů a přizpůsobit jim volbu 

pracovního postupu, nástrojů a nářadí 

práce s různým materiálem podle podmínek a 

vybavení školy 

 

Práce montážní 

a demontážní 

 - dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny 

práce a bezpečnostní předpisy, poskytnout 

první pomoc při úrazu 

- zvládat bezpečnou jízdu na kole 

- naučit se vybrané dopravní testy 

sestavování modelů, montáž a demontáž 

Pěstitelské 

práce, 

chovatelství 

 

 - prokázat základní znalost chovu 

drobných zvířat a zásad bezpečného 

kontaktu se zvířaty 

- dodržovat technologickou kázeň, zásady 

hygieny a bezpečnosti práce, poskytnout 

první pomoc při úrazu způsobeného 

zvířaty a při styku s jedovatými rostlinami 

- umět pečovat o drobné zvířectvo 

- vědět, co to je alergie na byliny 

léčivé rostliny, rostliny a zdraví člověka; léčivé 

účinky rostlin; rostliny jedovaté; rostliny jako 

drogy a jejich zneužívání; chovatelství  hygiena 

a bezpečnost chovu; kontakt se zvířaty 

 

Provoz a 

údržba 

domácnosti  

8.,9. - dodržovat základní hygienická a 

bezpečnostní pravidla a předpisy a 

poskytnou první pomoc při úrazu 

elektrickým proudem nebo chemikálií 

- dbát na bezpečnost při obsluze 

elektrických spotřebičů – první pomoc při 

úrazu elektrickým proudem nebo 

chemikálií 

bezpečnost při styku s čisticími prostředky; prací 

a čisticí prostředky a zacházení s nimi; elektrické 

spotřebiče  ochrana a údržba, bezpečnost 

provozu; nebezpečí úrazu elektrickým proudem, 

první pomoc 
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7. 5  Finanční gramotnost - S penězi si umíme poradit - projekt  

Cíl: 

Finanční gramotnost je dlouhodobě společensky opomíjeným tématem. Nedostatečná orientace v této problematice způsobuje řadu špatných finančních 

rozhodnutí, jejímž následkům musí jedinec čelit po mnoho let a často snižují kvalitu života jak po materiální, tak po psychické stránce. Z tohoto důvodu je 

nutností téma finanční gramotnosti zařadit mezi základní oblasti vzdělávání. Nedostatečná finanční gramotnost je jednou z příčin zadlužování obyvatelstva a 

vzdělávání žáků v této oblasti může neblahý trend pozitivně ovlivnit. 

Cílem výuky finanční gramotnosti je seznámení žáků se zásadami hospodaření s penězi tak, aby v co největší míře předešli nezamýšleným dopadům 

nesprávných rozhodnutí v oblasti osobních a rodinných financí.  

Obsahové a časové vymezení: 

Výuka finanční gramotnosti je zaměřena na 

- využívání finančních poznatků a dovedností v praktických činnostech 

- vytváření přiměřeného množství finančních  znalostí pro řešení úloh z běžného života 

 

Oblasti finanční gramotnosti: 

I. Peníze   II. Hospodaření domácnosti  III. Finanční produkty a služby 

 

1. – 3. ročník 4., 5. ročník 

Očekávané výstupy 

Žák by měl: 
Učivo Očekávané výstupy 

Žák by měl: 
Učivo 

 

- rozpoznat užívané mince a 

bankovky 

- používat peníze v běžných situacích 

hotovostního placení 

- řešit jednoduché slovní úlohy 

s použitím platidel 

 

Peníze 

bankovky a mince 

 

- rozpoznat užívané mince a 

bankovky 

- používat peníze v běžných situacích 

hotovostního placení 

- odhadnout a zkontrolovat cenu 

nákupu a vrácené peníze 

- řešit slovní úlohy s použitím platidel 

Peníze 

bankovky a mince 

 

- řešit jednoduché příklady 

z praktického života 

 

Hospodaření domácnosti 

příjmy a výdaje domácnosti  

 

 

 

- ukázat na příkladu, proč není možné 

realizovat všechny chtěné výdaje 

- řešit jednoduché příklady 

z praktického života 

Hospodaření domácnosti 

rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti  

 

 

- vysvětlit, proč spořit 

 

Finanční produkty a služby 

úspory 

 

 

 

- vysvětlit, proč spořit 

- vědět, kdy si půjčovat a jak vracet 

dluhy 

Finanční produkty a služby 

úspory 

půjčky 
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6., 7. ročník 8., 9. ročník 

Očekávané výstupy 

Žák by měl: 
Učivo Očekávané výstupy 

Žák by měl: 
Učivo 

- bezpečně rozpoznat užívané mince a 

bankovky 

- označit alespoň jeden ochranný znak 

bankovek 

- používat peníze v běžných situacích 

hotovostního placení 

- odhadnout a zkontrolovat cenu 

nákupu a vrácené peníze 

- řešit slovní úlohy s použitím platidel 

- řešit jednoduché úlohy z praxe 

s využitím výpočetní techniky 

 

Peníze 

bankovky a mince;  

hotovostní a bezhotovostní forma 

peněz;  

způsoby placení 

 

- bezpečně rozpoznat užívané mince a 

bankovky 

- označit alespoň jeden ochranný znak 

bankovek 

- používat peníze v běžných situacích 

hotovostního placení 

- odhadnout a zkontrolovat cenu 

nákupu a vrácené peníze 

- řešit slovní úlohy s použitím platidel 

- řešit jednoduché úlohy z praxe 

s využitím výpočetní techniky 

 

Peníze 

bankovky a mince;  

hotovostní a bezhotovostní forma 

peněz;  

způsoby placení;  

banka jako správce peněz  

 

 

- ukázat na příkladu, proč není možné 

realizovat všechny chtěné výdaje 

- řešit příklady z praktického života 

- využívat výpočetní techniku, 

kalkulátor 

- vytvářet modelové situace 

 

Hospodaření domácnosti 

rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti 

reklamace, nárok na reklamaci  

 

 

- ukázat na příkladu, proč není možné 

realizovat všechny chtěné výdaje 

- řešit příklady z praktického života 

- vypracovat tabulku, zanést data a 

pracovat s nimi 

- využívat výpočetní techniku, 

kalkulátor 

- vytvářet modelové situace 

 

Hospodaření domácnosti 

rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti 

reklamace, nárok na reklamaci  

 

 

- vysvětlit, proč spořit 

- vědět, kdy si půjčovat a jak vracet 

dluhy 

- řešit úlohy z praxe   

 

Finanční produkty a služby 

úspory 

půjčky 

 

 

- vysvětlit, proč spořit 

- vědět, kdy si půjčovat a jak vracet 

dluhy 

- používat symbol % 

- chápat pojem úrok, úroková míra  

- řešit úlohy z praxe  

Finanční produkty a služby 

úspory 

půjčky 

 

 

Metody práce: 

- práce ve skupinách 

- programová výuka 
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- výklad učitele 

- rozhovor 

- diskuze 

- řešení problémů 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

Kompetence k učení: 

1. na základě  diskuse a týmové práce uvádět věci do souvislosti a vytvářet komplexnější pohled na vztahy mezi jevy 

2. zadávat žákům úkoly přiměřené jejich schopnostem, aby je dokázali zvládnout a nacházeli potěšení z vymýšlení a často zažívali úspěch 

3. využívat projektové vyučování, soutěže pro řešení prvků z praktického života, pomocí srovnávání, třídění, analýzy, syntézy, zobecňování a uvažování 

Kompetence k řešení problémů: 

1. vyzývat žáky k navrhování dalších postupů a konkrétních činností, které povedou k jejich pokroku 

2. řešit problémové úlohy z praktického života 

3. přecházet od frontálního vyučování k aktivizujícím metodám, poznatky žákům nepředkládat v hotové podobě 

4. učit žáky samostatně se rozhodovat a nést důsledky za své rozhodnutí 

5. podněcovat získávání odvahy k překonávání obtíží 

Kompetence komunikativní: 

1. rozvíjet komunikativní dovednosti, vést dialog, řízený i nahodilý rozhovor, diskutovat 

2. hledat společná řešení  

Kompetence sociální a personální: 

1. začleňovat metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím učit žáky spolupracovat 

2. vyučovat ve skupinách – třídy s více ročníky 

3. umožňovat žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcovat jejich tvořivost 

4. během vzdělávání využívat skupinové práce žáků, vzájemnou pomoc při učení ve třídách s více ročníky (starší pomáhají slabším) 

Kompetence občanské: 

1. učit žáky přijímat a respektovat názory druhých 

Kompetence pracovní: 

1. vést k správnému vztahu k technice, k ICT, jejímu správnému, účelnému využívání 

2. nepředkládat žákům zadání v hotové formě, vést k samostatnosti 

3. učit žáky číst a rozumět různým textům, sdělením, přehledům, tabulkám,grafům 

4. zadávat žákům úkoly přiměřené jejich schopnostem a nabízet možnost volby 

5. učit žáky základy kooperace (spolupráce) 

6. vést žáky k sebehodnocení, individuálním přístupem k žákům maximalizovat jejich šanci prožít úspěch 
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Průřezová témata: 

OSVA) Osobnostní rozvoj 

1. Rozvoj schopností poznávání 

b) cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů 

4. Psychohygiena  

d) hledání pomoci při potížích 

OSVB) Sociální rozvoj  

2. Mezilidské vztahy 

b) chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respekt, podpora, pomoc  

3. Komunikace 

d) dialog -  (vedení dialogu, jeho pravidla)  

OSVC) Morální rozvoj  

1. Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

a) dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí  

2. Hodnoty, postoje, praktická etika 

a) vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd. 

MeV – Mediální výchova 

1. Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

a) pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě 
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7. 6 Dopravní výchova 
 

Charakteristika 

Dopravní výchova je preventivní působení na žáky jako na účastníky provozu na pozemních komunikacích výchovnými a vzdělávacími aktivitami 
  

Zvýšení ochrany dětí a žáků na pozemních komunikacích je jednou z priorit dopravní politiky Ministerstva dopravy ČR a je jí věnována speciální pozornost, 

stejně tomu tak je i u dalších subjektů, včetně nevládních organizací. Nezastupitelnou roli v této oblasti má škola. Že žáci základních škol jsou účastníky 

silničního provozu a budoucími řidiči a právě u nich může začít možná náprava chování a návyků celé společnosti, které se mj. odrážejí v chování v silničním 

provozu. Proto je v základních školách efektivní realizace témat týkajících se prevence bezpečnosti v silničním provozu obzvláště významná. Základním 

smyslem začlenění dopravní výchovy do výchovně-vzdělávacího procesu na ZŠ je zajistit pro žáky příležitost poznat, pochopit a přijmout faktickou i etickou 

stránku bezpečnosti v silničním provozu. Základním cílem zařazení dopravní výchovy do výuky je získání vědomostí, dovedností a návyků v oblasti 

bezpečného a ohleduplného chování v silničním provozu, přijetí etických norem chování, rozvoj klíčových kompetencí žáka s důrazem na rozvoj komunikace, 

sounáležitosti, úcty ke zdraví, odpovědnosti za své zdraví a bezpečnost i zdraví jiných. Dále jde o výchovu k toleranci a ohleduplnosti k ostatním. Dopravní 

výchova by měla mít kladný dopad na celoživotní učení dětí a vést následně ke snížení nehodovosti a rizikových situací v silničním provozuje rozložena do 

několika vzdělávacích oblastí 

Cíle 

1. stupeň: 

seznámit žáky se základními pravidly bezpečnosti v silničním provozu 

položit základ pro pochopení bezpečného a ohleduplného chování 

poznat nejbližší okolí s ohledem na bezpečnost silničního provozu  

vést žáky k pochopení nutnosti bezpečného a ohleduplného chování, k uvědomování si rizik a nebezpečí v silničním provozu, rozvíjet schopnost uvědomovat 

si rizika a nebezpečí v silničním provozu, vnímat okolní dění všemi smysly a učit se vyvozovat správné závěry pro bezpečné chování; uvědomovat si ostatní 

účastníky provozu, zejména v roli chodce 

být zodpovědný za svoje chování, uvědomovat si rizika a vztahy mezi všemi účastníky silničního provozu;hledat řešení krizových situací;zejména v roli 

cyklisty; 

vnímat všemi smysly, zhodnotit a zpracovat získané informace a vyvodit z nich správné závěry pro bezpečnou cestu 

upevňovat a rozvíjet získané vědomosti, dovednosti a návyky účastníka silničního provozu –chodce i cyklisty;poznávat vztahy mezi všemi účastníky, 

uvědomovat si je, učit se bezpečnému chování i v krizových situacích;seznámit se s první předlékařskou pomocí 

 2. stupeň 

dovést žáky k pochopení pravidel bezpečného a ohleduplného chování v silničním provozu zejména v roli chodce;rozšířit jejich poznání z nižších ročníků, 

obohatit výchovně-vzdělávací proces o etické vzdělávání na dané téma; soustředit se na sociální vztahy a způsoby jednání a chování jedince;zabývat se 

zejména vztahy mezi všemi účastníky silničního provozu; zvládat svoje reakce, vlastní agresivitu a reakce a chování ostatních 

dovést žáky k pochopení pravidel bezpečného a ohleduplného chování v silničním provozu, zejména v roli cyklisty;rozšířit jejich poznání z nižších ročníků, 

obohatit výchovně-vzdělávací proces o etické vzdělávání na dané téma;soustředit se na sociální vztahy a způsoby jednání a chování jedince; rozvíjet zejména 

vztahy mezi všemi účastníky silničního provozu; zvládat svoje vlastní reakcea agresivitu i reakce na chování ostatních 
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Obsahové a časové vymezení 

Základním smyslem začlenění dopravní výchovy do výchovně-vzdělávacího procesu na 1. stupni ZŠ je zajistit pro žáky příležitost poznat, pochopit a přijmout 

faktickou i etickou stránku bezpečnosti v silničním provozu. Základním cílem zařazení dopravní výchovy do výuky je získání vědomostí, dovedností a návyků 

v oblasti bezpečného a ohleduplného chování v silničním provozu, přijetí etických norem chování, rozvoj klíčových kompetencí žáka s důrazem na rozvoj 

komunikace, sounáležitosti, úcty ke zdraví, odpovědnosti za své zdraví a bezpečnost i zdraví jiných. Dále jde o výchovu k toleranci a ohleduplnosti k 

ostatním. Dopravní výchova by měla mít kladný dopad na celoživotní učení dětí a vést následně ke snížení nehodovosti a rizikových situací v silničním 

provozu. 

Časová dotace 

Organizační vymezení 

Učivo je včleněno do jednotlivých vyučovacích předmětů a označeno zkratkou DV. Znalost může být ověřena testem.  

 

Metody a formy práce 

názornosti učení, možnosti praktického přístupu, přitažlivých forem, zážitkového vyučování a moderního přístupu 

Začlenění dopravní výchovy do ŠVP, výchovy k bezpečnosti a ohleduplnosti v silničním provozu, je přínosné, celospolečensky žádoucí a nutné. 

Metody a formy práce 

Základním kritériem pro výběr odpovídající metody je cíl výuky. Pedagog vybírá a přizpůsobuje metody a formy práce žáků podle dané oblasti výuky, podle 

připravenosti žáků k učení, jejich specifik, podle vnějších podmínek výchovně vzdělávacího procesu a podle vlastních schopností a zkušeností. K využití 

metod je možné přistupovat z mnoha hledisek – z hlediska pramenů a způsobů získávání informací, aktivity žáků, rozsahu myšlenkových operací, fáze výuky 

a výukových forem atd. 

Metody z hlediska poznání: 

a) metody slovní (popis, vysvětlování, vyprávění, rozhovor, diskuze, dramatizace, práce s knihou  nebo textem) 

b) metody názorně demonstrační (pozorování, předvádění, projekce) 

c) metody dovednostně praktické (pohybové a pracovní dovednosti, pracovní činnosti, grafické a výtvarné činnosti)  

Důležitá je kombinace metod. V oblasti vzdělávání v oblasti bezpečnosti a ohleduplnosti v silničním provozu je třeba preferovat zejména kreativitu, 

aktivizující metodické přístupy, metody praktické rozvíjející dovednosti a demonstrační. Zejména je důležité názorné vyučování vedoucí k podněcování 

kreativity žáků a schopnosti se rychle a adekvátně rozhodovat.  

Formy a metody práce, mezipředmětové vztahy: 

- didaktické hry a hry a činnosti intuitivního poznávání 

- dramatizace a demonstrace 

- používání výukových materiálů (zejména pracovní učebnice a pracovní listy) 

- doplňování, vystřihování 

- propojení výuky s praxí (praktická cvičení) 

- kombinace pohybových aktivit s výukou (praktické lekce dopravní výchovy) 
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- využití práce pedagoga ve školní družině, zejména při vycházkách a pohybových aktivitách 

- krátké literární celky (vyprávění, popis) 

- propojení výuky s praxí (práci ve třídách s učebnicemi doplnit praktickými cvičeními) 

- kombinace pohybové aktivity a výuky (praktické lekce dopravní výchovy) 

- návštěva dětského dopravního hřiště 

- beseda s odborníky  

- zapojení techniky –práce s internetem, apod. 

- propojení tématu s etickým vzděláváním – vztahy mezi účastníky silničního provozu 

- vytváření celoškolních projektů 

- práce s testy 

Témata dopravní výchovy jsou zařazena do období exkurzí, školních výletů, cvičení v přírodě a mimoškolních akcí. Na vycházce si žáci ukazují vhodná místa 

pro hru, různé druhy dopravních značek atd. Věnuje se  prostor praktickým ukázkám bezpečného chování. Pojmům se věnuje motivační část některé hodiny 

prvouky, nejlépe je užít prolínajícího tématu – cesta do školy. Využije se i výtvarná výchova, návštěva dětského dopravního hřiště.  

Pro konkrétní práci v hodinách dopravní výchovy lze využít výukový materiál dostupný na stránkách www.ibesip.cz . Pro faktické i jiné informace je možné 

použít zmiňovaných webových stránek jako zdroje a pomocníka při tvorbě projektů. Internetových stránek www.ibesip.cz je výhodné využít i pro hledání 

dalších zdrojů informací. 

 

Průřezové téma: 

Osobnostní a sociální rozvoj 

OSVA) Osobnostní rozvoj  

2. sebepoznání a sebepojetí  

3. seberegulace a sebeorganizace  

4. psychohygiena  

OSVB) Sociální rozvoj 

2. 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  

OSVC) Morální rozvoj  

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: 

Kompetence celoživotního učení: 

– žák poznává nové oblasti života, novou problematiku, navazuje na známá fakta, učí se porozumět neznámým oblastem, apod.  

Kompetence sociální a personální: 

– na simulovaných situacích a zadáních žáci řeší vztahové situace mezi sebou, mezi účastníky silničního provozu, snaží se vžít se do situací, snaží se je řešit, 

učí se je správně řešit, učí se správným reakcím apod. 

http://www.ibesip.cz/
http://www.ibesip.cz/
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Kompetence komunikativní a občanské: 

– žáci mezi sebou konverzují, vedou rozhovory, projevují své názory, přijímají názory ostatních a posuzují je, komunikují s dospělými, apod.  

Kompetence k řešení problémů: 

– při práci žáci používají i jiné zdroje – např. internet, odbornou literaturu apod. 

Kompetence k práci s digitálními technologiemi: 

– je žádoucí zpracovávat úlohy či zadání na počítači, zejména žáci vyšších ročníků pracují i se záznamovou technikou, žáci zpracovávají materiál digitálně 

(např. fotografie či kresby v grafických programech) 

Kompetence kulturního povědomí a vyjádření: 

– výchova k bezpečnosti a ohleduplnosti v silničním provozu patří do etické výchovy, vybudování základů etických norem, etické chování  
 

Začlenění problematiky dopravní výchovy v ŠVP – ZŠ praktická: 

U některých vyučovacích předmětů  je včleněna dopravní výchova a  je zaznamenána zkratka DV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

243 

 

Dodatek č. 1 k ŠVP 

 

Na základě ustanovení vyhlášky č. 48/2005 Sb. O základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky v 

platném znění dle § 5 odst. 3) lze v souladu se školním vzdělávacím programem na výuku některých předmětů dělit třídy na skupiny, vytvářet 

skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy a na základě ustanovení vyhl. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů 

se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných v platném znění dle §10 odst. 3) Ředitel školy může dělit 

třídy, oddělení a studijní skupiny na skupiny v souladu se školním vzdělávacím programem, pedagogickými, hygienickými, ekonomickými a 

prostorovými podmínkami, požadavky na bezpečnost žáků a ochranu jejich zdraví a charakterem předmětu. 

 

Kritériem je zohlednění potřeb a možností žáků, rovnoměrný počet žáků ve třídách nebo skupinách. Dělením tříd a vytvářením skupin s 

rovnoměrným počtem žáků se zkvalitní speciálně pedagogická péče, následně individuální přístup k žákům. 

 

K osvojení potřebných vědomostí, dovedností a návyků, které ovlivňují způsob života jednotlivce je třeba využívat vhodné motivace a činnosti, 

které posilují zájem žáků. Je to například právě práce s různými skupinami, ale i samostatné činnosti a individuální přístup jednotlivých žáků při 

činnostech a individuální přístup vyučujících. 
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7. 7. POKOS – příprava občana k obraně státu  

 

Cíl: 

Cílem přípravy občana k obraně státu je získat u žáků přehled o základních otázkách obrany státu, získat základní informace o bezpečnostním prostředí, o 

právech a povinnostech vyplývajících ze členství České republiky v mezinárodních bezpečnostních a politicko-vojenských organizacích, o principech obrany 

státu a o úloze ozbrojených sil České republiky při zajišťování obrany státu a při řešení krizí nevojenského charakteru, seznámit žáky s povinnostmi občanů 

České republiky k obraně státu. 

Obsahové a časové vymezení: 

Obsah přípravy občanů k obraně státu je začleněn do vzdělávacích oblastí „Člověk a jeho svět“ a „Člověk a společnost“. Učivo je rozloženo do výuky 1. a 2. 

stupně.   

 

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět: 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vlastivěda: 

1. stupeň: 2. období  

4. – 5. ročník 

Očekávané výstupy 

Žák by měl: 
Učivo 

Místo, kde žijeme 

- rozlišovat hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, 

symboly našeho státu a jejich význam 

 

 

- naše vlast – domov, krajina, národ, základy státního zřízení a 

politického systému ČR, státní správa a samospráva, státní 

symboly, Armáda ČR 

 

Vzdělávací oblast Člověk a společnost: 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Občanská výchova: 

2. stupeň:  

6. – 8. ročník 

Očekávané výstupy 

Žák by měl: 
Učivo 

Člověk ve společnosti 

- mít základní informace o významu vzájemné solidarity mezi 

lidmi 

 

- naše vlast – pojem vlasti a vlastenectví; zajímavá a památná 

místa, co nás proslavilo, významné osobnosti; státní symboly, 
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- vyjádřit své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat 

lidem v nouzi a jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu 

státní svátky, významné dny 

 

Stát a právo 

- přiměřeně uplatňovat svá práva včetně práv spotřebitele 

- respektovat práva a oprávněné zájmy druhých lidí 

- posoudit význam ochrany lidských práv a svobod 

- rozumět povinnostem občana při zajišťování obrany státu 

 

 

- právní základy státu – znaky státu, typy a formy státu; státní 

občanství ČR; Ústava ČR; složky státní moci, jejich orgány a 

instituce; obrana státu 

 

 

9. ročník 

Očekávané výstupy 

Žák by měl: 
Učivo 

Mezinárodní vztahy 

- mít základní informace o některých významných 

mezinárodních organizacích a společenstvech, k nimž má vztah 

ČR 

- snažit se posoudit výhody spolupráce mezi státy, včetně 

zajišťování obrany státu a účasti v zahraničních misích 

- uvést příklady mezinárodního terorismu  

- objasnit roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany státu a 

při řešení krizí nevojenského charakteru 

 

 

- mezinárodní spolupráce – ekonomická, politická a 

bezpečnostní spolupráce mezi státy, její výhody; významné 

mezinárodní organizace (Rada Evropy, NATO, OSN aj.) 

- globalizace – projevy, klady a zápory; významné globální 

problémy včetně válek a terorismu, možnosti jejich řešení 

 

 

Metody práce: 

- práce ve skupinách 

- vyhledávání informací 

- rozhovor 

- diskuze 

- využití názorných pomůcek (internet, videa, dokumenty) 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

Kompetence k učení: 

1.  na základě diskuse a týmové práce uvádět věci do souvislostí a vytvářet komplexnější pohled na vztahy mezi jevy 

Kompetence k řešení problémů: 
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9. učit žáky samostatně se rozhodovat a nést důsledky za své rozhodnutí 

10. učit ohleduplnému a citlivému vztahu k přírodě, lidem, kulturním a etickým hodnotám, pěstovat vztah k rodnému místu, regionu, kraji 

11. chovat se zodpovědně v krizových situacích a v situacích ohrožujících život a zdraví člověka 

12. učit dobrému vztahu k vlastnímu zdraví a péči o jeho zachování 

Kompetence komunikativní: 

18. vytvářet pro žáky příležitosti k formulování a obhajování vlastních myšlenek a názorů 

19. účinně se zapojovat do diskuze 

20. učit žáky obhajovat své názory, přemýšlet o názorech druhých, umět se k nim kriticky vyjádřit a zároveň naslouchat názorům druhých 

Kompetence sociální a personální: 

18. upevňovat dobré mezilidské vztahy na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi 

19. učit žáky odmítat vše, co narušuje dobré vztahy ve společnosti 

20. učit chránit zdraví druhých, mít úctu k jejich životu 

21. uplatňovat ve výuce efektivní strategie k osvojení specifických dovedností komunikační obrany proti agresi a manipulaci, učit žáky odmítavému postoji 

ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky 

22. zabezpečit fungování demokracie v osobním životě, ve škole i ve společnosti 

Kompetence občanské: 

10. učit žáky znát fungování demokracie v osobním životě, ve společnosti, ve škole, naplňovat školní řád, dodržovat pravidla společenského chování 

11. porozumět odlišnému způsobu života lidí z jiných kultur (multikulturní výchova) 

12. vyjadřovat se k danému problému, respektovat názory druhých 

13. rozvíjet schopnost vcítit se do situací ostatních lidí, odmítat nátlak a hrubé zacházení, uvědomovat si povinnost postavit se proti fyzickému a hrubému 

zacházení 

 

Průřezová témata: 

OSVB) Sociální rozvoj  

2. Mezilidské vztahy 

b) chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respekt, podpora, pomoc  

3. Komunikace 

f) asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace (Etv) 

OSVC) Morální rozvoj  

1. Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

a) dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí  

2. Hodnoty, postoje, praktická etika 

a) vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd. 

VDO – Výchova demokratického občana 
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2. Občan, občanská společnost a stát 

a) občan jako odpovědný člen společnosti (jeho práva a povinnosti, schopnost je aktivně uplatňovat, přijímat odpovědnost za své postoje a činy, angažovat se 

a být zainteresovaný na zájmu celku) - (Etv) 

b) Listina základních práv a svobod, práva a povinnosti občana 

c) úloha občana v demokratické společnosti 

 

VMEGS – Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

1. Evropa a svět nás zajímá 

a) naši sousedé v Evropě 

2. Objevujeme Evropu a svět 
a) naše vlast a Evropa 

c) Evropa a svět 

MuV – Multikulturní výchova 

2. Lidské vztahy 

b) udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost 

(Etv) 

3. Etnický původ 

a) základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti 

b) projevy rasové nesnášenlivosti - jejich rozpoznávání a důvody vzniku 

5. Princip sociálního smíru a solidarity 

a) nekonfliktní život v multikulturní společnosti 

b) otázka lidských práv, základní dokumenty 
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7. 8 GDPR – ŠVP dobíhající –LMP 

 

Občanská výchova 8. ročník 

- respektovat práva a oprávněné zájmy druhých lidí 

-posoudit význam ochrany lidských práv a svobod 

 

Český jazyk – 8., 9. ročník 

- sestavit vlastní životopis a napsat žádost podle předlohy 

 

Informatika  - 8., 9. ročník 

- dodržovat pravidla zacházení s výpočetní technikou 

 

Občanská výchova – 9. ročník 

- znát základní práva a povinností občanů 

- uvědomovat si rizika porušování právních ustanovení a důsledky protiprávního jednání 

 

Pracovní vyučování – 9. ročník 

- být seznámen s právy a povinnostmi zaměstnanců a zaměstnavatelů 

 

 

 

 


